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R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad, na základě 
odvolání  občanského  sdružení  Oživení,  o.s.,  se  sídlem  Lublaňská  18,  Praha  2,  120  00 
zastoupené  Ing.  Štěpánem Rattay,  předsedou sdružení,  adresa  pro doručování  Muchova 13, 
Praha  6,  IČ:  67365353,  proti  rozhodnutí  Magistrátu  města  Kladna  ze  dne  22.08.2012,  o 
odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  "InfZ"),  doručené  dne  15.08.2012,  
přezkoumal napadené rozhodnutí a rozhodl takto:

Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád"), se rozhodnutí Magistrátu města Kladna ze dne 22.08.2012, 
ruší a věc se vrací k novému projednání.

O d ů v o d n ě n í

Dne 15.08.2012 podalo občanské sdružení Oživení, o.s., se sídlem Lublaňská 18, Praha 2, IČ: 
67365353,  zastoupené  Ing.  Štěpánem  Rattay,  předsedou  sdružení  (dále  jen  "žadatel"),  u 
Magistrátu města Kladna  (dále jen "povinný subjekt"), žádost o poskytnutí informací podle 
InfZ. 

Předmět žádosti o informace byl formulován takto:
"Podáním ze  dne  13.2.2012,  doručeného do  Vaší  datové  schránky,  jsme  se  na  Váš  úřad  
obrátili ve věci oznámení o přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o  
střetu  zájmů,  kterého  se  měl  podle  našich  informací  dopustit  Hrabě  Marcel  (dále  jen  
"přestupek").  Na základě zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve  
znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o níže specifikované informace:
a) Kopii úředního záznamu o odložení věci, popřípadě jiné listiny, ze které vyplývá důvod  
odložení přestupku dle zákona o přestupcích".
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Rozhodnutím ze dne 22.8.2012 povinný subjekt odmítl žádost o informace s odkazem na § 2 
odst. 3 InfZ a s odůvodněním, že žadatel není v předmětné věci v postavení účastníka řízení, 
který má právo nahlížet do spisu podle ust. § 38 správního řádu. Podle názoru povinného 
subjektu  se  plně  uplatňuje  ust.  §  2  odst.  3  InfZ,  podle  kterého  se  zákon  nevztahuje  na 
poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení  
žádosti  včetně náležitostí  a  způsobu podání  žádosti,  lhůt,  opravných prostředků a způsobu 
poskytnutí  informací.  V případech na něž se vztahuje uvedené ustanovení  správního řádu, 
nelze postupovat podle InfZ. Ačkoli správní řád má povahu obecného právního předpisu ve 
vztahu ke zvláštním předpisům upravujícím správní řízení, ustanovení § 23 správního řádu je  
ve vztahu k InfZ ustanovením zvláštním. V případech, na které se vztahuje správní řád, nelze 
tedy aplikovat InfZ.
 
Dopisem ze dne 27.08.2012 podal žadatel odvolání proti  rozhodnutí o zamítnutí  žádosti  o 
informace,  ve  kterém  mimo  jiné  uvedl:  „K  samotnému  důvodu  pro  odmítnutí  Žádosti  
opakovaně  uvádíme,  že  žádost  o  informace  nelze  odmítnout  s  odkazem na skutečnost,  že  
Žadatel není účastníkem řízení o přestupcích ve věci přestupku pana Hraběte...........Žadatel  
zdůrazňuje, že Povinný subjekt postupuje v příkrém rozporu se zásadami správního řízení,  
jestliže protahováním řízení nejprve Žadatele tři měsíce napíná a následně mu s velkou slávou  
po třech opravných prostředcích konečně sdělí, že požadované rozhodnutí neexistuje a že tedy  
mu jej nemůže poskytnout (což mohl sdělit žadateli již v květnu 2012). Je dále nepřípustné,  
aby  následná  Žádost  o  informace  směrována  tentokrát  výslovně  k  úřednímu  záznamu  o  
odložení věci, byla odmítnuta ze stejných důvodů, jako předcházející žádost o rozhodnutí, tedy  
proto,  že  Žadatel  není  účastníkem přestupkového řízení  o  přestupku pana Hraběte.  Tento  
důvod již Povinný subjekt jednou zkusil uplatnit a jeho rozhodnutí bylo nadřízeným orgánem  
zrušeno.........Žadatel  zdůrazňuje,  že  nikdy  netvrdil,  že  je  účastníkem přestupkového řízení  
pana Hraběte a informace se od počátku domáhá z titulu zákona o svobodném přístupu k  
informacím!......Nejvyšší správní soud pak výše uvedené ještě rozvinul v rozsudku sp. zn. 5 As  
3/2006,  kde  jasně  konstatoval,  že  nahlížení  do  spisů  ve  správním  řízení  není  realizací  
hmotného  práva,  nýbrž  práva  procesního;  úprava  obsažená  ve  správním  řádu  se  totiž  
vztahuje  pouze  na  situaci  fyzického nahlížení  do  spisu....Naopak  právo  na  informace  dle  
zákona  č.  106/1999  Sb.,  je  možno  označit  za  prostředek  realizace  hmotného  práva......V  
posuzovaném  případě  je  zřejmé,  že  požadované  informace  se  v  žádném  případě  nedají  
podřadit pod informace o detailech soukromého života jednotlivce vykonávajícího veřejnou  
funkci, například jeho sexuální orientaci či jiné intimní záležitosti. Naopak informace spojené  
se zákonnou povinností veřejně činné osoby týkající se střetu zájmů je nutno považovat za  
informace  vhodné  pro  veřejnou  diskuzi,  když  v  zásadě  na  všem,  co  může  souviset  s  
fungováním moci  ve státě,  mohou mít  jednotlivci  i  veřejnost  legitimní  zájem; jde o jejich  
informování a o svobodné utváření názorů a eventuálně o následné veřejné posuzování, tedy o  
veřejnou diskuzi, což může působit jako veřejná kontrola činnosti státu".  V závěru odvolání 
žadatel  požádal,  aby  mu  byla  poskytnuta  informace  v  jím  požadované  formě,  napadené 
rozhodnutí povinného subjektu považuje za neodůvodněné a nezákonné. 
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Dne 05.09.2012 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor vnitřních věcí a krajský 
živnostenský  úřad  (dále  jen  „odvolací  správní  orgán“),  odvolání  žadatele  včetně  spisové 
dokumentace. Podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti s právními předpisy a shledal důvody pro jeho zrušení a vrácení k novému  
projednání.

Námitky žadatele uplatněné v odvolání jsou důvodné. Jak již odvolací správní orgán uvedl, 
např. ve svém předchozím rozhodnutí č.j. 085290/2012/KUSK ze dne 12.06.2012, je třeba 
rozlišovat  postup podle  § 38 správního řádu (nahlížení  do spisu)  a  postup podle  InfZ.  V  
režimu InfZ lze žádat o poskytnutí  informací  obsažených ve správních spisech; žadatelem 
může být účastník řízení i jiná osoba. Povinné subjekty nejsou oprávněny takovou žádost v 
režimu InfZ nevyřizovat. Při vyřízení žádosti se postupuje v plné míře dle InfZ, včetně aplikae  
důvodů pro omezení práva na informace. Tyto důvody není třeba aplikovat pouze ve vztahu k 
účastníkům řízení, kteří jsou zásadně oprávněni seznámit se s obsahem spisu v plném rozsahu. 
Podmínkou poskytnutí informace v režimu InfZ není prokázání právního zájmu žadatele.

Povinný subjekt postupuje v režimu InfZ, pokud žadatel svým podáním tento právní režim 
založí. V daném případě žadatel zcela nepochybně ve své žádosti uvedl odkaz na InfZ. Pokud 
se  tedy žadatel  domáhá  informace  (kopií  dokumentu)  postupem podle  InfZ,  je  třeba před 
vyřízením prověřit,  zda jejich poskytnutí  není vyloučeno zákonem.  Např.  podle § 8a InfZ 
informace týkající  se osobnosti,  projevů osobní  povahy,  soukromí  fyzické osoby a osobní 
údaje  povinný  subjekt  poskytne  jen  v  souladu  s  právními  předpisy,  upravujícími  jejich 
ochranu. Ve vztahu k přestupkovým řízením lze zpravidla ochranu osobnosti uplatnit, není 
však důvod neposkytnout základní informaci o důvodech odložení věci. 

Z  výše  uvedeného vyplývá,  že  námitka  žadatele  v  odvolání  je  důvodná.  Nelze  se  v  této  
souvislosti odvolávat na správní řád, nýbrž na InfZ a v souladu s ním posuzovat obsah žádosti 
a  případné  odmítnutí  žádosti,  respektive části  žádosti,  odůvodnit  s  odkazem na některé  z  
ustanovení InfZ.

Odvolací správní orgán připomíná povinnému subjektu, že jím vydané rozhodnutí formálně 
neobsahuje veškeré náležitosti, které má rozhodnutí obsahovat.  Podle § 69 odst. 1 správního 
řádu se v písemném vyhotovení rozhodnutí uvede označení "rozhodnutí" nebo jiné označení  
stanovené zákonem. Písemné vyhotovení rozhodnutí dále musí obsahovat označení správního 
orgánu,  který  rozhodnutí  vydal,  číslo  jednací,  datum  vyhotovení,  otisk  úředního  razítka, 
jméno,  příjmení,  funkci  nebo  služební  číslo  a  podpis  oprávněné  úřední  osoby.  Vydané 
rozhodnutí minimálně neobsahuje ani označení "rozhodnutí",  ani číslo jednací.  Podle § 68 
odst. 2 správního řádu se ve výrokové části mimo jiné uvede označení účastníků podle § 27 
odst.  1  správního řádu.  Účastníci,  kteří  jsou právnickými  osobami,  se  označují  názvem a 
sídlem. S ohledem na formu a obsah posuzovaného rozhodnutí je zřejmé, že shora uvedeným 
požadavkům zákona nevyhovuje.
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P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se podle 91 odst. 1 správního řádu nelze odvolat.

                                                                                         JUDr. Jaroslava Malá
                                                                       odborný referent oddělení správních agend

Rozdělovník:  
1)  Magistrát  města  Kladna,  nám.  Starosty  Pavla  44,  272  52  Kladno  (včetně  spisové 
dokumentace)
2)  Oživení, o.s., Muchova 13, 160 00 Praha 6
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