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                                                                                                       V Praze dne 28. února 2013 

                                                                                                         Č.j.: S-MHMP 88583/2013 

 

Rozhodnutí 
 
 
Magistrát hlavního města Prahy jako nadřízený orgán podle § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen „InfZ“),  ve spojení s § 
178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 7/2009 Sb. (dále jen „správní 
řád“),  r o z h o d l  podle § 16 odst. 3 InfZ o odvolání ze dne 23. 1. 2013, které podalo Oživení, o. s., 
se sídlem: Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 (dále jen „žadatel“), proti rozhodnutí městské části Praha 14, 
Kanceláři tajemníka Úřadu městské části Praha 14,  se sídlem: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 
(dále jen „povinný subjekt“),   č.j. UMCP14/13/00015/KT/DAV ze dne 14. 1. 2013  ve věci odmítnutí 
žádosti o poskytnutí informace podle InfZ ze dne 28. 12. 2012, v níž žadatel v souvislosti 
s oznámením o přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
zákona č. 216/2008 Sb. (dále jen „zákon o střetu zájmů“), kterého se měl dopustit MUDr. Zdeněk 
Schwarz, požádal o kopii konečného rozhodnutí o přestupku - i nepravomocného - popřípadě i 
rozhodnutí nadřízeného orgánu - pokud bylo vydáno - a dále o informaci, zda, popřípadě kdy, byla 
zaplacena uložená pokuta. V případě, že ve věci nebylo vydáno rozhodnutí o vině, požádal žadatel o 
poskytnutí kopie rozhodnutí o zastavení řízení, popřípadě úředního záznamu o odložení věci či jiné 
listiny, ze které je zcela zřejmé odůvodnění zvoleného postupu. Žadatel výslovně požádal o informace 
podrobnější, než jaké obsahuje vyrozumění oznamovatele podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), kde zpravidla žádné 
důvody uvedeny nejsou;  
 

t a k t o : 
 
 
rozhodnutí městské části Praha 14, Kanceláře tajemníka Úřadu městské části Praha 14,    č.j. 
UMCP14/13/00015/KT/DAV ze dne 14. 1. 2013, kterým byla odmítnuta žádost o poskytnutí 
informace, se podle § 90 odst. 5 správního řádu potvrzuje a předmětné odvolání se zamítá. 

 
 
 
 

Odůvodnění: 
 

I. 
 

Hlavnímu městu Praze, Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „nadřízený orgán“), bylo 
dne 5. 2. 2013 doručeno prostřednictvím povinného subjektu odvolání v předmětné věci 
společně se souvisejícím spisovým materiálem.  
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Ing. Martin Trnka  
Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy  
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Z předložené spisové dokumentace v této projednávané věci vyplývá, že se na povinný 
subjekt žadatel obrátil se žádostí ze dne 28. 12. 2012 o poskytnutí informace podle InfZ. 
Žadatel v písemnosti mimo jiné uvedl: 
„Podáním z února 2012, doručeného do Vaší datové schránky, jsme podali oznámení 
o přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, kterého se 
měl/a podle našich informací dopustit Schwarz Zdeněk. Na základě zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme 
požádat o níže specifikované informace, ze kterých budou patrné důvody Vámi zvoleného 
postupu v této věci: 

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

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.“. 

 
Povinný subjekt rozhodnutím ze dne 14. 1. 2013, č. j. UMCP14/13/00015/KT/DAV, odmítl 
podle § 8a a 15 InfZ předmětnou žádost.   
 
Žadatel podal u povinného subjektu odvolání dne 23. 1. 2013, kterým napadl shora uvedené 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti, přičemž navrhl, aby nadřízený orgán přikázal povinnému 
subjektu poskytnout žadateli požadované informace. 
 
Povinný subjekt dne 5. 2. 2013 předložil nadřízenému orgánu odvolání se souvisejícím 
spisovým materiálem písemností č.j. UMCP14/13/03898/KT/DAV ze dne 31. 1. 2013.  
 
 

II. 
 
Nadřízený orgán se nejprve zabýval věcnou příslušností a uvádí, že jeho věcná příslušnost 
k rozhodnutí o podaném odvolání vyplývá z § 20 odst. 4 písm. b) InfZ ve spojení s § 178 
odst. 2 správního řádu. 
 
 

 
 

III. 
 
Nadřízený orgán následně posoudil, zda odvolání bylo podáno včas a zda obsahuje veškeré 
zákonem stanovené náležitosti. Napadené rozhodnutí bylo žadateli doručeno do datové 
schránky dne 15. 1. 2013 a odvolání povinný subjekt obdržel dne 24. 1. 2013, tedy v 
zákonem stanovené patnáctidenní lhůtě. Odvolání obsahuje všechny zákonem požadované 
náležitosti (§ 37 odst. 2 a § 82 odst. 2 správního řádu). Nadřízený orgán dospěl k závěru, že 
odvolání je tedy přípustné, avšak není důvodné.  
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Nadřízený orgán uvádí, že InfZ váže poskytování požadovaných informací ve svém režimu 
na dva základní předpoklady. Prvním z nich je, že jde o informace, které se vztahují 
k působnosti příslušného povinného subjektu a jimiž tak příslušný povinný subjekt disponuje, 
a dále, že se jedná o informace, které nejsou z poskytování vyloučeny, popř. jde-li o 
informace, jejichž poskytování požívá zvláštní ochrany podle zvláštních předpisů, je třeba 
k jejich poskytování přistupovat v souladu s pravidly takové ochrany.  
 
Podle § 8a InfZ informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické 
osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, které 
upravují jejich ochranu. Taková ochrana je zakotvena zejména v § 10 zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), z něhož 
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. Podle § 4 
písm. a) zákona o ochraně osobních údajů je osobním údajem jakákoliv informace týkající se 
určeného nebo určitelného subjektu údajů; přičemž subjekt údajů se považuje za určený 
nebo určitelný, jestliže jej lze 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.  
 
V této projednávané věci se nadřízený orgán ztotožňuje s právním názorem povinného 
subjektu, že předmětem informací, jejichž poskytnutí bylo napadeným rozhodnutím 
odepřeno, jsou osobní údaje, neboť žadatel požaduje informace, jak bylo rozhodnuto o 
přestupku konkrétní fyzické osoby. Z uvedeného lze dovodit, že když byl žadatel současně 
oznamovatelem předmětného přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů, 
tak v případě poskytnutí informací by se jednalo o údaje o jednoznačně určitelném subjektu 
údajů, a to i v případě jakékoliv anonymizace či zobecnění údajů. V případě, že subjekt údajů 
nedal k poskytnutí údajů souhlas, je zapotřebí takové údaje chránit ve smyslu právních 
předpisů, a proto i jejich případné poskytnutí odepřít žadateli, který není nadán k poskytnutí 
údajů zvláštním právním předpisem (srov. § 67 odst. 4 zákona o přestupcích). Zákon o 
ochraně osobních údajů přitom nerozlišuje ochranu osobních údajů politicky aktivních osob a 
běžných občanů. Přestože je nutno považovat veřejnou kontrolu za prvek v demokratickém 
státě vítaný, nemůže takový zájem ospravedlnit případné porušení zákona ze strany 
správních orgánů. Dále je zapotřebí podotknout, že Článek 1 ústavního zákona č. 23/1991 
Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon 
Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, stanoví, že lidé jsou si 
v právech rovni. Nestanoví-li proto zákon jinak, musí požívat osobní údaje veřejně politicky 
aktivních občanů stejné ochrany jako osobní údaje kohokoliv jiného. 
 
Zvláštnost ochrany údajů v řízení o přestupku vyplývá rovněž z metodického doporučení 
odboru dozoru kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, které uvádí, že: „Specificky bude 
třeba přistupovat k žádostem o informace o konkrétních správních řízeních, jejichž se 
účastní konkrétní fyzická osoba a které se dotýkají či mohou dotýkat její osobnostní sféry 
(typicky žádost o informace o přestupkovém řízení vedeném proti určité konkrétní fyzické 
osobě např. pro přestupek proti občanskému soužití).V těchto případech bude zpravidla 
nutné žádost odmítnout zcela, neboť poskytnutím byť i jen dílčí informace by mohlo dojít 
k porušení ochrany osobních údajů či osobnosti fyzické osoby, jíž se správní řízení týká.“  
(Zdroj: www.mvcr.cz/odk2/SCRIPT/ViewFile.aspx?docid=21323032).  
 

http://www.mvcr.cz/odk2/SCRIPT/ViewFile.aspx?docid=21323032�
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Dále nadřízený orgán uvádí, že řízení o přestupku je řízením neveřejným (na rozdíl od řízení 
před soudem, které je až na zákonné výjimky zpravidla veřejné, přičemž rozsudek je vždy 
vyhlašován veřejně), kdy ani zákon o střetu zájmů, přestože upravuje přestupky výlučně 
veřejných funkcionářů jakožto kvalifikovaných subjektů, neobsahuje zvláštní úpravu týkající 
se zveřejňování údajů z takových řízení, třebaže, považoval-li by to zákonodárce za 
případné právě z důvodu možné kontroly ze strany veřejnosti, nepochybně by přijal v této 
oblasti úpravu, která by ochranu údajů veřejných funkcionářů prolomila. Takový záměr 
ovšem zákonodárce v právním předpisu nevyjádřil. Platná právní úprava přitom naopak 
podle názoru nadřízeného orgánu vyjadřuje důvěru v principy dobré správy, které 
předpokládají, že správní orgány přestupky, jež jsou jim oznámeny k projednání či je 
projednávají ex officio, projednají řádně. Přitom nelze opominout ani kontrolu výkonu 
přenesené působnosti obcí, jež je založena zákonem, a kterou provádí krajské úřady.  
 
 

IV. 
 
Na podkladě výše uvedených důvodů rozhodl nadřízený orgán podle § 90 odst. 5 správního 
řádu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 

Poučení o opravném prostředku: 
 

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat. 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Trnka 
ředitel Magistrátu hl. města Prahy  
elektronicky podepsáno 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
 

1) stejnopis rozhodnutí bude doručen dodáním do datové schránky žadateli: Oživení, o. 
s., se sídlem: Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 (adresa pro doručování: Muchova 
13/232,    160 00 Praha 6) – ID schránky: ntauv78; 

 
2) stejnopis rozhodnutí zůstává součástí správního spisu a po nabytí právní moci 

rozhodnutí bude doručen (v listinné podobě a rovněž do datové schránky) povinnému 
subjektu: městská část Praha 14, Kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 
14, se sídlem: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 – k č. j. 
UMCP14/13/03898/KT/DAV; 

 
3) stejnopis rozhodnutí zůstává součástí kopie spisu uloženého u nadřízeného orgánu: 

Magistrátu hlavního města Prahy. 
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