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ROZHODNUTÍ O ODEPŘENÍ 
POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Úřad  městské  části  Praha  2  jako  povinný subjekt  ve  smyslu  ust.  §  2  odst.  1  zák.  č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, rozhodl ve věci žádosti 
Oživení, o.s., IČ 67365353, se sídlem Lublaňská 18, Praha 2 (adresa pro doručování Muchova 
13, Praha 6) [dále též jen „žadatel“] o poskytnutí informace:

a) kopie konečného rozhodnutí o přestupku (i nepravomocného), popřípadě i rozhodnutí 
nadřízeného orgánu (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, 
poskytnutí kopie rozhodnutí o zastavení řízení, popřípadě úředního záznamu o 
odložení věci či jiné listiny, ze které bude zcela zřejmé odůvodnění zvoleného postupu, 
přičemž žadatel výslovně žádá informace podrobnější, než jaké obsahuje vyrozumění 
oznamovatele dle přestupkového zákona, kde zpravidla žádné důvody uvedeny nejsou,

podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, a ust. § 68 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto:

Žádost  Oživení,  o.s.,  IČ  67365353,  se sídlem Lublaňská 18,  Praha 2 (adresa  pro 
doručování Muchova 13, Praha 6) o poskytnutí informace:

a) kopie konečného rozhodnutí o přestupku (i nepravomocného), popřípadě i 
rozhodnutí nadřízeného orgánu (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, poskytnutí kopie rozhodnutí o zastavení řízení, popřípadě úředního 
záznamu o odložení věci či jiné listiny, ze které bude zcela zřejmé odůvodnění 
zvoleného postupu, přičemž žadatel výslovně žádá informace podrobnější, než 
jaké obsahuje vyrozumění oznamovatele dle přestupkového zákona, kde 
zpravidla žádné důvody uvedeny nejsou,

ze dne 28.12.2012,

se podle ust. § 8a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění,  a  ust.  §  15 odst.  1  zák.  č.  106/1999  Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, 

o d m í t á  .
Odůvodnění:

Úřad městské části Praha 2 jako povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,  [dále též jen „zákon o 
svobodném přístupu k informacím“] obdržel dne 28.12.2012 žádost Oživení, o.s., IČ 67365353, 
se sídlem Lublaňská 18, Praha 2 (adresa pro doručování Muchova 13, Praha 6), o poskytnutí 
informace ve věci oznámení o přestupku podle ust. § 23 odst. odst. 1 písm. c) zákona o střetu 
zájmů, a to v následujícím rozsahu: 
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a) kopie konečného rozhodnutí o přestupku (i nepravomocného), popřípadě i rozhodnutí 
nadřízeného orgánu (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, 
poskytnutí kopie rozhodnutí o zastavení řízení, popřípadě úředního záznamu o 
odložení věci či jiné listiny, ze které bude zcela zřejmé odůvodnění zvoleného postupu, 
přičemž žadatel výslovně žádá informace podrobnější, než jaké obsahuje vyrozumění 
oznamovatele dle přestupkového zákona, kde zpravidla žádné důvody uvedeny nejsou.

Žádost  splňuje  všechny  náležitosti  písemné  žádosti  ve  smyslu  ust.  §  14  odst.  2  zákona 
o svobodném přístupu k informacím. Při vypořádávání se se žádostí povinný subjekt rozdělil 
žádost na 2 části odlišné od rozdělení, které uvedl žadatel.

I. BEZPŘEDMĚTNÁ ČÁST ŽÁDOSTI

ad a) Ve věci bylo vydáno pouze prvostupňové rozhodnutí, tj. bod a) žádosti v části týkající se 
požadavku na případné rozhodnutí nadřízeného orgánu je bezpředmětný.

ad  b)  Ve  věci  bylo  vydáno rozhodnutí,  tj.  bod  b)  žádosti  v části  týkající  se  požadavku  na 
poskytnutí úředního záznamu o odložení věci případně jiné listiny, ze které bude zcela zřejmé 
odůvodnění zvoleného postupu, je taktéž bezpředmětný.

II. ZÁSADNÍ ČÁST ŽÁDOSTI

ad a) a b) Žadatel v žádosti výslovně uvedl, že žádá „kopii konečného rozhodnutí o přestupku“, 
a to i nepravomocného [první části bodu a) žádosti], a dále výslovně uvedl, že eventuálně žádá 
„kopii  rozhodnutí o zastavení řízení, nebylo-li vydáno rozhodnutí o vině“ [první část bodu b) 
žádosti], tj. požádal o kopii úplného rozhodnutí včetně veškerých údajů, tedy i osobních údajů o 
fyzických  osobách,  které  jsou v tomto rozhodnutí  uvedeny,  a  dále  pak výslovně požádal  o 
informaci „zda, případně kdy byla zaplacena uložená pokuta“; z formulace textu a rozdělení 
bodů žádosti pak lze vysledovat, že nepřímo zjišťuje i to, zda bylo vydáno rozhodnutí o vině či 
bylo řízení zastaveno. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o vině i rozhodnutí o zastavení řízení, 
pokud se jedná o rozhodnutí o zastavení řízení dle § 76 odst. 1 písm. a), b), c) a j) zákona č. 
200/1990  Sb.,  o  přestupcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  je  rozhodnutím  v meritu  věci, 
povinný subjekt nemůže posuzovat body žádosti a) a b) zcela izolovaně.

Podle  ust.  §  8a  zákona  o svobodném přístupu  k informacím osobní  údaje  povinný 
subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

Podle ust. § 4 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném 
znění [dále  též jen „zákon ochraně osobních údajů“],  se osobním údajem rozumí jakákoliv 
informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za 
určený nebo určitelný,  jestliže  lze  subjekt  údajů  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.

Podle  ust.  §  4  písm.  c)  zákona o ochraně  osobních  údajů  se anonymním údajem 
rozumí  takový  údaj,  který  buď  v  původním  tvaru  nebo  po  provedeném  zpracování  nelze 
vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů,

Podle ust. § 8b odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt 
poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky.

Podle ust.  § 15 odst.  1 zákona o svobodném přístupu k informacím pokud povinný 
subjekt  žádosti,  byť  i  jen zčásti,  nevyhoví,  vydá ve lhůtě pro vyřízení  žádosti  rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti…, s výjimkou případů, kdy se žádost 
odloží.

Informace,  které  jsou  žadatelem  požadovány,  povinný  subjekt  nemůže  poskytnout 
s ohledem na ust.  § 8a zákona o svobodném přístupu  k informacím,  podle  kterého  osobní 
údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. 
Proto  se  odmítá  poskytnutí  existujících  informací  požadovaných  žadatelem,  konkrétně  se 
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odmítá poskytnutí konečného rozhodnutí o přestupku, bez ohledu na to, zda bylo rozhodnuto o 
vinně  či  zda  bylo  řízení  zastaveno,  a  rovněž se  odmítá  poskytnutí  informace  o  tom,  zda, 
případně kdy byla zaplacena uložená pokuta.

Podle ust. § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů je osobním údajem jakákoli 
informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Povinný subjekt tedy může 
obecně – ve smyslu ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím – poskytnout jen 
takové informace, které nebude možno identifikovat s konkrétní fyzickou osobou (subjektem 
údajů), ke které se vztahují, a to s ohledem na jeho povinnost chránit osobní údaje fyzických 
osob, které zpracovává. 

Z formulace  žádosti  žadatele  (a  ostatně i  z oznámení  přestupku,  které  podal  právě 
žadatel) je zjevné, že žadateli je totožnost osoby odpovědné za spáchání přestupku známa 
(jméno,  příjmení,  rodné číslo,  trvalý  pobyt),  dle  dikce ust.  § 4 písm.  a)  zákona o ochraně 
osobních údajů se tedy jedná o určený subjekt údajů. 

V případě  eventuelního  poskytnutí  „anonymizovaného“  rozhodnutí  (bez  jména, 
příjmení,  data narození  a  trvalého pobytu  osoby odpovědné ze spáchání přestupku)  by se 
jednalo ve smyslu uvedeného ustanovení o určitelný údaj subjektu údajů, a to zcela prostým 
přiřazením  poskytnutých  informaci  žadatelem  k údajům  týkajícím  se  totožnosti  osoby 
odpovědné za spáchání přestupku, které jsou již žadateli známy. U tohoto je nutno doplnit, že 
by se ani nemohlo jednat o anonymní údaje ve smyslu ust. § 4 písm. c) zákona na ochranu 
osobních údajů, neboť v případě znečitelnění údajů (jména, příjmení, data narození a trvalého 
pobytu osoby odpovědné ze spáchání přestupku) by přesto tyto údaje bylo jednoznačně možno 
vztáhnout k určitelnému subjektu údajů.

Dle výše zmíněného ust. § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů je osobním 
údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. K tomuto je 
povinný subjekt nucen konstatovat, že je-li subjekt údajů určen, jak je vyloženo výše, je zřejmé, 
že jakoukoliv informací týkající se tohoto subjektu jsou i informace o tom, zda byl potrestán za 
spáchání  přestupku,  zda  byl  uznán  vinným  (neboť  k uložení  sankce  se  dle  ust.  §  77 
přestupkového zákona vždy musí vztahovat výrok o tom, že obviněný z přestupku byl uznán 
vinným, jakým způsobem byl potrestán (tj. druh a výše uložené sankce), zda a v jaké výši mu 
byly uloženy náklady řízení, případně uložena povinnost nahradit škodu, a v  jaké výši, či zda 
bylo řízení  zastaveno a z jakého důvodu se tak stalo,  stejně tak je jakoukoliv informací  ve 
smyslu uvedeného ustanovení informace o tom, zda byla případně uložená pokuta subjektem 
údajů uhrazena a k jakému datu; stricto sensu je jakoukoliv informací týkající se určeného nebo 
určitelného subjektu údajů i informace o tom, jaký skutek byl subjektu údajů kladen za vinu, kdy 
se  subjekt  údajů  dostavil  k projednání  přestupku,  jak  dlouho  vypovídal,  co  uvedl  a  jakým 
způsobem se hájil, zda a jakým způsobem se vyjádřil k podkladům rozhodnutí apod.

Z výše  zmíněného  ust.  §  8b  odst.  1  zákona  o  svobodném  přístupu  k informacím, 
vyplývá povinnost poskytnout základní osobní údaje o osobě, které povinný subjekt poskytl 
veřejné  prostředky  (navíc  s  omezením  rozsahu  těchto  údajů  dle  §  8b  odst.  3  zákona  o 
svobodném přístupku  k informacím,  a  to  na:  jméno,  příjmení,  rok  narození,  obec,  kde  má 
příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků) Lze proto na 
druhou  stranu  konstatovat  a  vyvodit,  že  v ostatních  případech,  ve  kterých  se  o  poskytnutí 
veřejných  prostředků  povinným  subjektem nejedná,  poskytnout  osobní  údaje  osoby  nelze. 
Zároveň je zde nutno zdůraznit, že právě z ust. § 8b odst. 3 zákona o svobodném přístupku 
k informacím je zjevné, že osobními údaji se nerozumí pouze a výlučně údaje týkající se toliko 
totožnosti fyzické osoby - subjektu údajů (jakými se zpravidla rozumí jméno, příjmení, datum 
narození a místo trvalého pobytu), nýbrž i údaje jiné a totožnosti subjektu údajů se netýkající, tj. 
zde výslovně uvedené „výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků“.

Povinný subjekt dále zvažoval,  zda nelze žadateli  poskytnout konečné rozhodnutí o 
přestupku a údaje z něj  vyplývající  za použití  argumentu  a maiore ad minus, tj.  od většího 
k menšímu,  a  to  za  použití  ust.  §  11  odst.  4  písm.  b)  zákona  o  svobodném  přístupu 
k informacím,  ve  kterém  je  uvedeno,  že  povinné  subjekty  dále  neposkytnou  informace  o 
rozhodovací  činnosti  soudů,  s výjimkou  rozsudků,  tedy  tak,  že  je-li  možné  poskytnout 
rozhodnutí soudu např. o trestném činu, tím spíše je možné poskytnout rozhodnutí o správním 
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deliktu. Povinný subjekt při této úvaze dospěl k závěru, že uvedený argument použít  nelze, 
neboť řízení  před soudem je  až na zákonné výjimky zpravidla veřejné a rozsudek je vždy 
vyhlašován  veřejně,  tj.  vyhlášením  rozsudku  se  stávají  údaje  týkající  se  soudního  řízení 
dostupnými neurčitému okruhu osob,  kdežto správní řízení,  resp.  řízení o správním deliktu, 
tedy  i  řízení  o  přestupku,  je  na  rozdíl  od  řízení  před  soudem neveřejné  a  rozhodnutí  je 
oznamováno  pouze  účastníkům řízení,  jichž  se  týká.  K tomuto  je  možno doplnit,  že  např. 
v návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a o řízení o nich (zákon o přestupcích), viz http://
aplikace.mvcr.cz/archiv2008/aktualit/navrhy/index.html,  bylo  o  zveřejnění  rozhodnutí  o 
přestupku uvažováno jako o jedné z nově upravených sankcí.

Dále povinný subjekt doplňuje, že subjekt údajů nedal souhlas k poskytnutí osobních 
údajů týkajících se jeho osoby a předmětného řízení o přestupku jiné osobě.

Pokud  by  povinný subjekt  uvažoval  tak,  že  v případě,  že  sám ví,  že  žadateli  jsou 
osobní údaje fyzické osoby - osoby odpovědné za spáchání přestupku - známy, a to třeba i 
z veřejně dostupných zdrojů, resp. tento fakt ignoroval, a informace požadované v bodu 2 b) c) 
a d) žadateli  poskytl,  jednalo by se dle názoru povinného subjektu o neoprávněné sdělení 
osobních údajů a porušení ust. § 8a zákona o svobodném přístupku k informacím, potažmo i o 
porušení zákona na ochranu osobních údajů.

S ohledem na výše uvedené proto povinnému subjektu nezbylo než ve smyslu ust. § 
15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení s ustanovením § 8a téhož 
zákona rozhodnout o odepření poskytnutí informací, resp. o odmítnutí shora uvedené žádosti 
žadatele.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno dle ust. § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu 
k informacím podat odvolání k Magistrátu hlavního města Prahy, a to podáním učiněným ve 
lhůtě 15ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí u Úřadu městské části Praha 2.

Mgr. Ondřej Jícha
 pověřen vedením odboru správních agend

otisk úředního razítka

Počet listů: 4
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