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

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

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

2 (dále jen „žadatel“), rozhodnutí Magistrátu města Opavy (dále jen „správní orgán“) ze dne 21. 1. 2013, 

sp.zn. 5078/2012/PRES (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:

Dle ust. § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí   r u š í   a věc se v r a c í   správnímu 

orgánu k novému projednání.

Odůvodnění
Odvolací správní orgán obdržel dne 25. 2. 2013 včasné odvolání žadatele proti napadenému rozhodnutí, jehož 

výrokem správní orgán rozhodl takto: „Žádost o poskytnutí informace ze dne 2. 1. 2013 podaná žadatelem 

Oživení, o.s. sídlem Lublaňská 18, Praha 2 týkající se poskytnutí rozhodnutí ve věci Ing. Václava Klučka, 

nar. 20. 7. 1953, bytem Bílovecká 933/64, Opava 6, který se měl dopustit přestupku podle § 23 odst. 1 písm. 

c) zák.č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), 

vedeném přestupkovým oddělením odboru vnitřních věcí Magistrátu města Opavy pod čj. 5078/2012/PRES, kdy 

neměl ve svém oznámení o povinnostech ve smyslu § 9 zákona o střetu zájmů, které podal za rok 2010 

(viz. příloha č. 1a a 1b) uvést přesné úplné a pravdivé informace, se podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím ve znění změn odmítá.“

Napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti ze dne 28. 12. 2012 (dále též „žádost“), kterou žadatel 

požadoval 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. V případě, 

že ve věci nebylo vydáno rozhodnutí o vině dle bodu a) žádosti o informace, žadatel požadoval poskytnutí kopie 

rozhodnutí o zastavení řízení, popřípadě úředního záznamu o odložení věci či jiné listiny, ze které bude zcela 

zřejmé odůvodnění zvoleného postupu. Výslovně pak žádal o informace podrobnější, než jaké obsahuje 

vyrozumění oznamovatele dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
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„zákon o přestupcích“), kde zpravidla žádné důvody uvedeny nejsou. Nadto žadatel uvedl, že od správního 

orgánu v době podání žádosti žádné vyrozumění neobdržel.

Žadatel podal ke správnímu orgánu stížnost na postup při vyřizování výše uvedené žádosti o informace dle 

ust. § 16a odst. 1 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím, ze dne 18. 1. 2013, ve které uvedl, že 

od správního orgánu neobdržel požadovanou informaci ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy správní orgán žádost 

obdržel, ani správní orgán nevydal rozhodnutí o odmítnutí informace ve smyslu ust. § 15 zákona o svobodném 

přístupu k informacím, a kterou požádal správní orgán, aby požadovanou informaci poskytl nebo předložil tuto 

stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému správnímu orgánu. Správní orgán vydal dne 21. 1. 2013 

napadené rozhodnutí a dne 24. 1. 2013 obdržel odvolání žadatele, které předložil odvolacímu správnímu 

orgánu dne 22. 2. 2013. 

Žadatel v odvolání uvedl následující skutečnosti. Předně požadovanou informaci nelze odmítnout s odkazem na 

ust. § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, tedy z důvodu, že zvláštní zákon, zde správní řád, 

upravuje jejich poskytování. „Povinné subjekty nejsou oprávněny svou žádost v režimu InfZ nevyřizovat 

či odmítat z důvodu, že Žadatel není účastníkem řízení.“

V odvolání žadatel dále konstatoval, že správní orgán odmítl informaci poskytnout s odkazem na ust. § 8a 

zákona o svobodném přístupu k informacím, avšak v napadeném rozhodnutí na danou věc neaplikuje toto 

ustanovení, přičemž odůvodnění rozhodnutí nemůže spočívat v pouhém kopírování zákonných ustanovení bez 

uvedení souvislostí s konkrétním případem. Nadto žadatel nepovažuje požadovaný údaj za soukromý, ale za 

veřejný, neboť se týká veřejné sféry, přestupku veřejného činitele dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), a z tohoto důvodu nelze požadovanou 

informaci odmítnout s poukazem na ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím. Ke svému tvrzení 

pak odkazuje na judikaturu Ústavního soudu ČR a Nejvyššího správního soudu ČR, která se zabývá rozlišením 

informace soukromé a veřejné. Žadatel konstatoval, že „Nálezem Ústavního soudu sp. zn. ÚS 23/05 ze dne 

17. 7. 2005 a rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 3 As 3/2010-182, byla potvrzena existence obecného 

právního názoru, že profesionální sféra osob působících ve veřejném životě patří do sféry veřejné. Údaj se týká 

veřejné sféry, pokud může být otázkou veřejného zájmu. Takový údaj pak spadá pod ochranu čl. 17 odst. 1, 2,

3 a 5 Listiny a čl. 10 odst. 1 Ústavy.“

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.

Předně odvolací správní orgán vytýká správnímu orgánu, že požadovanou informaci žadateli nevydal ve lhůtě 

15 dnů, ode dne kdy žádost obdržel, nebo v této lhůtě nevydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Následně se 

správní orgán dopustil dalších bezdůvodných průtahů, když odvolacímu správnímu orgánu odvolání předložil
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až 29 dnů od dne, kdy jej obdržel, čímž porušil ust. § 16 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, 

dle kterého správní orgán předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu správnímu orgánu 

ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Dle ust. § 12 zákona o svobodném přístupu k informacím, všechna omezení práva na informace provede 

povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch 

informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod 

odepření. V odůvodněných případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření trvá. 

Zásadní pochybení správního orgánu spočívá v chybném a v části nedostačujícím odůvodnění napadeného 

rozhodnutí, kdy toto má za následek jeho nesprávnost a nepřezkoumatelnost. Poskytnutí požadované 

informace nelze odmítnout s odkazem na ust. § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, jak 

správní orgán své rozhodnutí v části odůvodňuje, neboť je nutné rozlišovat mezi žádostí o nahlédnutí do 

správního spisu dle ust. § 38 správního řádu a žádostí o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu 

k informacím, kdy tuto žádost lze odmítnout jen z důvodů uvedených v tomto zákoně. Správní orgán v další 

části sice již odkazuje na ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím, konkrétně ust. § 8a tohoto 

zákona, dle kterého informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní 

údaje správní orgán poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu, a následně na 

ust. § 11 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a na ust. § 10 zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o ochraně osobních údajů“), dle kterého při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, 

aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také 

dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů, avšak 

požadovanou informaci pod tyto ustanovení nesubsumuje. Je nezbytné určit, zda požadovaná informace, kopie 

rozhodnutí, kterým bylo skončeno řízení ve věci přestupku dle zákona o střetu zájmu, obsahuje údaje týkající 

se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby či osobní údaje, a následně posoudit zda uvedené 

předpisy, které ochranu takových to údajů upravují, umožňují tyto údaje poskytnout. 

Dle ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, lze údaje poskytnout se souhlasem osoby, jíž se týkají. 

Bez tohoto souhlasu může správní orgán údaje poskytnout ve smyslu ust. § 5 odst. 2 písm. f) zákona 

o ochraně osobních údajů, pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci 

veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním 

zařazení.

Správní orgán aktivně nezjišťoval, zda osoba, jíž se požadovaná informace týká, s poskytnutím údajů souhlasí 

či nikoli. Správní orgán následně neurčil, lze-li požadovanou informaci poskytnout s ohledem na ust. § 5 odst. 2 

písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, jinak řečeno zda se jedná o osobní údaje o veřejně činné osobě, 

které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti.

Odvolací správní orgán musí podotknout, že údaj, který se týká veřejné sféry, nespadá pod ochranu 

čl. 10 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních předpisů 

(dále jen „Ústava“), jak uvádí žadatel, neboť tento článek Ústavy stanoví, že „vyhlášené mezinárodní smlouvy, 

k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; 

stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva“, a na danou věc 

nedopadá. Lze předpokládat, že žadatel měl na mysli čl. 10 odst. 1 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina 

základních práv a svobod, ve znění pozdějších ústavních předpisů (dále jen „Listina“), dle kterého má každý 
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právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Tento 

článek Listiny zakládá ochranu osobnostních práv jedince jako soukromé fyzické osoby a v tomto případě 

konkuruje čl. 17 Listiny, který zakotvuje právo na informace. Odvolací správní orgán nevyvrací, že se právo na 

informace řadí do politických práv a jeho smyslem je účinná kontrola veřejné správy ze strany veřejnosti, avšak 

připomíná konstatování Nejvyššího správního soudu ČR v jeho rozhodnutí ze dne 25. 6. 2008,

č.j. 5 As 53/2007-85, „...svoboda projevu, jakož i právo na informace, nejsou bezbřehé a jsou nutně omezeny 

chráněnými zájmy dle čl. 17 odst. 4 Listiny, ostatními ústavně zaručenými právy a svobodami (čl. 10 Listiny), 

jakož i dalšími pravidly pro možná omezení práva na informace dle čl. 17 odst. 5 Listiny.“

Nad rámec uvedeného musí odvolací správní orgán vytknout správnímu orgánu zásadní nedostatek spočívající 

v absenci dokladů potvrzujících den přijetí žádosti žadatele ze dne 28. 12. 2012 a stížnosti žadatele ze dne 

18. 1. 2013.

Z výše uvedených důvodů odvolací správní orgán napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil správnímu orgánu 

k novému projednání, kdy tento zjistí, zda osoba, jíž se požadovaná informace týká, s poskytnutím údajů 

souhlasí, a následně požadovanou informaci poskytne nebo vydá rozhodnutí o jejím odmítnutí, případně 

jí poskytne jen v části a vydá rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí ve zbylé části, a to ve lhůtě, kterou stanoví 

zákon o svobodném přístupu k informacím. V případě, že správní orgán dospěje k závěru, že požadovanou 

informaci nelze poskytnout s ohledem na ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím, svůj závěr 

řádně odůvodní, a to ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů, případně k zákonu o přestupcích, 

či zásadám, na kterých je založeno správní řízení. Po obdržení spisové dokumentace doplní chybějící doklady 

potvrzující datum přijetí výše uvedených podání.

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

„otisk úředního razítka“

Mgr. René Pleva

vedoucí oddělení správních činností 

Rozdělovník

1. Účastníci řízení:
      Oživení, o.s.
2. Na vědomí:

      Magistrát města Opavy
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