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Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „odvolací správní orgán“) příslušný k rozhodnutí podle 

ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

a ust. § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

přezkoumal odvolání občanského sdružení Oživení, o.s., IČ: 67365353, sídlem Lublaňská 18, Praha 2, proti 

rozhodnutí Magistrátu města Ostrava (dále jen „správní orgán“) ze dne 10. 1. 2013, 

č.j. SMO/000141/13/Vnitř./Dro (dále jen „napadené rozhodnutí“) o žádosti o poskytnutí informace dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o svobodném přístupu k informacím“), a rozhodl takto:

Podle ust. § 90 odst. 5 správního řádu  s e  výše uvedené odvolání z a m í t á  a výroková část napadeného 

rozhodnutí se  p o t v r z u j e.

Odůvodnění
Odvolací správní orgán obdržel dne 28. 1. 2013 včasné odvolání občanského sdružení Oživení, o.s., (dále jen

„žadatel“), ze dne 23. 1. 2013, proti napadenému rozhodnutí, jehož výrokem I. správní orgán, jako povinný 

subjekt dle zákona o svobodném přístupu k informacím, odmítl dle ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném 

přístupu k informacím žádost žadatele o poskytnutí informací ve věci jím učiněného oznámení o přestupku dle 

ust. § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o střetu zájmů“), kterého se měl dopustit Miroslav Novák, a to konkrétně žádost o poskytnutí kopie 

konečného rozhodnutí o přestupku (i nepravomocného), popřípadě i rozhodnutí nadřízeného orgánu (pokud 

bylo vydáno), a dále informace, zda, popřípadě kdy, byla zaplacena uložená pokuta, a v případě, že ve věci 

nebylo vydáno rozhodnutí o zastavení řízení, jiné listiny, ze které bude zcela zřejmé odůvodnění zvoleného 

postupu. 

Výrokem II. správní orgán, jako povinný subjekt dle zákona o svobodném přístupu k informacím, odmítl dle 

ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, s odkazem na ust. § 8a zákona o svobodném 

přístupu k informacím, žádost žadatele o poskytnutí informací ve věci jím učiněného oznámení o přestupku dle 

ust. § 23 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů, kterého se měl dopustit Miroslav Novák, a to konkrétně 

žádost o poskytnutí kopie úředního záznamu o odložení věci.
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Dle žadatele správní orgán nesmyslně odmítl poskytnutí kopie úředního záznamu o odložení věci s tím, že jeho 

právo se již vyčerpalo vyrozuměním žadatele jako oznamovatele přestupku o učiněných opatřeních dle 

ust. § 67 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o přestupcích“). 

Dále žadatel konstatuje, že požadované údaje nemohou být odmítnuty dle ust. § 8a zákona o svobodném 

přístupu k informacím, neboť dle Nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 71. 7. 2005, sp.zn. ÚS 23/05, a dle 

Rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2011, č.j. 3 As 3/2010-182, profesionální sféra osob 

působících ve veřejném životě patří do sféry veřejné, tedy nejedná se o „projev osobní povahy“. Veřejný údaj 

dle žadatele spadá pod ochranu čl. 17 odst. 1, 2, 3 a 5 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY 

ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších ústavních 

předpisů (dále jen „Listina“) a čl. 10 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších 

ústavních předpisů (dále jen „Ústava“).

Žadatel uvádí, že 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 diskusi v demokratické 

společnosti týkající se veřejného zájmu a informováním o detailech soukromého života jednotlivce, který 

vykonává veřejnou funkci, a cituje Nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 11. 2005, sp.zn. I.ÚS 453/03, dle 

kterého „Věcí veřejnou jsou veškeré agendy státních institucí, jakož i činnost osob působících ve veřejném 

životě, tj. například činnost politiků místních i celostátních, úředníků, soudců, advokátů, popř. kandidátů či 

čekatelů na tyto funkce… Tyto veřejné záležitosti, resp. veřejná činnost jednotlivých osob mohou být veřejně 

posuzovány.“

Dle žadatele je zřejmé, že jím požadované informace se nedají podřadit pod informace o detailech soukromého 

života jednotlivce, ale pod informace, které jsou spojeny se zákonnou povinností veřejně činné osoby týkající se 

střetu zájmů, k čemuž cituje Nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2010, sp.zn. I. ÚS 517/10 „V zásadě na 

všem, co může souviset s fungováním moci ve státě - tedy i s fungováním moci soudní - mohou mít jednotlivci 

i veřejnost legitimní zájem. Proto informace související s fungováním moci soudní náleží do sféry veřejné.“

Žadatel zdůrazňuje, že právo na informace je zakotveno v čl. 17 odst. 4 a 5 Listiny. Ústavou zaručené právo na 

informace se řadí mezi základní politická práva a jeho smyslem je účinná kontrola veřejné správy, 

resp. kontrola povinných osob. Stejný právní názor vyslovil i Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí ze dne 

7. 5. 2008, č.j. 1 As 17/2008-67. Žadatel proto i nadále trvá na poskytnutí informací v jím požadované formě, 

neboť vydané rozhodnutí považuje za rozhodnutí neodůvodněné a nezákonné.

Závěrem žadatel odkazuje na ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu ČR, který například ve svém rozhodnutí ze 

dne 29. 11. 2007, sp.zn. 30 Cdo 1174/2007, konstatoval, že právo na soukromí a jeho ochranu je posuzováno 

odlišně u politicky aktivních osob, kterými veřejní funkcionáři, ve smyslu zákona o střetu zájmu, jsou. Tyto 

osoby jsou pak povinny projevit vyšší míru tolerance k míře narušení svého soukromí, neboť již samotným 

vstupem do politiky souhlasily s tím, že budou ze strany veřejnosti podrobeny vyšší míře kontroly.
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Dle ust. § 89 odst. 2 správního řádu, odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí 

a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí 

přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. 

K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními 

předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží; tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody 

způsobené nesprávným úředním postupem.

Odvolací správní orgán přezkoumal napadené rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo v celém 

rozsahu z důvodu veřejného zájmu, v souladu se zásadou zákonnosti vyjádřenou v ust. § 2 odst. 1 správního 

řádu, podle které správní orgány postupují v souladu se zákony a ostatními právními předpisy a mezinárodními 

smlouvami, které jsou součástí právního řádu.

Dle ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím, informace týkající se osobnosti, projevů osobní 

povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, 

upravujícími jejich ochranu.

Přestože je odvoláním žadatele napadeno rozhodnutí správního orgánu v celém rozsahu, odvolací správní orgán 

je vzhledem k tomu, že žadatel koncipoval žádost na poskytnutí informace tak, aby obsáhl všechny možné 

způsoby projednání jím oznámeného přestupku, a v odvolání směřuje své námitky do výroku II. rozhodnutí, 

kterým správní orgán odmítl poskytnout žadateli kopii úředního záznamu o odložení věci s odkazem na 

ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím, přesvědčen, že žadatel nenamítá ničeho proti odmítnutí 

poskytnutí informací uvedených ve výroku I. napadeného rozhodnutí s odůvodněním, že správní orgán 

takovéto informace nemá, neboť takovéto informace neexistují, tedy z důvodu faktického, jak je rozvedeno 

v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Odvolací správní orgán se ztotožňuje s výrokem I. napadeného 

rozhodnutí a jeho odůvodněním, neboť dle spisového materiálu byl ve věci vydán úřední záznam o odložení 

věci a v druhém stupni žádný správní orgán danou věc neprojednával. O této skutečnosti byl žadatel taktéž 

vyrozuměn přípisem správního orgánu ze dne 28. 2. 2012, č.j. SMO/0542439/12/Vnitř./Dro.

V této souvislosti odvolací správní orgán souhlasí s námitkou žadatele, že žádost na informace, poskytnutí kopie 

úředního záznamu o odložení věci, nelze odmítnout s odkazem na ust. § 67 odst. 4 zákona o přestupcích s tím, 

že právo žadatele, jako oznamovatele přestupku, již bylo vyrozuměním o učiněných opatřeních vyčerpáno. 

Na druhou stranu je dlužno dodati, že poskytnuté vyrozumění v podstatě obsahuje důvody, které vedly správní 

orgán k odložení oznámeného přestupku.

K výroku II. napadeného rozhodnutí odvolací správní orgán uvádí následující. 

V případě, že se žadatel domáhá poskytnutí informací o konkrétní fyzické osobě, lze veškeré poskytované údaje 

považovat za osobní údaje, neboť tyto se vztahují ke konkrétnímu subjektu. Stejně je tomu v daném případě, 

kdy informace, jejichž vydání se žadatel domáhá, jsou informace, které se vztahují ke konkrétnímu 

přestupkovému řízení a ke konkrétnímu subjektu, který je žadateli znám, a proto byla správním orgánem 

žádost odmítnuta zcela, neboť poskytnutím byť i jen dílčí informace, by došlo k porušení ochrany osobních 

údajů či osobnosti fyzické osoby, jíž se přestupkové řízení týká. V případě, že by správní orgán postupoval 
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jiným způsobem a požadované údaje žadateli poskytl, jednal by proti smyslu ust. § 8a zákona o svobodném 

přístupu k informacím. Závěru o nezveřejňování údajů týkajících se přestupkových řízení svědčí rovněž 

skutečnost, že přestupkové řízení, na rozdíl od řízení trestního, je v zásadě neveřejné. Zde lze vysledovat jasný 

úmysl zákonodárce, kdy ten má za to, že v přestupkových řízeních nejsou projednávány věci natolik zásadní, že 

by zde existoval důležitý zájem společnosti na veřejnosti přestupkových řízení a zveřejňování rozhodnutí z nich 

vzešlých. Naopak je zde zcela patrná tendence ochrany soukromí, kdy je pouze na účastníkovi, zda dané údaje 

poskytne a jak s nimi naloží. Odvolací správní orgán má za to, že tento systém, kdy na straně přestupkových 

řízení převažuje zájem na ochraně soukromí nad zájmem společnosti na zveřejňování informací, nelze 

překonávat za pomoci žádostí o informace v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím a za 

specifického výkladu tohoto zákona ze strany žadatele.

Dále je nutno k věci dodat, že správní orgán vyšel ze současné praxe správních orgánů ve věcech poskytování 

informací ze spisového materiálu, založené zejména na metodice ústředního správního orgánu. Tento závěr 

vyplývá např. z Metodického doporučení Ministerstva vnitra ČR „K postupu povinných subjektů podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ (dostupné na www.mvcr.cz). Ministerstvo vnitra ČR 

může meze volného uvážení do určité míry upravovat prostřednictvím metodiky nebo výkladových stanovisek 

a odvolací správní orgán i správní orgán takový výklad aplikují.

Je třeba přisvědčit žadateli, že veřejný zájem na zveřejňování rozhodnutí vydaných ve věcech zákona o střetu 

zájmů je vyjádřen v důvodové zprávě (Vládní návrh zákona č. 1056, Poslanecká sněmovna, IV. volební období, 

2005) k ust. § 21 zákona o střetu zájmů. Nelze však pominout skutečnost, že novela provedená zákonem 

č. 216/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, s účinností od 20. 6. 2008 (dále jen 

“novela”), přinesla změny, jejichž důsledkem bylo zrušení celé Hlavy VI. (§ 15 až § 22) zákona o střetu zájmů. 

Dle ust. § 16 zákona o střetu zájmů, ve znění před účinností novely, rozhodovaly o porušení povinností 

veřejných funkcionářů stanovených tímto zákonem soudy ve správním soudnictví, jejichž rozhodnutí byl dle 

ust. § 21 odst. 6 zákona o střetu zájmů, ve znění před účinností novely, povinen zveřejnit na své elektronické 

adrese orgán, jehož byl veřejný funkcionář členem. Novelou byl do ust. § 23 zákona o střetu zájmů vložen nový 

odstavec 1, který definuje porušení povinností veřejného funkcionáře jako přestupek, a zákon o střetu zájmů, 

ve znění platném po účinnosti novely, již neobsahuje žádné pravidlo, dle kterého by existovala povinnost 

zveřejňovat rozhodnutí vydané v řízení o přestupcích dle ust. § 23 odst. 1 zákona o střetu zájmů. Jinými slovy 

ustanovení § 21 odst. 6 zákona o střetu zájmů bylo vypuštěno bez náhrady, čímž zákonodárce sledoval záměr 

nezveřejňovat rozhodnutí plynoucí ze zákona o střetu zájmů, přičemž nelze vyvozovat opačný záměr 

zákonodárce, a to ani z důvodové zprávy k novele, neboť novela byla schválena ve znění komplexního 

pozměňovacího návrhu (sněmovní tisk č. 171/2, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006-2010), jehož 

znění s důvodovou zprávou silně koliduje. Odvolací správní orgán, jako správní orgán, musí rozhodovat 

na základě zákona a v souladu se zákonem. Veřejnoprávní normy, a z nich odvozené povinnosti soukromých 

subjektů, musí vykládat restriktivně.

K námitkám žadatele ohledně veřejnosti poskytovaného údaje a k jeho argumentaci Nálezem Ústavního soudu 

ČR ze dne 17. 7. 2005, sp. zn. ÚS 23/05 a rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ČR, ze dne 26. 4. 2011, 

č.j. 3 As 3/2010-182, odvolací správní orgán uvádí, že uvedený nález se jednak vztahuje primárně k informacím 

difamačního charakteru, dále pak sice hovoří o tom, že zde existují případy, kdy lze do profesionální sféry 

vstupovat, nicméně z něj žádným způsobem nevyplývá, že by měly být bez dalšího poskytovány informace 

ze správních spisů v přestupkových věcech veřejných funkcionářů. Z předmětného nálezu je naopak patrná 
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tendence silné ochrany osobní sféry a ojedinělost povolených zásahů do této sféry. Tento nález vzhledem ke 

svému značně obecnému charakteru nepodporuje argumentaci žadatele, přičemž je možné na jeho základě 

dojít rovněž k názoru opačnému, tedy k názoru správního orgánu o neposkytování informací v daném případě. 

Obdobné lze konstatovat také o výše uvedeném rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR, který navíc 

z uvedeného nálezu vychází.

Žadatel vychází z definice věci veřejné uvedené v Nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 11. 11. 2005, 

sp.zn. I. ÚS 453/03. Předmětem řízení, které citovanému rozhodnutí předcházelo, byl spor mezi novinářem 

a veřejně činnou osobou. Ústavní soud ČR poměřoval právo veřejného činitele na svobodný projev a právo 

novináře na ochranu své cti a dobré pověsti, přičemž Ústavní soud ČR poskytl cti a dobré pověsti novináře, jako 

osoby taktéž veřejně činné, ústavní ochranu. Je paradoxní, že právě v žadatelem citovaném rozhodnutí dal 

Ústavní soud ČR přednost právu na ochranu soukromí před právem na svobodu projevu, přičemž kromě jiného 

konstatoval: „Zásadně je věcí každého, co a v jakém rozsahu z této sféry uvolní jako informaci pro okolní svět. 

Jinými slovy, v tomto segmentu zpravidla platí informační sebeurčení, do kterého nelze zvenčí vstupovat.“ Dle 

názoru odvolacího správního orgánu nemůže stať citovaná žadatelem obstát ani v kontextu s dalšími závěry 

Ústavního soudu ČR v citovaném rozhodnutí, neboť řízení, které mu předcházelo, bylo vedeno ohledně právně 

i skutkově odlišné věci. Totéž lze říci i o citovaném Nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 15. 11. 2010, 

sp. zn. I. ÚS 517/10, kdy dle názoru odvolacího správního orgánu nelze porovnávat zájem společnosti na 

informace o členství soudce v KSČ ke dni 17. 11. 1989 se zájmem na zveřejnění informace v daném případě.

K námitkám žadatele, které odkazují na soudní rozhodnutí, odvolací správní orgán akcentuje skutečnost, že 

v dané věci neexistuje přiléhavá judikatura, která by podporovala závěr žadatele, neboť veškeré jím uváděné 

rozsudky a nálezy jsou pouze obecné povahy, případně se týkají zcela odlišných skutkových věcí, a tedy z nich 

nelze dojít k závěru, že by v daném případě a případech obdobných mělo docházet ke zveřejňování informací. 

V  uváděných judikatorních závěrech je sice stanoveno, že ve specifických případech lze určité informace 

osobního charakteru chápat jako předmět práva na informace, nicméně na druhou stranu je stále zdůrazňován 

silný zájem na ochraně soukromí. Žadatel dochází interpretací judikatury k závěru, kdy v podstatě paušalizuje, 

že ochrana soukromí veřejných funkcionářů v přestupkových, resp. správních řízeních je zcela prolomena a 

všechny informace tohoto charakteru by měly být zveřejňovány, s čímž se odvolací správní orgán v žádném 

případě nemůže ztotožnit. Žadatel svojí argumentací téměř vylučuje ochranu soukromí osob veřejně činných, a 

v případě, že by správní orgány na tuto argumentaci přistoupily, dostali bychom se do situace, kdy by se 

soukromí veřejných funkcionářů stalo věcí veřejnou a jeho ochrana by se vztahovala pouze na malou část 

nejcitlivějších soukromých údajů. Odvolací správní orgán nepopírá, a ostatně nikdy nepopíral, že v určitých 

specifických případech lze informace tohoto charakteru zveřejnit, resp. poskytnout v návaznosti na žádost 

v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím, je vždy ale třeba důsledně zkoumat a poměřovat, zda 

právo na informace, resp. zájem veřejnosti na takovéto informaci a schopnost informace vyvolat žádoucí 

veřejnou diskusi v demokratické společnosti, převažuje nad jedním z esenciálních práv demokratické 

společnosti vlastních, a to nad právem na ochranu osobnosti, resp. soukromí. V daném případě tomu tak není.

Odvolací správní orgán shrnuje, že se správní orgán vypořádal s poměřováním základního práva na informace, 

a právem na ochranu lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a jména, právem na ochranu před 

neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a právem na ochranu před neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Stejně odvolací správní orgán 

dospěl k závěru, že při střetu mezi právy na ochranu osobnosti, které se řadí mezi základní lidská práva, a mezi 
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právem na informace, jenž náleží mezi práva politická, je v tomto konkrétním případě, kdy předmětem žádosti 

o informace je kopie úředního záznamu o odložení přestupkové věci, dát přednost ochraně osobnosti. 

Z výše uvedených důvodů rozhodl odvolací správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat (§ 91 odst. 1 správního řádu).

Mgr. René Pleva

vedoucí oddělení správních činností 

Rozdělovník

1.   Účastníci řízení:

      Oživení, o.s.

2.   Na vědomí:

      Magistrát města Ostravy
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