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Rozhodnutí  
 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení 
stížností a dozoru obcí, jako nadřízený správní orgán věcně a místně příslušný k rozhodnutí 
o odvolání podle ustanovení § 16 a § 20 odst. 4 zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve spojení 
s ustanovením § 89 odst. 1 a § 178 odst. 2 věta první zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve věci odvolání občanského sdružení 
Oživení, IČ: 673 653 53, Muchova 13, 160 00 Praha 6, jednajícího předsedou sdružení panem 
Ing. Štěpánem Rattayem, proti rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové, odboru 
správního, bez spisové značky či čísla jednacího, ze dne 07.01.2013, jímž povinný subjekt 
rozhodl o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podané podle InfZ dne 28.12.2012, 
rozhodl podle ustanovení § 90 odst. 1 písmeno b) správního řádu, 

 

t a k t o: 

 

Rozhodnutí povinného subjektu – Magistrátu města Hradec Králové, 
odboru správního, bez spisové značky či čísla jednacího, ze dne 07.01.2013 
o odmítnutí žádosti, se ruší a věc se vrací povinnému subjektu k novému 
projednání.  
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Odůvodnění: 

 

I. 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení 
stížností a dozoru obcí (dále také „odvolací orgán“), obdržel prostřednictvím Magistrátu 
města Hradec Králové dne 16.01.2013 odvolání občanského sdružení Oživení, IČ: 673 653 
53, Muchova 13, 160 00 Praha 6, jednající předsedou sdružení panem Ing. Štěpánem 
Rattayem (dále také „odvolatel“), proti rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové, 
správního odboru (dále také „povinný subjekt“), bez spisové značky či čísla jednacího, ze dne 
07.01.2013, jímž povinný subjekt rozhodl o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podané 
podle InfZ dne 28.12.2012, spolu se souvisejícím spisovým materiálem.  

 

Rozhodnutí bylo odvolateli oznámeno doručením stejnopisu písemného vyhotovení do datové 
schránky (ID: ntauv78), dle údaje z doručenky se oprávněná osoba do schránky přihlásila dne 
10.01.2013. Odvolání proti rozhodnutí pak bylo povinnému subjektu, dle jeho sdělení, 
doručeno dne 11.01.2013. Odvolací orgán hodnotí podané odvolání jako včasné. 

 

II. 

 

Z předloženého spisu odvolací orgán zjistil následující skutečnosti.  

 

Dne 28.12.2012 obdržel povinný subjekt podání odvolatele ze dne 28.12.2012, s názvem 
„Věc: Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím“. Odvolatel 
uvedl, že podáním z února 2012 oznámil podezření z přestupku podle ustanovení § 23 odst. 1 
písmeno c) zákona číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o střetu zájmů“), kterého se měl dopustit pan Miroslav Uchytil. Odvolatel žádal 
na základě InfZ o níže specifikované informace, ze kterých budou patrné důvody postupu 
zvoleného povinným subjektem: 

a) Kopii konečného rozhodnutí o přestupku (i nepravomocné), 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, žádá 
o poskytnutí kopie rozhodnutí o zastavení řízení, popřípadě úřední záznam o odložení věci či 
jinou listinu, ze které bude zcela zřejmé odůvodnění zvoleného postupu. Odvolatel výslovně 
žádá informace podrobnější, než jaké obsahuje vyrozumění oznamovatele dle přestupkového 
zákona, kde zpravidla žádné důvody uvedeny nejsou. 

Odvolací orgán hodnotí žádost jako podanou ve smyslu a v souladu s InfZ, zejména 
ustanovením § 14 InfZ. 

Povinný subjekt v rozhodnutí bez spisové značky či čísla jednacího, ze dne 07.01.2013, dle 
ustanovení § 15 InfZ odmítl žádost odvolatele a informace neposkytl. Povinný subjekt sdělil, 
že věc přestupku pana Miroslava Uchytila byla dne 24.04.2012 dle ustanovení § 66 odst. 3 
písmeno a) zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„přestupkový zákon“) odložena, neboť na základě podkladů, které si správní orgán před 
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zahájením přestupkového řízení opatřil, došlé oznámení neodůvodňovalo zahájení řízení 
o přestupku nebo postoupení věci.  

Povinný subjekt v odůvodnění rozhodnutí dále uvedl, že odvolatel žádá informace, které jsou 
v přímém vztahu k přestupkovému zákonu a správnímu řádu. Povinný subjekt také sdělil, 
že informace o přestupkovém řízení se řídí ustanovením § 38 správního řádu, neboť 
přestupkový zákon podmínky nahlížení do spisu neobsahuje a uvedené ustanovení je 
ve vztahu k InfZ ustanovením zvláštním a tedy v případech, na které se vztahuje, nelze 
aplikovat InfZ. Povinný subjekt odkázal na judikát Nejvyššího správního soudu 
čj. 5 A 158/2001-100. Povinný subjekt dále uvedl, že vzhledem k tomu, že odvolatel není 
účastníkem řízení a neprokázal právní zájem nebo jiný vážný důvod ve smyslu ustanovení 
§ 38 správního řádu, na základě kterého by mu mohly být požadované informace poskytnuty, 
přistoupil k odmítnutí poskytnutí kopií požadovaných písemností. V poučení povinný subjekt 
mimo jiné uvedl, že podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný 
účinek.  

Odvolatel se v písemnosti nazvané „Věc: Odvolání proti rozhodnutí ze dne 7.1.2013, 
doručeného 10.1.2013, bez č.j.“, ze dne 11.01.2013 a téhož dne doručené povinnému 
subjektu, odvolal proti předmětnému rozhodnutí. Odvolatel k argumentu povinného subjektu, 
že informace neposkytne proto, že žadatel není účastníkem správního řízení o přestupku, 
uvedl, že tento argument je zcela nesmyslný a na daný případ nedopadá, neboť odvolatel se 
domáhal informací podle InfZ a nikoli podle správního řádu a navíc, nikdy netvrdil, že je 
účastníkem přestupkového řízení nebo, že by chtěl do spisu nahlížet podle ustanovení § 38 
správního řádu. K odkazu na judikát Nejvyššího správního soudu odvolatel uvedl, že se jedná 
o judikaturu dávno překonanou a odkázal na metodické doporučení Ministerstva vnitra České 
republiky. Odvolatel také uvedl, že dle konstantní současné judikatury je třeba důsledně 
rozlišovat postup podle ustanovení § 38 správního řádu (nahlížení do spisu) a postup podle 
InfZ, v jehož režimu lze jednoznačně žádat o poskytnutí informací obsažených ve správních 
spisech, přičemž žadatelem může být jak účastník řízení, tak i jiná osoba. Odvolatel odkázal 
na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11.08.2009, čj. 1 As 51/2009-106. Odvolatel 
dále také uvedl, že v dané věci je rozhodující, zda předmětný požadovaný údaj, tedy způsob 
a právní argumentace pro vyřízení přestupku veřejného funkcionáře proti zákonu o střetu 
zájmů, je údajem soukromým nebo veřejným. Pro podporu svého tvrzení, že se jedná 
o veřejný údaj, odkázal odvolatel na judikaturu Ústavního soudu (nálezy čj. ÚS 23/05, ze dne 
17.07.2005; I. ÚS 453/03; I. ÚS 517/10), Nejvyššího správního soudu (čj. 3 As 3/2010-182; 1 
As 17/2008-67) a Nejvyššího soudu České republiky (čj. 30 Cdo 1174/2007). Odvolatel 
závěrem navrhuje, aby nadřízený orgán přikázal povinnému subjektu poskytnout požadované 
informace.  

Povinný subjekt v písemnosti ze dne 15.01.2013 nazvané „Předložení odvolání včetně 
spisového materiálu nadřízenému orgánu“, doručené odvolacímu orgánu dne 16.01.2013, 
zrekapituloval průběh dosavadního řízení a  uvedl, že odvolateli sdělil požadovanou 
informaci, jak bylo ve věci ohledně podaného oznámení o přestupku dle ustanovení § 23 odst. 
1 písmeno c) zákon o střetu zájmů, kterého se měl dopustit pan Miroslav Uchytil, rozhodnuto. 
Povinný subjekt dále uvedl, že sdělil odvolateli požadovanou informaci, ale odmítl poskytnout 
kopie požadovaných písemností s odůvodněním, že informace, resp. poskytování kopií 
písemností o přestupkovém řízení se řídí ustanovením § 38 správního řádu, neboť 
přestupkový zákon podmínky o poskytování kopií z přestupkového spisu neobsahuje. Povinný 
subjekt také odkázal na judikát Nejvyššího správního soudu čj. 1 As 51/2009-106 a uvedl, že 
splnil svoji povinnost dle InfZ a žadateli požadovanou informaci poskytl. Vzhledem k tomu, 
že žadatel výslovně žádal informace podrobnější, než jaké obsahuje vyrozumění 
oznamovatele dle přestupkového zákona, měl povinný subjekt za to, že zde lze uplatňovat 
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ustanovení § 38 správního řádu o účastnících řízení ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu 
k informacím.  

 

III. 

 

Odvolací správní orgán postupoval v souladu s požadavky ustanovení § 89 správního řádu, 
podle kterého přezkoumává odvolací správní orgán 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, čímž není dotčeno právo na náhradu škody způsobené nesprávným úředním 
postupem. 

Odvolací orgán dospěl po seznámení se s předloženým spisovým materiálem k závěru, 
že napadené rozhodnutí nebylo vydáno v souladu s právními předpisy, a to z následujících 
důvodů opřených o právní názory odborné literatury (především JEMELKA, Luboš, Klára 
PONDĚLÍČKOVÁ a David BOHADLO. Správní řád: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2008, 592 s. ISBN 80-717-9784-7.; FUREK, Adam; ROTHANZL, Lukáš. Zákon 
o svobodném přístupu k informacím : Komentář. Praha : Linde, 2010. 671 s. ISBN 978-80-
7201-788-1), judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu České republiky 
a Metodického doporučení k postupu povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím – Vyřizování žádostí o informace ze správních spisů 
zpracovaného a zveřejněného na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky, 
odboru dozoru a kontroly veřejné správy http://www.mvcr.cz/odk2/. 

 

K samotnému rozhodnutí povinného subjektu odvolací orgán poznamenává, že podle 
ustanovení § 20 odst. 4 písmeno a) a b) InfZ, pokud InfZ nestanoví jinak, použijí 
se pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti a pro odvolací řízení ustanovení správního řádu a dále 
se při postupu podle InfZ použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti 
správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ustanovení § 178, v ostatním 
se správní řád nepoužije. 

Předmětné odvoláním napadené rozhodnutí by tedy mělo mít náležitosti předpokládané 
správním řádem, zejména ustanovením § 68, podle kterého rozhodnutí obsahuje výrokovou 
část, odůvodnění a poučení účastníků. Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která 
je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků 
podle § 27 odst. 1 správního řádu. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují údaji 
umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2 správního řádu); účastníci, kteří jsou 
právnickými osobami, se označují názvem a sídlem. Výroková část rozhodnutí může 
obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší ustanovení. V odůvodnění 
se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými 
se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, 
jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením 
k podkladům rozhodnutí. 

Dle odborné literatury, komentáře ke správnímu řádu (JEMELKA, Luboš, Klára 
PONDĚLÍČKOVÁ a David BOHADLO. Správní řád: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2008, 592 s. ISBN 80-717-9784-7.) s jejímž názorem se odvolací orgán ztotožňuje, 
„ ... je součástí výrokové části záhlaví (návěta), ve které je před výrokem specifikováno, podle 
kterého (kterých) hmotněprávního ustanovení je ve věci rozhodováno, jakým procesním 
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ustanovením je založena příslušnost správního orgánu, a označení účastníků řízení a jejich 
zástupců. Uvedení hmotněprávního ustanovení, podle kterého je rozhodováno, je nezbytné 
například z hlediska přezkoumání rozhodnutí v odvolacím řízení, kdy musí mít nadřízený 
správní orgán možnost posoudit, zda byla provedena správná právní kvalifikace a zda 
skutkový stav by podřazen pod to právní ustanovení, které na tento skutkový stav opravdu 
dopadá.“ (Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D. str. 228). K výroku rozhodnutí odborná 
literatura dále dodává, že „... je obecně vyžadováno, aby bylo rozhodnutí dostatečně jasné, 
přesné, srozumitelné a určité“ (Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D. str. 229), jak uvádí 
například i judikát Ústavního soudu sp. zn. ÚS 583/2003 uveřejněný ve Sbírce nálezů 
a usnesení Ústavního soudu, sv. 34, str. 91 a následující. 

Komentář InfZ k problematice formálních náležitostí rozhodnutí uvádí, že „Pozornost 
je nutné věnovat formulaci samotného výroku rozhodnutí, který by měl odkazovat na příslušné 
ustanovení, podle něhož bylo rozhodováno (zpravidla § 15 odst. 1 ve spojení s příslušným 
důvodem nebo důvody pro odmítnutí žádosti dle § 7 až 11), a dále identifikaci žádosti, resp. 
těch jejích částí, u nichž dochází k jejímu odmítnutí.“ (Furek, A., Rothanzl, L. str. 412). 
Odvolací orgán zdůrazňuje, že výrok rozhodnutí musí být dostatečně určitý a musí podle něj 
být přesně identifikovatelné informace, u nichž dochází k jejich neposkytnutí současně 
s uvedením příslušných ustanovení InfZ a důvodu pro neposkytnutí požadovaných informací. 
Komentář k InfZ dále uvádí, že „V odůvodnění je třeba v souladu s § 68 odst. 3 správního 
řádu podrobně vyložit, proč bylo nutné danou informaci neposkytnout, tedy odůvodnit 
aplikaci konkrétního důvodu pro nevyhovění žádosti (podřadit daný skutkový stav pod 
příslušný důvod uvedený v zákoně o svobodném přístupu k informacím nebo v jiném zákoně, 
jinak rozhodnutí nemusí být přezkoumatelné“ (Furek, A., Rothanzl, L. str. 412).  

Odvolací orgán po přezkoumání rozhodnutí dospěl k závěru, že povinný subjekt v rozporu 
s ustanovením § 68 odst. 2 správního řádu ve výrokové části rozhodnutí neuvedl rozhodující 
právní ustanovení InfZ a souvisejících právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno 
a na jejichž základě byl dán vlastní důvod pro odmítnutí žádosti. Povinný subjekt ve výrokové 
části rozhodnutí uvedl pouze odkaz na ustanovení § 15 InfZ, nikoli přímo odkazy 
na ustanovení odůvodňující odmítnutí žádosti tedy ustanovení § 2 odst. 3 InfZ a související 
právní předpisy, především ustanovení § 38 správního řádu, případně další ustanovení InfZ. 
Výše uvedenou vadu rozhodnutí považuje odvolací orgán za zásadní s ohledem na to, 
že výrazně ztěžuje přezkoumatelnost napadeného rozhodnutí.  

V poučení předmětného rozhodnutí povinný subjekt chybně uvedl odkaz na ustanovení § 76 
odst. 5 správního řádu s tvrzením, že odvolání nemá odkladný účinek. Právní problematika 
upravená § 76 odst. 5 správního řádu se však týká pouze případů, kdy je dle správního řádu 
stanoveno, že správní orgán rozhoduje usnesením. V souladu s ustanovením § 76 odst. 5 se 
potom proti usnesení může odvolat účastník, jemuž se oznamuje a samotné odvolání proti 
usnesení nemá odkladný účinek, což však nedopadá na posuzovaný případ, neboť povinný 
subjekt rozhodoval rozhodnutím a nikoli usnesením. 

  

IV. 

 

Již samotné zásadní formální vady předmětného rozhodnutí odůvodňují jeho zrušení a vrácení 
věci povinnému subjektu zpět k novému projednání. Odvolací orgán však považoval za nutné 
zabývat se i vlastními důvody odmítnutí žádosti, neboť vycházejí z nesprávného právního 
posouzení celého případu. Odvolací orgán v zásadě přisvědčuje právní argumentaci 
odvolatele. 
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Odvolací orgán upozorňuje na skutečnost, že posuzovaná problematika již byla v minulosti 
osvětlena v Metodickém doporučení k postupu povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím – Vyřizování žádostí o informace ze správních spisů 
(dále také „metodické doporučení“), dostupném na internetových stránkách 
http://www.mvcr.cz/odk2/ zpracovaném ústředním orgánem státní správy, který má InfZ 
v gesci - Ministerstvem vnitra České republiky, odborem dozoru a kontroly veřejné správy. 

V závěru tohoto metodického doporučení ministerstvo uvedlo, že „V režimu InfZ lze žádat 
o poskytnutí informací obsažených ve správních spisech; žadatelem může být účastník řízení 
i jiná osoba. Povinné subjekty nejsou oprávněny takovou žádost v režimu InfZ nevyřizovat. 
Při vyřízení žádosti se postupuje v plné míře dle InfZ, včetně aplikace důvodů pro omezení 
práva na informace. Tyto důvody není třeba aplikovat pouze ve vztahu k účastníkům řízení, 
kteří jsou zásadně oprávněni seznámit se s obsahem spisu v plném rozsahu. Podmínkou 
poskytnutí informace v režimu InfZ není prokázání právního zájmu žadatele.“  

Současná judikatura Nejvyššího správního soudu (zejména rozsudky ze dne 15.09.2009, čj. 6 
As 52/2007-80 nebo ze dne 11.08.2009, čj. 1 As 51/2009-106) zdůrazňuje nutnost rozlišení 
problematiky nahlížení do správního spisu prostřednictvím ustanovení § 38 správního řádu 
a poskytování informací ze správních spisů prostřednictvím InfZ. Samotnou žádost 
o informace ze správního spisu nelze tedy redukovat na žádost o nahlížení do správního spisu 
dle ustanovení § 38 správního řádu, pokud to z ní výslovně nevyplývá. Dle názoru odvolacího 
orgánu byla žádost odvolatele formulována zcela zřetelně a dle požadavků InfZ jako žádost 
o informace ze správního spisu v režimu InfZ, jak ostatně odvolatel sám výslovně uvedl také 
ve svém odvolání. Takovouto žádost dle názoru odvolacího orgánu, který vychází z judikatury 
Nejvyššího správního soudu (rozsudek ze dne 15.09.2009, čj. 6 As 52/2007-80) nelze 
odmítnout s poukazem na speciální úpravu dle ustanovení § 38 správního řádu. Právní úprava 
nahlížení do správních spisů dle ustanovení § 38 správního řádu totiž není dostatečně 
komplexní, aby ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 InfZ vyloučila použití InfZ jako obecného 
právního předpisu pro poskytování informací. Oba instituty mají také odlišnou právní povahu, 
jak uvádí metodické doporučení na str. 8:  

„Zatímco postup žadatele o informace v režimu InfZ je realizací hmotného práva, 
garantovaného předpisy ústavního pořádku (čl. 17 Listiny), úprava správního řádu, jakožto 
procesního předpisu, stanoví postup uplatnění procesního práva účastníků řízení 
(a za stanovených podmínek jiných osob) seznámit se s obsahem spisu formou (fyzického) 
nahlédnutí. Taková procesní úprava proto nikterak nevylučuje možnost uplatnění hmotného 
práva na informace cestou podání žádosti dle InfZ, jejímž předmětem je obdržení 
požadovaných informací jinou formou než fyzickým nahlédnutím u správního orgánu. Správní 
řád je proto ve vztahu k InfZ zvláštní úpravou pouze ve vztahu k nahlížení do spisu a uplatní 
se proto jen v případě žádostí, které jsou svým obsahem žádostmi o nahlédnutí do spisu.  

Požaduje-li naproti tomu žadatel s odkazem na InfZ poskytnutí informací ze správního spisu 
jinou formou (zaslání kopií listin či sdělením konkrétních údajů), uplatní se plně režim 
vyřízení žádosti stanovený InfZ. Není přitom rozhodné, požaduje-li takto informace účastník 
řízení či jiná osoba – jediným kritériem určení právního režimu vyřízení žádosti je jejich 
obsah ve výše zmíněném ohledu, tedy je-li požadováno nahlédnutí do spisu, nebo jiná forma 
informace.  

Odvolací orgán se dále zcela ztotožňuje s názorem ministerstva na postup povinných subjektů 
uvedeným v metodickém doporučení na str. 8 a 9: 

Postup povinných subjektů, spočívající v paušálním odpírání poskytování informací 
ze správních spisů s odkazem na správní řád, resp. v nevyřizování takové žádosti v režimu 
InfZ, proto z výše uvedených důvodů není v souladu se zákonem a představuje zásah 
do ústavně zaručeného práva na přístup k informacím o činnosti veřejné správy.  
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Chybný je i postup povinného subjektu, který považuje žádost o informace vztahující se 
ke správnímu řízení „automaticky“ za žádost o nahlédnutí do spisu pouze z toho důvodu, 
že z dané žádosti (odkazující na InfZ) není jednoznačně zřejmé, je-li žádáno poskynutí 
informací jinou formou než nahlédnutím. V takovém případě je na místě postupovat dle § 14 
odst. 5 písm. b) InfZ a vyzvat žadatele k upřesnění žádosti. Pouze v případě, že by žadatel 
na základě této výzvy vyjádřil úmysl nahlédnout do spisu, má být žádost vyhodnocena jako 
žádost dle § 38 správního řádu a v jeho režimu má správní orgán postupovat.“ 

Ministerstvo k výše uvedenému stanovisku v metodickém doporučení odkazuje na následující 
judikaturu – rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27.01.2004, čj. 5 A 158/2001-
100; ze dne 13.12.2006, čj. 5 As 3/2006-70; ze dne 13.10.2004, čj. 6 A 83/2001-39 a rozsudek 
Krajského soudu v Plzni ze dne 30.03.2007, čj. 57 Ca 87/2005-41. Ministerstvo dále výslovně 
uvádí, že komplexní specialitu právní úpravy nahlížení do správního spisu (ať již dle 
ustanovení § 38 současného správního řádu nebo § 23 starého správního řádu, zákona číslo 
71/1967 Sb.) ve vztahu k InfZ však již následující judikatura odmítla a překonala.     

 

V. 

 

Otázkou poskytování informací z přestupkových spisů i takových týkajících se řízení dle 
zákona o střetu zájmů se Ministerstvo vnitra České republiky, odbor dozoru a kontroly 
zabývalo v písemnostech čj. MV-144236-1/ODK-2012 ze dne 18.12.2012 a čj. MV-140861-
2/ODK-2012 ze dne 18.12.2012. 

Ministerstvo k problematice uvádí, že „V nedávné praxi i správní judikatuře převažoval 
přístup, který – zjednodušeně řečeno – v podstatě mechanicky upřednostňoval ochranu 
osobnosti (včetně ochrany osobních údajů) proti právu na informace. Tento judikatorní 
přístup však byl v navazujících letech do značné míry vyvrácen rozhodováním nejdříve 
Ústavního a následně i Nejvyššího správního soudu, které vztah mezi právem na informace 
a právem na ochranu osobnosti nově (v interpretační rovině) pojímá jako vztah dvou 
konkurujících si ústavních práv, jenž je nutné řešit na základě principu proporcionality. 
To znamená v konkrétních případech vždy zvažovat, zda převažuje ochrana osobnosti, nebo 
zda má být např. s ohledem na určitý legitimní veřejný zájem informace zpřístupněna. 
Z judikatury lze zmínit např. nález vztahující se k poskytování informací o komunistické 
minulosti dnes aktivních soudců (nález I. ÚS 517/10) nebo rozsudky Nejvyššího správního 
soudu, vztahující se k informacím o platech a odměnách pracovníků povinných subjektů 
(zejména rozsudek sp. zn. 4 As 40/2010-60). 

Odvolací orgán se ztotožňuje s konstantním stanoviskem ministerstva, „...že žádost 
o informace týkající se konkrétního přestupce (obvykle zda byl stíhán a zda a jak byl 
potrestán) nelze bez dalšího odmítnout s odkazem na § 8a zákona o svobodném přístupu 
k informacím. Je vždy nutné zabývat se především povahou přestupkového jednání, osobou 
přestupce a všemi dalšími souvislostmi, za nichž byl přestupek spáchán. Tam kde s ohledem 
na tyto skutečnosti zcela zjevně převáží legitimní zájem na informování veřejnosti, 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 řízeních směrodatná. Za učebnicový příklad 
prolomení ochrany osobních údajů přitom lze považovat přestupky podle zákona o střetu 
zájmů, jichž se dopustili veřejní funkcionáři vymezení v § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů.“ 
Tento příklad považuje ministerstvo za tak samozřejmý, že předpokládá, „...že není třeba 
podrobněji vysvětlovat, proč v případě přestupku senátora nebo poslance podle zákona 
o střetu zájmů převáží právo na informace oproti právu na ochranu osobních údajů. Ochrana 
svědků by však měla být zachována v každé situaci.“  
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Ministerstvo své závěry shrnuje následujícím způsobem, se kterým se odvolací orgán shoduje 
„Bude-li žadatel žádat poskytnutí kopie přestupkového rozhodnutí konkrétního přestupce, 
uplatní se pravidla uvedená v předchozím odstavci. Vždy bude nutné posuzovat obsah 
konkrétního rozhodnutí. Tam, kde veřejný zájem na poskynutí informace nepřeváží, je 
na místě žádost zcela odmítnout (obvykle s odkazem na ochranu osobnosti). 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 apod.). Pokud by však žadatel žádal 
o poskytnutí kopií správních rozhodnutí o přestupcích bez vazby na konkrétního přestupce či 
další osoby. Naopak žádá-li žadatel poskytnutí obecných informací o přestupkových řízení 
(např. výsledky výkonu této agendy za určité období), zpravidla nebude na místě žádost 
odmítnout (ledaže by požadavek již bylo možné vyhodnotit jako žádost o vytvoření nové 
informace).“  

K posouzení otázky veřejného zájmu na poskytnutí požadovaných informací je dle odvolacího 
orgánu důležité zmínit i skutečnost, že pan Ing. Miroslav Uchytil v minulosti byl a v současné 
době opět je zastupitelem Královéhradeckého kraje a v minulosti byl veřejným funkcionářem 
ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů, neboť byl členem Rady 
Královéhradeckého kraje.  

Při novém posuzování věci by měl tedy povinný subjekt zhodnotit všechny výše uvedené 
skutečnosti a rozhodnout zda veřejný zájem na poskytnutí informace převáží nad právem 
na ochranu osobnosti a soukromí potenciálního přestupce. 

 

VI. 

 

K návrhu odvolatele, aby nadřízený orgán přikázal povinnému subjektu poskytnout 
požadované informace, odvolací orgán uvádí, že vyřizování odvolání se řídí v souladu 
s ustanovením § 20 odst. 4 InfZ správním řádem. Odvolací orgán musí postupovat v intencích 
ustanovení § 90 správního řádu a příslušného odstavce. Obecně může odvolací orgán odvolání 
zamítnout a rozhodnutí potvrdit, nebo může rozhodnutí či jeho část zrušit a řízení zastavit, 
nebo může rozhodnutí a jeho část zrušit a věc vrátit k novému projednání správnímu orgánu, 
který rozhodnutí vydal či může rozhodnutí nebo jeho část změnit. Odvolací orgán tedy 
nemůže přikázat povinnému subjektu poskytnutí požadované informace. V případě zrušení 
rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání dle ustanovení § 90 odst. 1 písmeno b) 
správního řádu, což učinil odvolací orgán v posuzovaném případě, v odůvodnění vysloví 
odvolací orgán právní názor, jímž je správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, 
při novém projednání věci vázán. Nařídit poskytnutí požadované informace může v souladu 
s ustanovením § 16 odst. 4 InfZ pouze soud při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání 
na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu (zákon číslo 150/2002 Sb., soudní řád 
správní, ve znění pozdějších předpisů) a pokud zjistí, že nejsou žádné důvody pro odmítnutí 
žádosti. 

 
VII. 

 

Odvolací orgán uzavírá odůvodnění s tím, že povinný subjekt při vytváření rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti nepostupoval v souladu s InfZ a správním řádem, když předmětné 
rozhodnutí trpí jak významnými formálními nedostatky, tak vycházelo z nesprávného 
právního posouzení celého případu. 
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S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti odvolací orgán rozhodl tak, jak je uvedeno 
ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se dle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat.  

 

 

                  „otisk razítka“   

 

                                                                                                 Mgr. Alena Koukalová 
                                                                                   vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí 
      

     
                  (podepsáno digitálním podpisem) 

 
 
 
 
 
Rozdělovník 

 
Stejnopis rozhodnutí bude doručen povinnému subjektu Magistrátu města Hradec 
Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
(prostřednictvím datové schránky) 
 
Stejnopis rozhodnutí bude doručen občanskému sdružení Oživení, IČ: 673 653 53, 
Muchova 13, 160 00 Praha 6 
(prostřednictvím datové schránky) 
 
Stejnopis rozhodnutí zůstává součástí spisu čj. 871/VZ/2012 uloženého u odvolacího 
orgánu 
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