
 

 

 
 

 

    

   HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

   MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
   Odbor kancelář ředitele Magistrátu  
         

 
 
Vyřizuje: Mgr. Václav Bíňovec    V Praze dne 8. srpna 2013 
 
        Č. j.: S-MHMP 638325/2013 
               
 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 
 

Magistrát hlavního města Prahy jako nadřízený správní orgán podle § 16 odst. 3 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „InfZ“), ve spojení s § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), přezkoumal na základě odvolání žadatele 
Oživení, o. s., se sídlem Praha 2, Lublaňská 18, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací 
podle InfZ, Úřadu městské části Praha 15, odboru kontrolně právního a interního auditu 
ze dne 2. 7. 2013, č. j. ÚMČ P15 - 35912/2013/OKPIA/MMI, a rozhodl takto: 

  
Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, se rozhodnutí Úřadu 

městské části Praha 15, odboru kontrolně právního a interního auditu ze dne 2. 7. 2013, 
č. j. ÚMČ P15 - 35912/2013/OKPIA/MMI, zrušuje a věc se vrací správnímu orgánu 
prvního stupně k novému projednání.    

 

Odůvodnění: 
 

Úřad městské části Praha 15 jako povinný subjekt (dále jen „správní orgán prvního 
stupně“) ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 InfZ, rozhodl ve věci žádosti Oživení, o. s., 
se sídlem Praha 2, Lublaňská 18 (dále též „odvolatel“ nebo „žadatel“), ze dne 20. 6. 2013, 
o poskytnutí informací, tak, že je odmítl podle § 15 odst. 1 InfZ poskytnout. 

Žadatel se na podkladě oznámení přestupku, které v měsíci únoru 2012 podal na osobu 
Karla Březinu, domáhal poskytnout tyto informace: 

a) kopii konečného rozhodnutí o přestupku (i nepravomocné), popř. i rozhodnutí 
nadřízeného orgánu (pokud bylo vydáno), a dále informaci, zda, popř. kdy byla 
zaplacena uložená pokuta, 

b) v případě, že ve věci nebylo vydáno rozhodnutí o vině dle bodu a) žádosti 
o informace, poskytnout kopii rozhodnutí o zastavení řízení, popř. úřední záznam 
o odložení věci či jinou listinu, ze které bude zcela zřejmé odůvodnění postupu 
správního orgánu.  
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 Žadatel v žádosti správní orgán prvního stupně upozornil na skutečnost, že Magistrát 
hl. m. Prahy změnil svůj předchozí názor s tím, že nově mají být informace obdobného 
charakteru poskytovány, přičemž k žádosti předložil rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy 
ze dne 18. 4. 2013, č. j. S-MHMP 229776/2013, které se týká právně totožné věci. 

 Správní orgán prvního stupně informace odmítl poskytnout s ohledem na ustanovení 
§ 8a InfZ a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o přestupcích“). Jelikož je přestupkové řízení neveřejné, mají nárok na sdělení jeho 
výsledku toliko účastníci řízení, jejichž okruh je vymezen v § 72 zákona o přestupcích. 
Protože žadatel byl oznamovatelem, nikoli účastníkem, výsledek řízení se mu nesděluje. 
Žadatel měl právo na informace jen v případě, že by prokázal podle § 38 odst. 2 správního 
řádu naléhavý právní zájem nebo jiný závažný důvod; ten však shledán nebyl. Rovněž zákon 
o střetu zájmů neobsahuje žádné ustanovení ohledně zveřejňování údajů z řízení o přestupcích 
týkajících se porušení tohoto zákona. 

 Správní orgán prvního stupně v odůvodnění předmětného napadeného rozhodnutí 
taktéž poukázal na skutečnost, že žadatel již dne 31. 12. 2012 podal u něho totožnou žádost 
o informaci, která byla dřívějším rozhodnutím (ze dne 14. 1. 2013, č. j. ÚMČ P15 
38797/2012/OKPIA/MMl) odmítnuta s odkazem na ustanovení § 8a InfZ a zákona 
o přestupcích. Toto dřívější rozhodnutí správního orgánu prvního stupně již bylo předmětem 
odvolacího řízení, přičemž ho Magistrát hl. m. Prahy, jako nadřízený správní orgán, dne 28. 2. 
2013, pod č. j. S-MHMP 97939/2013, potvrdil. 

 Proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně podal žadatel včasné odvolání. 
V něm napadené rozhodnutí označuje za nezákonné. Předně správní orgán prvního stupně 
argumentuje pouze tím, že žadatel není účastníkem řízení o přestupku a neprokázal právní 
zájem na poskytnutí informace. Žadatel ale nikdy netvrdil, že by byl účastníkem řízení 
o přestupku. Informace se domáhá toliko v režimu zákona o svobodném přístupu 
k informacím. Odvolatel dále odkazuje na Metodické doporučení Ministerstva vnitra 
k poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím (přístupné 
na webových stránkách tohoto rezortu) (dále jen „Metodické doporučení“) a na judikaturu 
Nejvyššího správního soudu v porovnávání vztahu ustanovení § 38 správního řádu (nahlížení 
do spisu – poznámka odvolacího správního orgánu) vs. InfZ. Ke skutečnosti, že v případě 
předchozí žádosti bylo odmítnutí poskytnout informace odvolacím správním orgánem 
potvrzeno, odvolatel poukazuje na změnu právního názoru Magistrátu hl. m. Prahy, o níž 
správní orgán prvního stupně věděl minimálně z jeho nové žádosti, ke které připojil 
rozhodnutí ve věci pana Dvořáka (č. j. S-MHMP 93164/2013). Odvolatel dále doplňuje, 
že v dané věci je rozhodující, zda požadovaná informace, tedy způsob a právní argumentace 
pro vyřízení přestupku veřejného funkcionáře proti zákonu o střetu zájmu, je údajem 
soukromým nebo veřejným. K otázce profesionální sféry osob působících ve veřejném životě 
odvolatel odkázal na judikaturu Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. 

  Odvolací správní orgán obdržel dne 25. 7. 2013 od správního orgánu prvního stupně 
toliko správní spis týkající se žádosti o poskytnutí informace (nikoli spis o přestupkovém 
řízení Karla Březiny, ze kterého měla být informace poskytnuta). Správní orgán prvního 
stupně se k odvolání žadatele vyjádřil tak, že informace byla odmítnuta zejména s ohledem 
na ust. § 8a InfZ, podle kterého informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, 
soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními 
předpisy, upravujícími jejich ochranu. Tato ochrana je stanovena zejména v obchodním 
zákoníku a v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (§ 10). Poskytnutím požadovaných informací by mohlo dojít 
k porušení ochrany osobních údajů a osobnosti konkrétní fyzické osoby, na níž žadatel podal 
oznámení o přestupku. Toto tvrzení správní orgán prvního stupně opírá o již shora citované 
Metodické doporučení, které vydalo Ministerstvo vnitra ČR, ze kterého je citováno ze strany 
11; k tomu též viz komentář k zákonu o svobodném přístupu k informacím (Furek, A., 
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Rothanzl, L., Zákon o svobodném přístupu k informacím, komentář, Linde a.s., Praha, 2010, 
str. 52). Judikát, na který odkazuje žadatel ve svém odvolání ze dne 8. 7. 2013 se týká 
poskytnutí informace ze stavebního řízení, kdežto v předmětné věci se jedná o řízení 
přestupkové, při němž je značná pozornost věnována ochraně osobních údajů fyzických osob 
podezřelých ze spáchání přestupku. Správní orgán prvního stupně dále ve svém vyjádření, 
opět jako v napadeném rozhodnutí, odkazuje na ust. § 72 zákona o přestupcích, dále na 
skutečnost, že přestupkové řízení je neveřejné, a že informace jiné osobě, než je účastník 
řízení, lze poskytnout jen při prokázání naléhavého právního zájmu nebo jiného závažného 
důvodu. V tomto případě by se postupovalo podle § 38 správního řádu. Správní orgán prvního 
stupně poukazuje na skutečnost, že žádost o poskytnutí informace byla již v předchozím 
řízení pravomocně ukončena rozhodnutím o odmítnutí ji poskytnout. Vzhledem k tomu, 
že se v tomto případě jedná o totožnou žádost jako v předchozím řízení, přičemž správní 
orgán prvního stupně dospěl k závěru, že stále trvají faktické důvody pro odmítnutí 
poskytnout informace, bylo opět rozhodnuto ve smyslu výroku napadeného rozhodnutí – 
k tomu odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 A 65/2002-33. Správní orgán 
prvního stupně má za to, že pokud bylo již v předešlém případě rozhodnuto (dne 28. 2. 2013 
s právní mocí dne 1. 3. 2013, jde o věc pravomocně rozhodnutou – res iudicata; proto 
je namístě, aby odvolací správní orgán v rámci právní jistoty účastníků řízení rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti ze dne 2. 7. 2013 rovněž potvrdil. 

 Odvolací správní orgán dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.   

 Odvolací správní orgán se nejprve zabýval poznámkou ve vyjádření správního orgánu 
prvního stupně k odvolání ohledně námitky věci již jednou pravomocně rozhodnuté – „res 
iudicata“, neboť pokud by směřovala jako námitka o překážce věci rozhodnuté, která by byla 
důvodná, byl by nucen odvolací správní orgán podle § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu, 
bez dalšího, rozhodnutí správního orgánu prvního stupně zrušit a řízení s ohledem na zásadu 
ne bis in idem, zastavit. V nyní rozhodované věci však překážka res iudicata nenastala.  

 Je pravdou, že Magistrát hl. m. Prahy svým rozhodnutím ze dne 28. 2. 2013, č. j. S-
MHMP 97939/2013, jež nabylo právní moci dne 1. 3. 2013, zamítl odvolání žadatele 
a potvrdil rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ze dne 14. 1. 2013, č. j. ÚMČ P15 
38797/2012/OKPIA/MMI, kterým byla témuž žadateli jako v tomto případě odmítnuta 
táž informace, jíž se domáhá opětovně novou žádostí.    

 Avšak, jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2004, č. j. 
NSS 5 A 65/2002 - 33, na který správní orgán prvního stupně dokonce odkazuje, pokud 
na základě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, byla již žadateli poskytnuta informace anebo bylo vydáno rozhodnutí 
o zamítnutí této žádosti (rozhodnutí faktické nebo fiktivní), nic nebrání žadateli, aby podal 
žádost novou, byť i obsahově shodnou (pozn. - odvolací správní orgán v právní větě i v citaci 
rozsudku pod ní, podtrhl slova, která přiléhají danému případu).  

 Z rozsudku, který pro svou významnost našel své místo i ve sbírce rozhodnutí NSS 
č. 1/2006 (ročník 4, pod číslem 750), lze citovat:  

„Jak vyplývá ze soudní praxe, ale i z právní teorie (viz např. Dušan Hendrych a kolektiv: 
Správní právo, obecná část) u pozitivních správních aktů (rozhodnutí) je možné ve věci znovu 
rozhodnout, aniž by působila překážka věci rozhodnuté, obvykle jen v případě možnosti 
výhrady nového rozhodnutí při změně vnějších okolností (rozhodnutí s klauzulí rebus sic 
stantibus) explicitně vyjádřené v zákoně. Jiná situace je však u negativních správních 
rozhodnutí (obvykle v případech zamítnutí určité žádosti). Ve většině těchto negativních 
správních aktů je klauzule rebus sic stantibus obsažena implicitně (je ovšem otázkou zda jde 
o tuto klauzuli nebo o - z povahy věci pojmově vyplývající – nedostatek materiální právní 
moci). 
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V předmětném případě bez ohledu na to, zda i v řízení zahájeném podáním žádosti ze dne 7. 8. 
2001 bylo vydáno fiktivní negativní rozhodnutí o zamítnutí žádosti a následně fiktivní 
rozhodnutí o rozkladu, či nikoli (pokud bylo žádosti vyhověno ve lhůtě), nic nebránilo žalobci, 
aby podal novou, byť obsahově i shodnou žádost, pokud měl zato, že jeho původní žádosti 
nebylo vyhověno. Zákon č. 106/1999 Sb. ani neobsahuje ustanovení, že novou (shodnou) 
žádost je možno podat až po určité lhůtě (jak je tomu v případě některých jiných předpisů).“ 
 Odvolací správní orgán dodává, že překážka řízení nemůže tedy obecně dopadat 
na ty případy, kdy se odmítne informace žadateli poskytnout, o to spíše, je-li obnova řízení, 
přezkumné řízení a vydání nového rozhodní ve smyslu negativní působnosti správního řádu 
na řízení o poskytnutí informace, vyloučeno (srov. § 20 odst. 4 InfZ).   

 Z těchto důvodů je nutné na předmětnou (byť v pořadí druhou) žádost odvolatele 
nahlížet jako na žádost, kterou započalo nové řízení. Ostatně pokud měl správní orgán 
prvního stupně za to, že je zde překážka věci rozhodnuté, potom ji vlastně vytvořil sám 
vydáním napadeného rozhodnutí. K té však, jak je shora uvedeno, nedošlo. 

 Správní orgán prvního stupně odmítnutí informace nedůvodně opírá o ustanovení 
§ 8a InfZ, podle kterého informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí 
fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, 
upravujícími jejich ochranu. 

 Předně je nutné uvést, že se žadatel nedomáhá žádné informace, jež zasahuje 
do ochrany osobních údajů Karla Březiny, který se měl na základě podaného oznámení 
žadatele údajně dopustit přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů a neslučitelnosti některých funkcí ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o střetu zájmů“), tím, že nesplnil povinnosti stanovené v citovaném zákoně.  

 Byl to sám žadatel, kdo v oznámení přestupku ze dne 13. února 2012 podezřelého 
z jeho spáchání označil všemi identifikačními údaji, jako je jméno, příjmení, akademický 
titul, datum narození, místo trvalého pobytu, a veřejnou funkci, kterou zastává. Žadatel 
nežádá tyto osobní údaje, které jinak zajisté podléhají působnosti zákona o ochraně osobních 
údajů, ověřit.  

 Žadatel se domáhá poskytnutí informace, jakým způsobem správní orgán prvního 
stupně naložil s jeho oznámením, resp., jak věc, kterou byl povinen z úřední povinnosti 
prověřit, meritorně ukončil. Magistrát hl. m. Prahy má tak za to, že informace ve smyslu 
žádosti se týkají především samotné činnosti správního orgánu. Sluší se však poznamenat, 
že účel žádosti správnímu orgánu nepřísluší přezkoumávat. 

 Odvolací správní orgán taktéž nemůže přisvědčit právnímu důvodu odmítnutí 
poskytnout informaci s odkazem na osobnost, projevy osobní povahy a soukromí fyzické 
osoby. 

 Nelze přehlédnout, že poskytnuté informace se mají vztahovat k osobě, která byla 
v rozhodné době ve smyslu zákona o střetu zájmů veřejným funkcionářem, a jež se měla 
přestupku dopustit právě na úseku tohoto zákona tím, že nedostála svým zákonným 
povinnostem.  

 Správní orgán prvního stupně ve svém vyjádření k odvolání žadatele nedůvodně, 
(stejně jak učinil Magistrát hl. m. Prahy v odůvodnění svého předchozího rozhodnutí ze dne 
28. 2. 2013, č. j. S-MHMP 97939/2013), odkazuje na Metodické doporučení, které bylo 
vydáno odborem dozoru a kontroly veřejné správy, neboť tentýž odbor Ministerstva vnitra ČR 
k žádosti Veřejného ochránce práv, který v obdobné věci prováděl šetření, se ke svému 
Metodickému doporučení vyjádřil písemností ze dne 18. 12. 2012, č. j. MV-140861-2/ODK-
2012, takto: „Především považuji za nutné zdůraznit, že mi není známa žádná obecná 
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metodika Ministerstva vnitra, která by se vztahovala k poskytování informací o výsledcích 
přestupkových řízení (obecně ani ve vztahu k přestupkům dle zákona o střetu zájmů) podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím. Ministerstvo vnitra žádné obecné doporučení či 
stanovisko k tomuto problému nevydalo.  
 Ministerstvo vnitra se k poskytování informací ze správních spisů (nikoli tedy pouze ze 
spisů o přestupcích) náznakem zmínilo pouze v metodickém doporučení k činnosti územních 
samosprávných celků č. 1, vydaném (na základě podnětu Kanceláře veřejného ochránce práv) 
v roce 2009. Toto metodické doporučení je dostupné na webové stránce našeho odboru. 
Materiál na straně 11 uvádí: „Specificky bude třeba přistupovat k žádostem o informace 
o konkrétních správních řízeních, jichž 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.“ 

 Citovaná část metodického doporučení vycházela z interpretace zákona o svobodném 
přístupu k informacím, která v praxi i v judikatuře v době jejího vydání převažovala a která – 
zjednodušeně řečeno – v podstatě mechanicky upřednostňovala ochranu osobnosti (včetně 
ochrany osobních údajů) proti právu na informace. Tento judikaturní 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 
sp. zn. 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). 
 Judikaturní vývoj názoru na vztah práva na ochranu osobnosti a práva na informace 
samozřejmě nezůstal u Ministerstva vnitra bez odezvy, a to i ve vztahu k poskytování 
informací z přestupkových řízení. Přinejmenším v posledních dvou letech zastáváme 
konstantní stanovisko, 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. 
Za učebnicový příklad prolomení ochrany osobních údajů přitom považuji právě přestupky 
podle zákona o střetu zájmů, jichž se dopustili veřejní funkcionáři vymezení v § 2 odst. 1 
zákona o střetu zájmů.“ (Odvolací správní orgán v citaci podtrhl slova, která považuje 
za přiléhavá danému případu).    
 Přestože, jak v citované písemnosti taktéž zaznělo, Ministerstvo vnitra není věcným 
gestorem zákona o střetu zájmů (tím je Ministerstvo spravedlnosti), ztotožňuje se odvolací 
správní orgán s právě citovaným právním názorem. V tomto ohledu nelze nezmínit 
přiléhavost poznámky autora uvedeného textu, že metodické materiály nemohou nahradit 
činnost úředníka v konkrétní věci, a neměly by proto být mechanicky přebírány a aplikovány; 
každá osoba vykonávající správní činnost má jednotlivé věci vždy posuzovat s ohledem 
na platnou právní úpravu a její judikaturní interpretaci, s nimiž je nutné každý metodický 
materiál konfrontovat.  V této souvislosti je nutné zmínit, že odkaz správního orgánu prvního 
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stupně na komentář k zákonu o svobodném přístupu k informacím z roku 2010 (str. 52) 
je pro svou neaktuálnost nepatřičný. 

  Odvolací správní orgán při posuzování ochrany soukromí fyzické osoby taktéž 
odkazuje na rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) 
ve věci Fressoz a Roire proti Francii. ESLP konstatoval, že rozhodujícím kritériem 
pro posouzení přípustnosti zásahu do soukromí osoby a zveřejnění informací o ní je, 
zda se informace týkají též otázek veřejného zájmu a zda přispívají k veřejné diskusi. Pokud 
ano, je omezení práva na informace stěží představitelné. Rozhodně jej nemůže odůvodnit 
pouhá ochrana soukromí, a to zejména u osob veřejně činných, mezi které ESLP řadí nejen 
politiky, ale i jiné více či méně veřejně vystupující osoby, jako například profesionální 
umělce, sportovce, úředníky, špičkové manažery a další (Korbel, F., Spory v justici 
o svobodný přístup k informacím, ASPI 2013).   

 K důvodům odmítnutí poskytnout žadateli informaci odkazem na ust. § 8a InfZ 
lze uzavřít, že neobstojí v testu proporcionality ve smyslu výše uvedeného.   

 Odvolací správní orgán nemůže správnímu orgánu prvního stupně dále přisvědčit, 
že žadateli nelze informace poskytnout s odkazem na skutečnost, že přestupkové řízení 
je neveřejné a na sdělení jeho výsledku mají nárok pouze účastníci řízení, s tím, že žadatel 
neprokázal naléhavý právní zájem nebo jiný závažný důvod ve smyslu § 38 odst. 2 správního 
řádu.   

 Právo na informace dle InfZ je prostředkem realizace hmotného práva, přičemž 
z ničeho nelze dovodit, že jej nemůže využít právě oznamovatel přestupku nebo účastník 
řízení, z něhož má být informace poskytnuta (srov. s rozsudkem Nejvyššího správního soudu 
ze dne 13. 12. 2006, č. j. 5 As 3/2006).  Obdobný právní názor zastává i Ministerstvo vnitra, 
které v již citovaném Metodickém doporučení uvádí: „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.“ (Odvolací správní orgán 
v citaci podtrhl a zvýraznil slova přiléhající danému případu). 

 Zásada neveřejnosti v řízení o přestupku nemůže mít za následek neposkytnutí 
informace o konečném rozhodnutí, neboť tato neveřejnost se ve smyslu § 49 odst. 2 zákona 
o přestupcích vztahuje toliko k ústnímu jednání. Navíc správní řád dává správnímu orgánu 
možnost určit, že ústní jednání nebo jeho část budou veřejné, a to bez ohledu na to, 
zda se koná řízení o přestupku. Vzhledem k tomu, že InfZ nevylučuje poskytnutí informace 
ze správního spisu, jak uvádí i Metodické doporučení, a to navzdory tomu, že je správní řízení 
zásadně neveřejné, není důvod s ohledem na to informaci neposkytnout. Zde lze odkázat 
na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2012, č. j. 2 As 132/2011-121, který 
mj. konstatoval: „Co se týká stěžovatelova tvrzení o porušení zásady neveřejnosti daňového 
řízení, již městský soud přiléhavě konstatoval, že daňové řízení není jediným řízením, 
ve kterém se tato zásada uplatňuje (městský soud příkladmo poukázal na správní řízení – 
poznámka odvolacího správního orgánu), a přesto se informace z jiných neveřejných řízení 
poskytují. Jakkoli se pro exekuci peněžitých plnění uplatňuje postup pro správu daní, která 
je neveřejná, tato neveřejnost se uplatní pouze v jejím průběhu. V případě již ukončeného 
postupu však zásada neveřejnosti nijak nepřekáží tomu, aby kdokoliv požadoval informace 
z tohoto řízení, byť, pochopitelně, s restrikcemi výše popsanými, tedy v intencích zákona 
o svobodném přístupu k informacím.“ 
 Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2009, č. j. 1 As 98/2008 (vydaný 
ve sbírce rozhodnutí NSS 1944/2009) taktéž vyplývá, že žadatel o informaci má nepochybně 
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právo žádat o informace v libovolném rozsahu – tj. například vyžádat si i kopii celého 
správního spisu. Je potom povinností povinného subjektu prověřit, zda požadovaný materiál 
neobsahuje informace, na které se vztahují zákonná omezení.   

 Bude-li tedy spis obsahovat osobní údaje, je nutné je v poskytnuté kopii znečitelnit 
(anonymizovat); není však důvod neposkytnout zbylou část v původním znění (neobsahuje-li 
např. obchodní tajemství či utajované informace) – k tomu též srov. s rozsudkem Nejvyššího 
správního soudu ze dne 14. 1. 2004, č. j. 7 As 3/2002.   

  Konečně je nepřiléhavá poznámka správního orgánu prvního stupně, že zákon o střetu 
zájmů neobsahuje žádné ustanovení ohledně zveřejňování údajů z řízení o přestupcích 
týkajících se porušení citovaného zákona, neboť právě proto, že uvedený zákon poskytování 
informací tohoto typu neupravuje (např. oproti nahlížení do registru oznámení - § 13 odst. 2 
a násl. zákona o střetu zájmů), nelze poskytnutí informace s poukazem na to odmítnout, jak 
lze dovodit z negativní působnosti InfZ (vyjádřené v § 2 odst. 3), která tak na tento případ 
nedopadá. 

 Magistrát hl. m. Prahy si je plně vědom, že i on dříve zastával právní názor 
v obdobných případech odmítat poskytování informací ze správního spisu. Na tomto místě 
se sluší poznamenat, že, přestože je nyní správnímu orgánu prvního stupně vytýkána 
nepatřičnost jím uváděných důvodů, byl to sám odvolací správní orgán, který o tytéž důvody 
opíral svá předchozí zamítavá rozhodnutí, kterými podřízené správní orgány zavázal. 
Vzhledem k judikaturnímu vývoji a výkladovému posunu však Magistrát hl. m. Prahy dospěl 
k závěru, že je nutno se od předchozího právního názoru odklonit, a předmětné informace, 
které se týkají otázek veřejného zájmu, poskytovat.  

 Odvolací správní orgán právě s ohledem na právní jistotu, kterou správní orgán 
prvního stupně zmiňuje ve svém vyjádření, nemůže rigidně setrvávat na předchozím právním 
názoru, o němž je přesvědčen, že neobstojí ve světle judikaturního vývoje; v takovém případě 
lze prolomit a je nezbytné prolomit zásadu vyjádřenou v ust. § 2 odst. 4 správního řádu, 
neboť je důvodné se od předešlé rozhodovací praxe odchýlit. Stojí za pozornost zmínit, 
že v převážné většině případů byly žadateli informace obdobného charakteru správními 
orgány poskytovány napříč územím ČR. 

 Správní orgán prvního stupně, který je podle § 90 odst. 1 písm. b) věta za středníkem 
správního řádu vázán právním názorem odvolacího správního orgánu, bude povinen žadateli 
informace ve smyslu shora uvedeného poskytnout, přičemž bude-li pořizovat kopii 
rozhodnutí, či jiné písemnosti, znečitelní v nich osobní údaje fyzických osob.   

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

Ing. Martin Trnka 
ředitel Magistrátu hl. m. Prahy 
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