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Oživení  o.s.
Muchova 13
160 00 Praha 6

OOVV 4573/12 – 122/12

Informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu  k informacím 

Dne 31.12. 2012 jsme obdrželi Vaši žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném 
přístupu k informacím, týkajícím se oznámení o přestupku podle § 23, odst.1, písm.c) zákona  č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů, jehož se měl dopustit Jan Hajda.   

V příloze Vám zasíláme kopii úředního záznamu o nezahájení správního řízení ze dne 
13.3. 2012, jímž bylo ukončeno řešení oznámeného správního deliktu ( přestupku).

JUDr. Hana Čížková 
                                                                     Odborný zaměstnanec 

Příloha: kopie úředního záznamu o nezahájení správního řízení ( bezdůvodnost)
               Rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace

Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne 08.01.2013
MUMI 13000592 Hana Čížková Počet stran:
Spis Tel: 519444523

Mail: cizkova@mikulov.cz
Vaše číslo jednací:      
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Městský úřad Mikulov
Odbor organizační a vnitřních věcí

Náměstí 1
692 20 Mikulov

V Mikulově dne 8.1. 2013
Č.j. OOVV 4573/12- 122/12
Odborný zaměstnanec: JUDr. Hana Čížková 

                                                      ROZHODNUTÍ

Městský úřad Mikulov, odbor organizační a vnitřních věcí, posoudil žádost sdružení 
Oživení o,.s. , se sídlem Lublaňská 18, Praha 2, IČO: 67365353, adresa pro doručování : 
Muchova 13, 160 00 Praha 6 o poskytnutí informace s názvem Žádost o informaci ve smyslu 
zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne 31.12. 2012 č.j. MUMI 12037438, požadující 
poskytnutí kopii konečného rozhodnutí o přestupku, popřípadě i rozhodnutí nadřízeného orgánu  
a dále informaci o tom, zda, popřípadě kdy byla zaplacena uložená pokuta, případně  poskytnutí 
kopie rozhodnutí o zastavení řízení,  popřípadě úřední záznam o  odložení věci či jinou listinu, ze 
které bude zcela zřejmé odůvodnění zvoleného postupu a podle  § 8 a § 15 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném   přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 67  a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

rozhodl takto :

Žádost o informace žadatele , sdružení Oživení o,.s. , se sídlem Lublaňská 18, Praha 2, 
IČO: 67365353, adresa pro doručování : Muchova 13, 160 00 Praha 6 o poskytnutí informace 
s názvem Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne 
31.12. 2012 č.j. MUMI 12037438, požadující poskytnutí kopie konečného rozhodnutí o 
přestupku, popřípadě i rozhodnutí nadřízeného orgánu  a dále informaci o tom, zda, popřípadě 
kdy byla zaplacena uložená pokuta, případně  poskytnutí kopie rozhodnutí o zastavení řízení,  
popřípadě úřední záznam o  odložení věci či jinou listinu, ze které bude zcela zřejmé odůvodnění 
zvoleného postupu , se v části žádosti týkající se  osobních údajů podezřelého ze správního 
deliktu(přestupku) odmítá.

Odůvodnění

Dne 31.12. 2012 obdržel Městský úřad Mikulov, odbor organizační a vnitřních věcí jako 
povinný subjekt podle § 2 zák.č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  žádost sdružení 
Oživení o,.s. , se sídlem Lublaňská 18, Praha 2, IČO: 67365353, adresa pro doručování : 
Muchova 13, 160 00 Praha 6 o poskytnutí informace s názvem Žádost o informaci ve smyslu 
zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne 31.12. 2012 č.j. MUMI 12037438, požadující 
poskytnutí kopii konečného rozhodnutí o přestupku, popřípadě i rozhodnutí nadřízeného orgánu  
a dále informaci o tom, zda, popřípadě kdy byla zaplacena uložená pokuta, případně  poskytnutí 
kopie rozhodnutí o zastavení řízení,  popřípadě úřední záznam o  odložení věci či jinou listinu, ze 
které bude zcela zřejmé odůvodnění zvoleného postupu. V případě požadované informace však 
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úřední záznam o  nezahájení správního řízení ( bezdůvodnost) ze dne 13.3. 2012 obsahuje  údaje, 
které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, podezřelého ze   spáchání přestupku( 
správního deliktu) tak, jak o tom hovoří ustanovení § 8 zák.č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

V souladu s ustanovením § 15, odst.1 zák.č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti 
rozhodnutí o odmítnuti, v daném případě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se 
žádost odloží. 

S ohledem na  skutečnost, že výše požadovaná informace, respektive  žádost o poskytnutí 
kopie konečného rozhodnutí o přestupku, popřípadě i rozhodnutí nadřízeného orgánu  a dále 
informaci o tom, zda, popřípadě kdy byla zaplacena uložená pokuta, případně  poskytnutí kopie 
rozhodnutí o zastavení řízení,  popřípadě úřední záznam o  odložení věci či jinou listinu, ze které 
bude zcela zřejmé odůvodnění zvoleného postupu. V případě požadované informace však úřední 
záznam o  nezahájení správního řízení ( bezdůvodnost) ze dne 13.3. 2012 obsahuje  údaje, které 
vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby , proto Městský úřad Mikulov, odbor 
organizační a vnitřních věcí rozhodl tak, jak je výše uvedeno. 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 16, odst. 1 zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 83 zák.č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů ode dne jeho doručení  odvolání ke 
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru správnímu prostřednictvím Městského úřadu 
Mikulov, odbor organizační a vnitřních věcí , Náměstí 1, 692 20 Mikulov,. Lhůta pro podání 
odvolání běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí. 

                     

                                                                                    JUDr. Hana Čížková 
                                                                                  Odborný zaměstnanec 

Obdrží:   
1x Oživení, o.s., IČO: 67365353, se sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, adresa pro 
doručování: Muchova 13, 160 00 Praha 6
1x Městský úřad Mikulov, odbor organizační a vnitřních věcí 
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                   Městský úřad Mikulov
odbor organizační a vnitřních věcí 
Náměstí 1, 692 01  Mikulov

SPISOVÁ ZN.: 2100/4573/2012/CIZH
Č.J.: MUMI 12007527
VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

JUDr. Hana Čížková
519444523
cizkova@mikulov.cz

DATUM: 13.3.2012

Úřední záznam o nezahájení správního řízení ( bezdůvodnost )

Městský úřad Mikulov, odbor organizační a vnitřních věcí obdržel od Oživení o.s.  
oznámení o  přestupu podle ustanovení § 23, odst.1, písm..c) zák. o 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
ve znění pozdějších předpisů  

Podezřelým byl  :

…………………………………………..

Podstata oznámeného přestupku  spočívá v tom, že sdružení Oživení o.s. , se sídlem 
Lublaňská 18, Praha 2  oznámilo, že  výše jmenovaný zastával  v roce 2010 funkci senátora 
Senátu Parlamentu České republiky a jako veřejný   funkcionář  nesplnil řádně povinnost podat 
podle § 7 písm.b) zák.č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,  formou 
čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech. 

V rámci zjišťování podkladů před zahájením správního řízení ( viz záznam o podání 
vysvětlení ze dne 8.3. 2012, údaje z veřejné části živnostenského rejstříku,) bylo zjištěno, že 
…….…..zahájil živnostenské podnikání ještě před nástupem do Senátu ČR, aniž by fakticky tuto 
činnost kdy vykonával.Proto z této činnosti neměl ani žádný  příjem , v letošním roce 
živnostenskou činnost oficiálně ukončil.   

Z ustanovení § 11, odst.1, písm.c) zák.č. 159/2006 Sb. vyplývá, že přestupku se dopustí 
veřejný funkcionář, který uvedl zjevně nepřesné , neúplné  nebo nepravdivé údaje v prohlášení 
podle § 9-11 a § 12, odst.. 2.  Z ustanovení § 31, odst.11 živnostenského zákona povinností 
podnikatele není, v případě, že nepodniká, oznámit přerušení provozování živnosti.       

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem  správní orgán  dospěl k závěru, že 
obviněnému z přestupku nelze spáchání jiného správního- deliktu,  přestupku,  prokázat , a proto 
rozhodl správní řízení nezahajovat. 

  
                                                                    JUDr. Hana Čížková 
                                                                   Odborný zaměstnanec
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