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R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í

Krajský  úřad  Středočeského  kraje,  Odbor  vnitřních  věcí  a  krajský  živnostenský  úřad, 
rozhodl o stížnosti Oživení, o.s., IČ: 67365353, se sídlem Lublaňská 18, Praha 2, zastoupené 
Ing. Štěpánem Rattayem, předsedou občanského sdružení, na postup Městského úřadu Čáslav 
při vyřizování jeho žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), podané dne 28.12.2012, takto:

Podle  ustanovení  §  16a odst.  6  písm.  b)  InfZ se  Městskému úřadu Čáslav  přikazuje,  aby 
žádost o informace Oživení, o.s., IČ: 67365353, se sídlem Lublaňská 18, Praha 2, zastoupené 
Ing. Štěpánem Rattayem, předsedou občanského sdružení, podanou dne 28.12.2012, vyřídil v 
souladu s InfZ ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í

Dne 28.12.2012 požádalo  sdružení  Oživení,  o.s.,  IČ:  67365353,  se  sídlem Lublaňská  18, 
Praha  2,  zastoupené  Ing.  Štěpánem  Rattayem,  předsedou  občanského  sdružení  (dále  jen 
"žadatel"), Městský úřad Čáslav (dále jen "povinný subjekt") o poskytnutí informací dle InfZ.  
Předmětem žádosti byl požadavek o informace týkající se přestupku podle zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o střetu zájmů"), jehož se  
měli  dopustit  pan Ing.  Milan Urban a  pan Ing.  Jaromír  Strnad.  Žadatel  v  této souvislosti 
konkrétně požadoval:
a)  Kopie  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,  
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.
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Dne 17.01.2013 vydal povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací, 
ve kterém mimo jiné uvedl:  "K žádosti žadatele ze dne 28.12.2012 správní orgán uvádí, že  
podle ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím se osobní údaje dotčených osob  
poskytují  jen v souladu s právními předpisy,  upravujícími jejich ochranu,  kdy konkrétním  
předpisem je ust. § 4 písm. 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  
Podle tohoto ustanovení se osobním údajem rozumí jakákoli informace týkající se určeného  
nebo určitelného subjektu údajů.........Předně je třeba mít na paměti to, že přestupkové řízení  
je na rozdíl od řízení soudního neveřejné a neveřejné je též vyhlašování rozhodnutí. Jakkoli  
tedy má žadatel právo na poskytnutí informací ohledně výsledku soudního řízení (nikoli však  
o jeho průběhu), nelze z tohoto automaticky vyvozovat právo žadatele na poskytnutí informací  
o  výsledku  přestupkového  řízení.  Ze  zákona  o  svobodném přístupu  k  informacím  přitom  
nevyplývá  povinnost  zveřejnit  rozhodnutí  o  přestupku,  resp.  informovat  osobu  na  řízení  
nezúčastněného  poskytnutím  dokumentů  obsahujících  informace  osobního  charakteru.  
Žadatel není účastníkem přestupkového řízení a je tedy osobou na řízení nezúčastněnou. Ve  
svém názoru je správní orgán utvrzován i aktuální judikaturou českých soudů a přístupem  
ostatních správních orgánů.........." V rámci odvolacího správního řízení bylo toto rozhodnutí 
povinného subjektu zrušeno a věc vrácena k novému projednání.

Dopisem ze  dne  06.03.2013  povinný  subjekt  žadateli  sdělil,  že  ve  věci  přestupků  podle 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, kterých se měli dopustit pan Ing. Jaromír Strnad a pan 
Ing.  Milan  Urban,  správní  orgán  dospěl  k  závěru,  že  v  obou  případech  došlé  oznámení 
neodůvodňuje  zahájení  řízení  o  přestupku  nebo  postoupení  věci  dle  ust.  §  71  zákona  č. 
200/19910 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o přestupcích"), a  
proto v souladu s § 66 odst. 3 písm. a) zákona o přestupcích věc odložil. O odložení věci se v 
souladu  s  §  66  odst.  4  zákona  o  přestupcích  rozhodnutí  nevydává,  proto  nemůže  být  
žadatelům zasláno.  

Dne 08.03.2013 podal žadatel stížnost podle § 16a odst. 1 písm. b) InfZ, ve které mimo jiné 
uvedl: " .......a 6.3.2013 jste nám doručili neformální dopis (nikoli rozhodnutí!!!), kterým jste  
konstatovali, že jste ve věci nevydali rozhodnutí a tedy nám nic neposkytnete. Nicméně my  
jsme  se  od  počátku  domáhali  jakékoli  listiny,  ze  které  vyplývá  důvod  postupu  správního  
orgánu, nikoli pouze rozhodnutí. Dokonce i v případě odložení oznámení o přestupku musí  
existovat úřední záznam, ve kterém jsou důvody pro tento postup úřadu zaznamenány tak, aby  
mohly být případně přezkoumány. Požadujeme tedy tento záznam poskytnout. V případě, že  
jej  poskytnout  nechcete,  musíte  vydat  rozhodnutí  a  řádně  jej  odůvodnit,  což  jste  
neučinili........"

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad (dále jen 
"nadřízený  orgán"),  obdržel  stížnost  a  spisovou  dokumentaci  dne  20.03.2013  a  po 
přezkoumání postupu povinného subjektu dospěl k závěru, že námitky žadatele jsou důvodné.
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Podle § 4 odst. 3 InfZ  informace, která je poskytována na základě žádosti, se poskytuje ve  
formátech  a  jazycích  podle  obsahu žádosti  o  poskytnutí  informace,  pokud InfZ nestanoví 
jinak.  Z  tohoto  ustanovení  především vyplývá  povinnost  povinného  subjektu  respektovat 
požadavek žadatele a informaci poskytnout ve formě (a formátu) v souladu s obsahem žádosti.

Podle § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoli obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, 
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu 
uloženého  v  elektronické  podobě  nebo  záznamu  zvukového,  obrazového  nebo 
audiovizuálního.  Poskytováním  informací  je  především  poskytování  jejich  obsahu  (tedy 
zpravidla textu), nikoli např. zkrácených výtahů z textů. 

Podle § 14 odst. 5 InfZ povinný subjekt poskytne požadované informace nejpozději do 15 dnů 
ode  dne  doručení  žádosti,  anebo  rozhodne  podle  §  15  odst.  1  InfZ  o  odmítnutí  žádosti,  
respektive její části, pokud část požadovaných informací neposkytne.  

Podle § 16a odst. 1 písm. b) InfZ stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může 
podat žadatel, kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 InfZ 
nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti.

Z výše uvedeného ve vztahu k projednávané žádosti vyplývá, že správný postup povinného 
subjektu představuje poskytnutí kopií dokumentů, které obsahují odložení věci vztahující se k 
oznámení sdružení Oživení, o.s. o přestupku podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 
znění pozdějších předpisů, jehož se měli dopustit pan Ing. Jaromír Strnad a pan Ing. Milan 
Urban.  

Jestliže  žadatel  požádal  kopie  konkrétně  v  žádosti  vymezených  dokumentů  (rozhodnutí  o 
přestupku, rozhodnutí o zastavení řízení, záznam o odložení),  informací podle InfZ není v 
daném případě selektivní sdělení obsahu požadovaného dokumentu, nýbrž poskytnutí kopií 
požadovaných dokumentů  s vyloučením údajů chráněných InfZ (§ 7 -  § 11 InfZ).  Pokud 
povinný subjekt některou z požadovaných informací nemá, vydá rozhodnutí o odmítnutí části  
žádosti  podle § 15 odst. 1 InfZ vztahující se právě k informacím, které nemá k dispozici  
(které např. neexistují).
 
Námitku  žadatele  je  třeba  uznat  důvodnou,  neboť  požadovanou  informaci  neobdržel  ve 
formátu uvedeném v žádosti (obdržel pouze sdělení povinného subjektu o postupu správního 
orgánu  ve  věci  došlého  oznámení  o  přestupku,  resp.  informaci  o  obsahu  dokumentu  o 
odložení věci, nikoli informaci vlastní) a neobdržel ani rozhodnutí o odmítnutí žádosti (resp. 
části žádosti) o informace v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ.
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Vzhledem k uvedeným skutečnostem rozhodl nadřízený orgán tak, jak je ve výroku tohoto 
rozhodnutí uvedeno a očekává, že povinný subjekt  předmětnou žádost vyřídí  v souladu s 
InfZ.
 

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se podle 16a odst. 9 InfZ nelze odvolat.

otisk úředního razítka

                                                                                         JUDr. Jaroslava Malá
                                                                       odborný referent oddělení správních agend

Rozdělovník:  
1. Městský úřad Čáslav, Náměstí J.Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
2. Oživení, o.s., Lublaňská 18, 120 00 Praha 2
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