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Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem
odbor správních činností a Krajský živnostenský úřad 
 
 
Datum: 28. 1. 2013  
JID: 14025/2013/KUUK 
Číslo jednací: 227/SČaKŽÚ/2013-3 
Vyřizuje: Mgr. Dáša Doležalová 
E-mail/linka: dolezalova.d@kr-ustecky.cz/384 
 
 

ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad (dále jen 
„krajský úřad“) přezkoumal dne 28. 1. 2013 odvolání občanského sdružení Oživení, IČ: 
67365353 se sídlem Praha 2, Lublaňská,  proti rozhodnutí Magistrátu města Mostu č.j.: 
MmM/141546/2012/TAJ/JB ze dne 9. 1. 2013 a rozhodl   t a k t o : 

podle ust. § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu napadené rozhodnutí Magistrátu města 
Mostu, č.j.: MmM/141546/2012/TAJ/JB ze dne 9. 1. 2013 zrušuje a věc se vrací k 
novému projednání a rozhodnutí správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal.  

 

ODŮVODNĚNÍ 

Napadeným rozhodnutím bylo ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
svobodném přístupu k informacím“) zčásti odmítnuto poskytnutí kopie rozhodnutí o 
přestupku podle ust. § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, kterého se 
měl dopustit Jiří Šulc, resp. kopie rozhodnutí o zastavení řízení v předmětné věci a zčásti 
vyhověno ve smyslu ust. § 67 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“) tím, že  bylo žadateli (oznamovateli) 
sděleno, že přestupek byl projednán a řízení bylo zastaveno. 

Rozhodnutí bylo povinným subjektem žadateli doručeno do datové schránky ID DS:ntauv78 
dne 10. 1. 2013, tento proti rozhodnutí podal dne 11. 1. 2012 odvolání, ve kterém uvádí 
následující: 

- argument povinného subjektu ve smyslu ust.  § 67 odst. 4 zákona o přestupcích je 
zcela nesmyslný, v každém případě na daný případ nedopadá, neboť žadatel se 
poskytnutí informace domáhá podle zákona o svobodném přístupu k informacím, 
když tento nikdy netvrdil, že je účastníkem přestupkového řízení nebo že by chtěl do 
spisu nahlížet podle ust. § 38 správního řádu 

- nesouhlasí s použitou judikaturou (rozhodnutí NSS č.j.: 5 A 158/2001-100) povinného 
subjektu, neboť tvrdí, že tato je již dávno překonaná a doporučuje prostudovat 
judikaturu současnou, jakož i metodické doporučení Ministerstva vnitra k poskytování 
informace (webové stránky MV ČR). 
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Krajský úřad měl k dispozici doslaný spisový materiál, který obsahoval: 

1. Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne 28. 
12. 2012, kterou se odvolatel domáhal podání informací k přestupku, jehož  se měl 
podle ust. § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů dopustit  Jiří 
Šulc (více k dané osobě není uvedeno). Odvolatel požadoval kopii konečného 
rozhodnutí o přestupku, případně úřední záznam o odložení věci či jinou listinu, ze 
které bude zcela zřejmé odůvodnění zvoleného postupu. 

2. Rozhodnutí povinného subjektu - Magistrátu města Mostu, č.j.: 
MmM/141546/2012/TAJ/JB ze dne 9. 1. 2013, kterým bylo zčásti odmítnuto 
poskytnutí kopií rozhodnutí o přestupku a zčásti vyhověno poskytnutím informace, že 
přestupek byl projednán a řízení bylo zastaveno. 

3. Odvolání ze dne 11. 1. 2013, jehož obsahové argumenty jsou uvedeny výše. 

 

Závěry krajského úřadu: 

Ze správní judikatury vyplývá, že žádost o poskytnutí informací ze správních spisů se 
vyřizuje v režimu ust. § 38 správního řádu jen tehdy, jestliže se žadatel výslovně domáhá 
nahlédnutí do daného správního spisu (v takovém případě se žádost vyřizuje dle správního 
řádu, přestože by byla podána s výslovným odkazem na zákon o svobodném přístupu 
k informacím). Pokud se však žadatel domáhá poskytnutí konkrétní informace ze správního 
spisu (jím vymezených údajů nebo kopií dokumentů), pak ustanovení § 38 správního řádu 
není speciálním a žádost je nutné vyřešit postupem daným zákonem o svobodném přístupu 
k informacím. 

V této souvislosti je nutné upozornit, že důvodem pro neposkytnutí informace podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím nemůže být neveřejnost správního řízení ani povinnost 
mlčenlivosti a dokonce ani neprokázání právního zájmu. 

S ohledem na judikaturní vývoj mezi vztahem práva na ochranu osobnosti a práva na 
informace je nutné uvést, že zcela zjevně převažuje legitimní zájem na informování 
veřejnosti, kdy je nutné ochranu osobních údajů prolomit a informaci poskytnout. Zejména 
pak povaha osoby přestupce (např. představitelé státních orgánů či územních 
samosprávných celků) může být pro určité informování o přestupkových věcí směrodatná. Za 
učebnicový příklad prolomení ochrany osobních údajů lze považovat přestupky podle zákona 
o střetu zájmů, jichž se dopustili veřejní funkcionáři vymezení v ust. § 2 odst. 1 zákona o 
střetu zájmů. Ochrana svědků by však měla být zachována v každé situaci. 

Tam, kde veřejný zájem na poskytnutí informace nepřeváží, bude na místě žádost zcela 
odmítnout, tam, kde by podle zmíněných pravidel bylo možné určité omezené informace o 
přestupci sdělit, bude třeba pečlivě posoudit obsah poskytovaného rozhodnutí a zvážit, zda- 
je lze vydat zcela nebo pouze v omezené míře (např. po anonymizaci svědků). 
 
Odvolací správní orgán na základě výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno 
ve výroku rozhodnutí – napadené rozhodnutí tajemnice Magistrátu města Mostu ze dne 9. 1 
2013, č.j.: MmM/141546/2012/TAJ/JB  zrušuje a věc vrací k novému projednání správnímu 
orgánu, který jej vydal. 
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POUČENÍ 

 

Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 91 odstavec 1 zákona číslo 500/2004 Sb., o 
správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, nelze dále odvolat. 

 
 

 
otisk úředního razítka 

 
 
 
 
Ing. Jaroslav Švec 
vedoucí oddělení správních činností 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
Oživení, o. s., ID DS: ntauv78   
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