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R O Z H O D N U T Í 

 

Městská část Praha 15, Úřad městské části Praha 15, odbor kontrolně právní a interního 

auditu, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla v souladu s ustanovením § 15 

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, o žádosti Oživení, o. s., se sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, IČ: 67365353,  

zastoupené Ing. Štěpánem Rattayem, předsedou sdružení, adresa pro doručování Muchova 13, 

160 00 Praha 6, č.j. ÚMČ P15 38797/2012/OKPIA/MMl, o poskytnutí informací podle 

zákona o svobodném přístupu k informacím, 

 

t a k t o : 

 

žádost Oživení, o. s., se sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, zastoupené Ing. Štěpánem 

Rattayem, předsedou sdružení, doručená Úřadu městské části Praha 15 dne 31.12.2012, č.j. 

ÚMČ P15 38797/2012/OKPIA/MMl, ve věci poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se 

 

o d m í t á 

 

tak, že není poskytnuta kopie konečného rozhodnutí o přestupku, popř. rozhodnutí 

nadřízeného orgánu, informace o zaplacení uložené pokuty ani kopie rozhodnutí o zastavení 

řízení, popř. úřední záznam o odložení věci jak je požadováno v bodě a) a b) uvedené žádosti. 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Úřadu městské části Praha 15 byla dne 31.12.2012 doručena pod č.j. ÚMČ P15 

38797/2012/OKPIA/MMl žádost občanského sdružení Oživení, o. s., se sídlem Lublaňská 18, 

120 00 Praha 2, zastoupené Ing. Štěpánem Rattayem, předsedou sdružení (dále jen „žadatel“)  

ve věci poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu 

k informacím“). 
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Žadatel podal v únoru 2012 oznámení o podezření ze spáchání přestupku Karlem Březinou 

podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů („dále jen zákon o střetu zájmů“). V žádosti o informaci na základě zákona o 

svobodném přístupu k informacím žadatel požaduje informace, ze kterých budou patrné 

důvody postupu ve věci výše uvedeného přestupkového řízení. Jedná se o poskytnutí 

následujících informací: 

a) kopii konečného rozhodnutí o přestupku (i nepravomocné), popřípadě i rozhodnutí 

nadřízeného orgán (pokud bylo vydáno), a dále informaci zda, popřípadě kdy byla zaplacena 

uložená pokuta, 

b) v případě, že ve věci nebylo vydáno rozhodnutí o vině dle bodu a) žádosti o informace, 

žádáme o poskytnutí kopie rozhodnutí o zastavení řízení, popřípadě úřední záznam o odložení 

věci či jinou listinu, ze které bude zcela zřejmé odůvodnění zvoleného postupu. Výslovně 

žádáme informace podrobnější než jaké obsahuje vyrozumění oznamovatele dle 

přestupkového zákona, kde zpravidla žádné důvody uvedeny nejsou. 

 

Úřad městské části Praha 15, odbor kontrolně právní a interního auditu žádost ve smyslu 

zákona o svobodném přístupu k informacím posoudil a dospěl k závěru, že uvedené žádosti 

nelze vyhovět  mj. s ohledem na ustanovení § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím 

a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

přestupcích“). 

 

Žadatel se domáhá poskytnutí informací směřujících přímo na průběh a výsledek konkrétního 

přestupkového řízení. Přestupkové řízení je neveřejné a na sdělení jeho výsledku mají 

v souladu s ustanovením § 72 zákona o přestupcích zákonný nárok pouze účastníci řízení. 

Občanské sdružení Oživení o.s., je v daném případě pouze oznamovatelem přestupku, nikoli 

účastníkem řízení o přestupku, a proto se mu výsledek řízení o přestupku nesděluje. Pokud 

žadatel, který nepatří do okruhu vymezených účastníků řízení dle § 72 zákona o přestupcích, 

požaduje informace o konečném rozhodnutí v přestupkovém řízení, musí dle ustanovení § 38 

odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, prokázat naléhavý právní zájem nebo jiný 

závažný důvod. Žádný z těchto zákonných důvodů nebyl v případě občanského sdružení 

Oživení o.s., shledán. Rovněž zákon o střetu zájmů neobsahuje žádné ustanovení ohledně 

zveřejňování údajů z řízení o přestupcích týkajících se porušení tohoto zákona. 

Z výše uvedených důvodů se žádost o informaci podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím odmítá,  jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

 

P o u č e n í : 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení 

k Magistrátu hl. města Prahy prostřednictvím Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, 

109 00 Praha 10. 

 

 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA  

 

JUDr. Jan Šmíd 

vedoucí odboru kontrolně právního 

 a interního auditu ÚMČ Praha 15 

     podepsáno elektronicky 
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