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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  15.10.2012,  č.j. 
SV/78/12,  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 15.10.2012, 
č.j. SV/78/12,  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. Toto rozhodnutí bylo v rámci odvolacího řízení zrušeno a věc vrácena k 
novému projednání.

Dne 15.10.2012 vydal povinný subjekt nové rozhodnutí, kterým opět požadovanou informaci 
odmítl  ze stejných důvodů, jako v předchozím rozhodnutí,  tj.  s odvoláním na správní řád, 
konkrétně ust. § 38 správního řádu o nahlížení do spisu.V odůvodnění mimo jiné uvedl, že 
„pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí  
a způsobu podání žádosti, lhůt opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. Shodně  
toto vyplývá i z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27.1.2004 č.j. 5 A 158/2001-100.  
Vyplývá z něho, že ustanovení § 23 správního řádu (dnes § 38 správního řádu) o nahlížení do  
spisů je zvláštním ustanovením ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  
informacím.  V  případech,  na  něž  se  vztahuje  uvedené  ustanovení  správního  řádu,  nelze  
postupovat podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ust. nyní § 38  
správního řádu o nahlížení do spisů však bezesporu slouží k získání informací o správním  
spise  či  jeho  části  pro  účastníky  řízení,  jejich  zástupce  či  pro  jiné  osoby.  Ačkoli  (jak  je  
obvyklé)  správní  řád  má  povahu  obecného  právního  předpisu  ve  vztahu  ke  zvláštním  
předpisům upravujícím správní řízení, ustanovení § 23 správního řádu je ve vztahu k zákonu  
o svobodném přístupu k informacím naopak ustanovením zvláštním. V případech, na které se  
vztahuje  správní  řád,  který  má  tak  charakter  lex  specialis,  nelze  tedy  aplikovat  zákon o  
svobodném přístupu k informacím, který je v tomto případě obecnou normou.“
 
Dopisem ze dne 17.10.2012 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...........V této  
souvislosti  Žadatel  cítí  potřebu  rekapitulovat  své  předešlé  řízení  o  poskytnutí  informace,  
týkající  se  shodného přestupkového řízení.  V  předešlém řízení  se  Žadatel  žádostí  ze  dne  
18.5.2012 domáhal mimi jiné poskytnutí informace – kopie konečného rozhodnutí o přestupku  
pana Hraběte. Povinný orgán nejprve Žádost nepochopil a účastníku řízení odpověděl,  že  
úředník, který přestupek pana Hraběte vyřizoval, žádný přestupek proti zákonu o střetu zájmů  
o střetu zájmu nespáchal. Na základě stížnosti na postup ve věci pak Povinný subjekt vydal  
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dne 29.5.2012 rozhodnutí, kiterým odmítl Žádosti vyhovět s odůvodněním, že Žadatel není v  
postavení  účastníka  řízení...........Následně  Povinný  subjekt  vydal  dne  28.6.2012  druhé  
rozhodnutí ve věci, kdy Žádost odmítl s odůvodněním, že správní řízení má charakter řízení  
neveřejného a zároveň nesdělil  Žadateli ani částečnou informaci v tom smyslu, zda řízení  
bylo zastaveno, či zda byl přestupek odložen či zda bylo vydáno rozhodnutí o vině. Na základě  
podaného odvolání  bylo  rozhodnutí   ….opětovně  zrušeno.  Teprve po třech (!)  opravných  
prostředcích...se  Žadatel  …..po  třech  měsících  od  podání  Žádosti  dozvěděl,  že  žádné  
rozhodnutí ve věci vydáno nebylo. 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 sdělí, že požadované  
rozhodnutí neexistuje a že tedy mu jej nemůže poskytnout...Je dále naprosto nepřípustné, aby  
následná Žádost o informace, směřována 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 tedy nerozumí, z jakého důvodu Povinný subjekt i nadále setrval na svém vadném  
právním názoru s tím, že Žadatel neprokázal právní zájem, na základě kterého by mohl dle §  
38 správního řádu nahlédnout do spisu o přestupkovém řízení. 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! Odůvodnění Povinného subjektu,  
respektive jeho právní názor ohledně nutnosti prokazovat právní zájem na nahlížení do spisu,  
byl vyvrácen nadřízeným orgánem již rozhodnutím ze dne 28.6.2012, tedy před dvěma měsíci.  
Přes výše uvedené, Povinný subjekt setrval na doslovném odůvodnění svého postupu i přes  
rozhodnutí  nadřízeného  správního  orgánu,  Krajského  úřadu  Středočeského  kraje  ze  dne  
12.9.2012, č.j. 131388/2012/KUSK. Oživení opakovaně konstatuje, že pokud jde o judikaturu,  
kterou Povinný subjekt  zmínil  ve svém rozhodnutí  na straně 2,  poslední  odstavec,  k tomu  
Žadatel uvádí, že interpretace zmíněného judikátu je chybná a naprosto účelová a svědčí o  
tom, že Povinný subjekt daný judikát ani nečetl.........Nejvyšší správní soud …....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. Ustanovení  
§ 38 správního řádu je proto ve své podstatě opravdu komplexní úpravou pro poskytování  
informací, ovšem pouze v rozsahu, kdy informace ze správního spisu žádá účastník řízení a  
ještě jen tehdy, pokud o informace žádá formou nahlížení do spisu. Dokonce i účastník řízení  
totiž  může  o  informace  ze  spisu  žádat  prostřednictvím  zákona  o  svobodném  přístupu  k  
informacím. V dané věci je navíc naprosto rozhodující, zda předmětný požadovaný údaj, tedy  
způsob a právní argumentace pro vyřízení přestupku veřejného funkcionáře proti zákonu o  
střetu zájmu, je údajem soukromým nebo veřejným. Nálezem Ústavního soudu sp.zn. ÚS 23/05  
ze  dne  17.7.2005  a  rozsudkem  Nejvyššího  správního  soudu  č.j.  3  As  3/2010-182,  byla  
potvrzena existence obecného právního názoru,  že profesionální  sféra osob působících ve  
veřejném životě patří do sféry veřejné. Údaj se týká veřejné sféry, pokud může být otázkou  
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veřejného zájmu. Takový údaj pak spadá pod ochranu čl. 17 odst. 1,2,3 a 5 Listiny a čl. 10  
odst. 1 Ústavy. Při rozhodování o tom, zda se jedná v konkrétním případě o informace veřejné  
či soukromé musí být jednoznačně rozlišeno mezi žádostí o informace způsobilou přispět k  
diskuzi v demokratické společnosti týkající se veřejného zájmu a informováním o detailech  
soukromého života jednotlivce, který vykonává veřejnou funkci.....V posuzovaném případě je  
zřejmé,  že  požadované  informace  se  v  žádném případě  nedají  podřadit  pod informace  o  
detailech soukromého života jednotlivce vykonávajícího veřejnou funkci......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. 
 
Dne 25.10.2012 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor vnitřních věcí a krajský 
živnostenský  úřad  (dále  jen  „odvolací  správní  orgán“),  od  povinného  subjektu  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, ve 
svých  předchozích  rozhodnutích  č.j.  085290/2012/KUSK  ze  dne  12.06.2012, 
131388/2012/KUSK ze dne 12.09.2012, 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 aplikace 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. Tyto závěry vychází i z publikované 
judikatury, např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11.08.2009, č.j. 1 As 51/2009-
106. Z výše uvedeného vyplývá, že důvody odmítnutí požadované informace jsou v rozporu s 
InfZ. 

V  projednávaném  případě  je  třeba  připomenout,  že  pokud  byl  dán  žadatelem  podnět  k 
zahájení řízení o přestupku, byla povinnost i podle ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o přestupcích"), vyrozumět  
oznamovatele  o  učiněných opatřeních,  jestliže  o  to  požádal.  Celé  toto  řízení  o  žádosti  o 
informace  je  fakticky řízením o sdělení  důvodu odložení  věci  žadateli,  který  je  současně 
oznamovatelem přestupku, neboť obsahem záznamu o odložení je obvykle popis skutku, tak 
jak ho popsal oznamovatel (žadatel) a podle jakého ustanovení zákona o přestupcích byla věc 
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odložena. Navíc skutek, jehož se měl podle oznamovatele pan Marcel Hrabě dopustit, souvisí  
s jeho veřejnou činností, nikoli s jeho soukromým životem. Nelze tedy očekávat jakýkoliv 
zásah do jeho soukromí. Nicméně je na povinném subjektu, aby posoudil obsah požadované 
informace, vyloučil ty části, o nichž tak stanoví InfZ, a zbývající část požadované informace 
poskytl.  Rozhodnutí  o  odmítnutí  celé  žádosti,  případně  odmítnutí  části  žádosti,  je  nutné 
zdůvodnit  v  souladu  s  InfZ  včetně  odkazu  na  konkrétní  právní  předpisy,  které  ochranu 
vyloučených údajů upravují. Nadále však již nelze setrvávat na argumentaci, kterou povinný 
subjekt doposud používal a která je rozhodovací praxí soudů překonána.

K formálním nedostatkům rozhodnutí je třeba připomenout, že přetrvávají pochybnosti o tom, 
že rozhodnutí je podepsáno oprávněnou úřední osobou.

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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