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V Praze dne 22. srpna 2012 
Č.j.: S-MHMP 792296/2012 

 
 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 
 
 
Magistrát hlavního města Prahy přezkoumal na základě odvolání proti rozhodnutí povinného 
subjektu ze dne 23. 7. 2012, č.j. MČ P7 022619/2012/OSA/Chram žadatele  Oživení, o. s., 
sídlem Praha 2, Lublaňská 18, v souvislosti s vyřizováním žádosti o poskytnutí informací 
požadovaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Úřadu městské části Praha 7, odboru oddělení vnitřních věcí, ze dne 
16. 7. 2012, a rozhodl takto: 

Podle ustanovení § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, se žádost o zrušení rozhodnutí o neposkytnutí informace zamítá a postup 
Úřadu městské části Praha 7 se potvrzuje. 

 
 

Odůvodnění: 
 
 
 

Úřad městské části Praha 7 jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o svobodném přístupu k informacím“) , rozhodl ve věci žádosti Oživení, o.s., sídlem 
Praha 2, Lublaňská 18 (dále též „žadatel“), ze dne 17. 5. 2012,  o poskytnutí informací 
zahrnujících jméno úředníka, který má na starosti vyřízení oznámení o přestupku podle 
ustanovení § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), zda byla osoba odpovědná za 
spáchání tohoto přestupku potrestána, popřípadě jakým způsobem, zda byla případně 
uložená pokuta odpovědnou osobou za spáchání přestupku uhrazena a k jakému datu a 
poskytnutí kopie konečného rozhodnutí o přestupku, podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona 
o svobodném přístupu k informacím, a ustanovení § 68 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), tak, že podle ustanovení § 
8a a § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, odmítl, když 
ve výroku čj. R-512/12 ze dne 5. 6. 2012 specifikoval, že se odmítá poskytnutí informací, 
které se dotýkají konkrétní věci, řešené v přestupkovém řízení, na jehož výsledek mají 
zákonný nárok pouze účastníci řízení, kterým žadatel jako oznamovatel není; a informace 
jsou osobními údaji, konkrétně tedy níže specifikovaných informací, zda byla osoba 
odpovědná za spáchání přestupku potrestána, popřípadě jakým způsobem, zda byla 
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případně uložená pokuta odpovědnou osobou za spáchání přestupku uhrazena a k jakému 
datu a též nebyla poskytnuta kopie konečného rozhodnutí o přestupku. 

 
V předmětné věci podal 4. 6. 2012 žadatel stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace  podle 
§ 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a požadavek na 
bezodkladné poskytnutí požadovaných informací nebo předložení této stížnosti spolu se spisovým 
materiálem nadřízenému orgánu, který usnesením věc převezme a požadovanou informaci žadateli 
poskytne. Na základě podané stížnosti a spolu se spisovým materiálem a předkládací zprávou Úřadu 
městské části Praha 7 věc přezkoumal odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako věcně a místně příslušnému orgánu podle § 80 odst. 1 a § 178 odst. 2 správního 
řádu, a na jejichž základě dne 9. 7. 2012. v zákonné lhůtě, přikázal Městské části Praha 7, aby ve lhůtě 
do 15 dnů ode dne doručení usnesení učinila potřebná opatření ke zjednání nápravy nebo vydala 
rozhodnutí.  Následně Městská část Praha, Úřad městské části Praha 7, odbor oddělení vnitřních věcí 7 
vydal dne 16. 7. 2012 pod č.j. MČ P7 022619/2012/OSA/Chram,  rozhodnutí, že žádosti nevyhovuje a 
informace neposkytne. 

 

Žadatel dne 23. července 2012 podal odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu  ze dne 16. 7. 
2012, pod č.j. MČ P7 022619/2012/OSA/Chram, ve kterém namítl, že právo na informace je 
zakotveno v čl. 17 odst. 4 a 5 Listiny základních práv a svobod, jeho smyslem je účinná kontrola 
veřejné správy, resp. kontrola povinných osob, stejný právní názor vyslovil i Nejvyšší správní soud 
v rozsudku čj. 1 As 17/2008-67 ze dne 7. 5. 2008. Proto žadatel nadále trvá na poskytnutí informací. 
Žadatel uvádí, že podle ustanovení § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím se informace 
týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje poskytují a to 
právě v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Citované ustanovení podle žadatele 
nestanoví žádný speciální režim, podle kterého by se údaje neposkytovaly či poskytovaly omezeně. 
Poukázal na to, že u politicky aktivních osob je právo na soukromí a jeho ochranu posuzováno odlišně, 
tyto osoby jsou povinny projevit vyšší stupeň tolerance k narušení jejich soukromí, neboť vstupem do 
politiky souhlasily s vyšší mírou kontroly veřejnosti. Žadatel závěrem odkazuje na analogii 
v poskytování rozsudků (§ 11 odst. 4 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím) a navrhl, 
aby odvolací správní orgán napadené rozhodnutí zrušil a povinnému poskytnutí požadovaných 
informací nařídil.   

 

Na základě podaného odvolání, postoupeného dne 6. 8. 2012, věc přezkoumal Magistrát hlavního 
města Prahy a dospěl   k těmto zjištěním: 

 

Odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ Magistrátu hlavního města Prahy bylo předloženo 
odvolání spolu se spisovým materiálem a předkládací zprávou Úřadu městské části Praha 7 
dne 16. 8. 2012.    
 

 
Odvolací správní orgán dospěl k závěru, že správní orgán prvního stupně učinil ve věci 
potřebná zjištění ve smyslu ustanovení § 3 správního řádu a nepochybil  ani při právním 
hodnocení věci. 

 
 

Podle ustanovení § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím 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. Taková ochrana je 
přitom zakotvena zejména v ustanovení § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Zde je 
stanoveno, že správce a zpracovatel osobních údajů dbají, aby subjekt údajů neutrpěl újmu 
na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbají na 
ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu 
údajů. Podle ustanovení § 4 písm. a) téhož zákona je osobním údajem jakákoliv informace 
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týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený 
nebo určitelný, jestliže jej lze přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu 
nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, 
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.  

 
 

Magistrát hlavního města Prahy se ve svém závěru shoduje s právním názorem nalézacího 
správního orgánu, že předmětem informací, jejichž poskytnutí bylo napadeným rozhodnutím 
odepřeno, jsou osobní údaje (údaje o tom, jak bylo rozhodnuto o přestupku konkrétní fyzické 
osoby). Lze dovodit, že, byl-li žadatel oznamovatelem přestupku podle ustanovení § 23 odst. 
1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
střetu zájmů“), kterého se měl dopustit ing. Josef Vacula, v případě poskytnutí informací by 
se jednalo o údaje o jednoznačně určitelném subjektu údajů a to i  v případě jakékoli 
anonymizace či zobecnění údajů. V případě, že subjekt údajů nedal k poskytnutí údajů 
souhlas, je nutné takové údaje chránit ve smyslu právních předpisů, a proto i jejich 
poskytnutí odepřít žadateli, který není nadán k poskytnutí údajů zvláštním právním 
předpisem (srov. § 67 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů). Zákon o ochraně osobních údajů přitom nerozlišuje ochranu osobních údajů 
politicky aktivních osob a běžných občanů, nelze proto připustit, že by osobní údaje veřejně 
působících osob měly být podrobeny nižší ochraně s ohledem na zájem na veřejné kontrole. 
Ač je nutno považovat veřejnou kontrolu za prvek v demokratické společnosti vítaný, nemůže 
takový zájem ospravedlnit porušení platného zákona ze strany správních orgánů. 
Argumentuje-li přitom odvolatel ústavně garantovaným právem na informace, je zde nutno 
oponovat čl. 1 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že lidé jsou si v právech rovni. 
Nestanoví-li proto zákon jinak, musí požívat osobní údaje veřejně politicky aktivních občanů 
stejné ochrany jako osobní údaje kohokoli jiného.  
 

  
Zvláštnost ochrany údajů v řízení o přestupku pak vyplývá i z metodického doporučení odbor 
dozoru kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, které uvádí, že: „Specificky bude třeba 
přistupovat k žádostem o informace o konkrétních správních řízeních, jejichž se účastní 
konkrétní fyzická osoba a které se dotýkají či mohou dotýkat její osobnostní sféry (typicky 
žádost o informace o přestupkovém řízení vedeném proti určité konkrétní fyzické osobě 
např. pro přestupek proti občanskému soužití). V těchto případech bude zpravidla nutné 
žádost odmítnout zcela, neboť poskytnutím byť i jen dílčí informace by mohlo dojít k porušení 
ochrany osobních údajů či osobnosti fyzické osoby, jíž se správní řízení týká.“ (zdroj: 
www.mvcr.cz/odk2/SCRIPT/ViewFile.aspx?docid=21323032) 
 

   
Odvolací správní orgán se též ztotožňuje s názorem Úřadu městské části Praha 7, že řízení o přestupku 
je řízením neveřejným, když ani zákon o střetu zájmů, ačkoli upravuje přestupky výlučně veřejných 
funkcionářů jakožto kvalifikovaných subjektů, neobsahuje zvláštní úpravu týkající se zveřejňování 
údajů z takových řízení, třebaže, považoval-li by to zákonodárce za případné právě z důvodu možné 
kontroly ze strany veřejnosti, nepochybně by přijal v této oblasti úpravu, která by ochranu údajů 
veřejných funkcionářů prolomila. Takový záměr ovšem zákonodárce v právním předpise nevyjádřil. 
Platná právní úprava přitom naopak podle odvolacího správního orgánu vyjadřuje důvěru v principy 
dobré správy, které předpokládají, že správní orgány přestupky, jež jsou jim oznámeny k projednání či je 
projednávají ex officio, projednají řádně. Přitom nelze opominout ani kontrolu výkonu přenesené 
působnosti obcí, jež je založena zákonem, a kterou provádí krajské úřady.  
 

 
Z důvodu respektování ochrany zakotvené jiným právním předpisem přitom na danou situaci zcela 
nepřiléhá odvolatelem citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 As 17/2008-67 ze dne 7. 5. 
2008, neboť právní řád stanovuje odlišnou ochranu osobních údajů a obchodního tajemství a uvedené 
rozhodnutí soudu směřuje do oblasti kontroly vynakládání veřejných prostředků a hospodaření s 
veřejným majetkem. 
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Odvolací správní orgán musí též odmítnout námitku odkazem na poskytování rozsudků podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím (§ 11 odst. 4 písm. b)), neboť zde se jedná o výslovně upravenou 
oblast právních vztahů, která bude potažmo podle Magistrátu hlavního města Prahy též podléhat 
přinejmenším anonymizaci z důvodu ochrany osobních údajů. 
 

 
Magistrát hlavního města Prahy pro shora uvedené dospěl k závěru, že Úřad městské části Praha 7 
nepochybil, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 
  
 

Poučení:  Proti tomuto rozhodnutí se nelze dále odvolat (§ 91 odst. 1 správního řádu). 

 

 

 

 

 
Ing. Martin Trnka 
ředitel Magistrátu hl. města Prahy  
elektronicky podepsáno 
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