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R O Z H O D N U T Í

Úřad Městské části Praha 16, Odbor občansko správní, rozhodl dne 13. 3. 2013 ve věci žádosti o 
poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů, které podalo dne 28. 12. 2012 Oživení, o. s., se sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha 
2, ve věci PhDr. Pavla Dvořáka takto:

Poskytnutí informace, kde Oživení, o. s. žádá o poskytnutí: 

a)kopie konečného rozhodnutí o přestupku (i nepravomocného), popřípadě i rozhodnutí nadřízeného 
orgánu (pokud bylo vydáno), a dále informaci, zda, popřípadě kdy byla zaplacena 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

se zamítá

dle §15 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen InfZ), s přihlédnutím k §8, písmeno a) InfZ, §4 a §10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na §67, odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích ve znění pozdějších předpisů

O d ů v o d n ě n í

Dne 28. Prosince 2012 Úřad městské části Praha 16 – Radotín obdržel „Žádost o informaci ve smyslu 
zákona o svobodném přístupu k informacím“, kde se Oživení, o. s. prostřednictvím svého předsedy, pana 
Ing. Štěpána Rattaye domáhalo poskytnutí informací ve věci jejich dřívějšího podání oznámení o 
přestupku na pana PhDr. Pavla Dvořáka. Oživení, o. s. požadovalo:

a)kopii konečného rozhodnutí o přestupku (i nepravomocného), popřípadě i rozhodnutí nadřízeného 
orgánu (pokud bylo vydáno), a dále informaci, zda, popřípadě kdy byla zaplacena 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
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Správní orgán při posuzování této žádosti dospěl k závěru, že veškeré informace, na které mělo Oživení, 
o. s. nárok, a u nichž právo na jejich obdržení vyplývá z §67, odst. 4, zákona č. 200/1990 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, již obdrželo v minulosti. Konkrétně se jednalo o den 9. 5. 2012 v 14:51:16 hodin, 
kdy prostřednictvím datové zprávy bylo odesláno vyrozumění oznamovatele a jeho doručení, respektive 
přečtení bylo vykázáno téhož dne v 15:01:30 hodin. Výše uvedené ustanovení §67, odst. 4 zákona č. 
200/1990 Sb. uvádí, že požádá – li o to oznamovatel, správní orgán jej do třiceti dnů od oznámení 
vyrozumí o učiněných opatřeních. Ve věci řízení příslušného přestupkového jednání nebylo Oživení, o. s. 
účastníkem řízení, pouze oznamovatelem, a tak bezezbytku byly splněny veškeré povinnosti, které pro 
správní orgán vyplývají z výše uvedeného ustanovení §67. Předmětnou žádost správní orgán taktéž zamítl 
s ohledem na §8, písm. a), InfZ, kdy tento jasně stanoví, že informace týkající se osobnosti, projevů 
osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje může povinný subjekt poskytnout pouze 
v souladu s právními předpisy, které upravují jejich ochranu. Tato ochrana je zakotvena zejména v 
§10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Z něho vyplývá, 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 nesprávným zasahováním do soukromého a osobního 
života subjektu údajů. Za osobní údaj se podle §4 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
považuje jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, a to i v případě 
jakékoliv anonymizace, či zobecnění údajů, což je v tuto chvíli v rozporu ze situací, kdy oznamovatelem 
údajného přestupkového jednání je zároveň stejný subjekt, který žádá o poskytnutí informací na základě
InfZ, protože sdělením těchto údajů by došlo k porušení ustanovení tohoto zákona. Pokud k tomu subjekt 
údajů nevysloví předem souhlas, tak zpracovateli nevzniká žádné právo na to, aby tyto údaje poskytnul 
třetí osobě. Naopak zpracovatel údajů má povinnost tyto údaje chránit před neoprávněným zpřístupněním 
osobám, které k jejich získání nejsou oprávněny na základě zvláštního předpisu. Odůvodnění rozhodnutí 
zdejšího správního orgánu je i v souladu s metodickým doporučením Ministerstva vnitra k postupu 
povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 1. října 
2009, které mimo jiné vychází právě z výše uvedených argumentů, které taktéž korespondují 
s vyjádřením nadřízeného orgánu tj. Magistrátu hlavního města Prahy, který rozhodoval o stížnosti na 
postup správního orgánu, jako povinného subjektu podle §16a, odst. 6, písm. b), InfZ která byla tomuto 
orgánu postoupena zdejším správním orgánem dne 6. 2. 2013 ve smyslu § 16a, odst. 5, zákona č. 
106/1999 Sb., InfZ.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle §16, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím do 15 dnů ode dne jeho doručení k Řediteli Magistrátu hlavního města Prahy, 
podáním učiněným u orgánu, který rozhodnutí vydal - Úřadu městské části Praha 16, odboru občansko 
správního. 

Bc. Jiannis Georgiou, DiS.
pověřený vedoucí odboru

Co: Oživení, o. s.
       spis 2 x


		2013-03-13T12:43:28+0000
	Bc. Jiannis Georgiou, DiS.




