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Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 
náměstí Hrdinů 1634/3 
Praha 4 
140 21 
 
Č. j. MV-131393-4/ODK-2011 

Praha 9. prosince 2011 
 
 

R O Z H O D N U T Í  
 
 

Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy (dále též jako 
„odvolací orgán“), jako nadřízený orgán podle ustanovení § 16 a § 20 odst. 4 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „InfZ“), ve spojení s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodlo podle 
ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu o odvolání pana Víta Hnilici, Holečkova 11, 
150 00 Praha 5 (dále jako „žadatel“ či „odvolatel“), proti rozhodnutí Magistrátu 
hlavního města Prahy (dále též jako „povinný subjekt“) ze dne 3. listopadu 2011, č. j. 
S-MHMP 1050158/2011 (dále též jako „napadené rozhodnutí“), podaném 
odvolatelem dne 11. listopadu 2011,  

 

t a k t o : 

Rozhodnutí povinného subjektu – Magistrátu hlavního města Prahy – ze 
dne 3. listopadu 2011, č. j. S-MHMP 1050158/2011, o odmítnutí žádosti 
o poskytnutí informace,  s e  r u š í   a   věc se   v r a c í   povinnému 
subjektu    k  n o v é m u  p r o j e d n á n í . 

 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 

I. 
 

 Ministerstvu vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, bylo dne 
25. listopadu 2011 povinným subjektem předloženo odvolání žadatele proti výše 
uvedenému rozhodnutí povinného subjektu. Z předaného spisového materiálu 
vyplynuly následující skutečnosti. 
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 Žadatel se dne 30. října 2011 obrátil na povinný subjekt s žádostí o poskytnutí 
informace, kterou je „kompletní video archiv z jednání zastupitelstva, který byl stažen 
z webu magistrátu“. Nad rámec žádosti o informace dále žadatel navrhnul faktický 
způsob, kterým by mu požadované informace, s ohledem na jejich očekávané 
množství, mohly být poskytnuty. 
 
 Povinný subjekt vyřídil předmětnou žádost o informace tak, že napadeným 
rozhodnutím žádost o poskytnutí informace odmítl s odkazem na ustanovení § 2 
odst. 4 InfZ. Povinný subjekt argumentoval především za použití ustanovení § 65 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o hl. m. Praze“), ve spojení s příslušnými ustanoveními Jednacího řádu 
Zastupitelstva hlavního města Prahy. Dle ustanovení § 65 zákona o hlavním městě 
Praze se o průběhu zasedání zastupitelstva pořizuje zápis, který musí obsahovat 
počet přítomných členů zastupitelstva, schválený pořad jednání zastupitelstva, 
průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Povinný subjekt pro potřeby 
vyhotovení zápisu ze zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy pořizuje obrazový 
a zvukový záznam, který je po pořízení zápisu skartován. Nadto povinný subjekt 
uvedl, že žádný právní předpis neukládá hlavnímu městu Praze povinnost uchovávat 
obrazový a zvukový záznam z jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy (dále též jako 
„Zastupitelstvo“). Na základě všech výše uvedených skutečností povinný subjekt 
uzavřel, že by se v případě poskytnutí informací požadovaných žadatelem jednalo 
o vytvoření informace nové, a nikoliv o poskytnutí již existující informace, a tudíž 
žádost o poskytnutí informace odmítnul. 
 
 Dne 10. listopadu 2011 vydal povinný subjekt k napadenému rozhodnutí 
opravné usnesení č. j. S-MHMP 1050158/2011 RED (dále též jako „opravné 
usnesení“). Důvodem pro vydání opravného usnesení bylo užití formulace „po 
pořízení zápisu z jednání Zastupitelstva je obrazový a zvukový záznam z jednání 
Zastupitelstva skartován“. Podle vyjádření povinného subjektu se v odůvodnění 
napadeného rozhodnutí nedopatřením objevilo ustanovení Jednacího řádu Rady 
hlavního města Prahy namísto příslušného ustanovení Jednacího řádu Zastupitelstva 
hlavního města Prahy, podle kterého se skartace obrazového a zvukového záznamu 
po pořízení zápisu z jednání Zastupitelstva neprovádí. Povinný subjekt také 
podpůrně odkázal na Závěr č. 37 ze zasedání Poradního sboru ministra vnitra ke 
správnímu řádu ze dne 12. června 2006 „Pořizování kopií zvukového a obrazového 
záznamu, který je součástí spisu“, z něhož vyplývá, že poskytnutí kopie obrazového 
a zvukového záznamu je možné pouze tehdy, je-li to v technických možnostech 
povinného subjektu. Povinný subjekt konstatuje, že s ohledem na požadavky 
vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), 
není poskytnutí požadovaných informací žadateli možné. Výrok o odmítnutí žádosti  
o informace nebyl opravným usnesením, dle vyjádření povinného subjektu, nijak 
dotčen. 
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 S postupem povinného subjektu žadatel nesouhlasil a předmětné rozhodnutí 
napadl odvoláním v souladu s ustanovením § 16 InfZ. Odvolatel konstatuje, že 
tvrzení povinného subjektu o skartaci bylo jednoznačně vyvráceno již tím, že 
požadované informace byly veřejně přístupné na webu povinného subjektu i v době, 
kdy bylo vydáno napadené rozhodnutí. Dle názoru odvolatele tak povinný subjekt 
nevycházel při rozhodování o žádosti o poskytnutí informace ze skutečného 
skutkového stavu a tudíž požadované informace odepřel neoprávněně. Odvolatel 
rovněž nesouhlasí s tvrzením povinného subjektu o technické nemožnosti kladného 
vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Dále odvolatel zpochybňuje odkaz 
povinného subjektu týkající se ochrany osobních údajů při poskytování informací, 
přičemž uvádí, že dle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů má mít občan 
hlavního města Prahy přístup k informacím z jednání Zastupitelstva bez jejich 
předchozího anonymizování. 
 
   Povinný subjekt postoupil odvolání žadatele spolu se spisovým materiálem 
odvolacímu orgánu dne 28. listopadu 2011. Ve svém vyjádření k předložené věci 
povinný subjekt setrval u závěrů, které formuloval v opravném usnesení, a dále 
zopakoval, že není v jeho technických možnostech poskytnout požadované 
informace tak, aby bylo vyhověno požadavkům na ochranu osobních údajů. K tomu 
povinný subjekt dodává, že odvolateli nabídnul možnost poskytnout stenografické 
záznamy z jednání zastupitelstva jako adekvátní náhradu zvukového a obrazového 
záznamu. Povinný subjekt tedy trvá na závěru, že požadované informace není 
možné poskytnout. 
 
 

II. 
 

Ministerstvo vnitra se v rámci přezkumu odvoláním napadeného rozhodnutí 
zabývalo svou věcnou příslušností a včasností podaného odvolání. Jelikož InfZ 
výslovně nestanoví, který orgán hl. m. Prahy je povinen vyřizovat žádosti  
o poskytnutí informací, má Ministerstvo vnitra za to, že je nutné aplikovat § 130 odst. 
1 správního řádu (ve vztahu k vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti) a dovodit, že 
žádosti o poskytnutí informací vyřizuje Magistrát hl. m. Prahy. Příslušnost 
Ministerstva vnitra rozhodnout o podaném odvolání pak vyplývá z § 178 odst. 1 
správního řádu ve spojení s § 16 odst. 2 zákona o hl. m. Praze, neboť s ohledem na 
obsah žádosti je zřejmé, že se jedná o samostatnou působnost hl. m. Prahy (viz § 59 
odst. 1 zákona o hl. m. Praze: „Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhoduje ve 
věcech patřících do samostatné působnosti hlavního města Prahy.“).  

 
Odvolací orgán dále zkoumal, zda byla dodržena lhůta 15 dní pro podání 

odvolání, předvídaná v ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu. Napadené 
rozhodnutí ve znění opravného usnesení bylo žadateli doručeno dne 10. listopadu 
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2011. Žadatel odeslal odvolání prostřednictvím datové schránky dne 11. listopadu 
2011. Lhůta pro podání odvolání tak byla zachována a odvolání bylo podáno včas.  

 
 

III. 
 

 Ministerstvo vnitra posoudilo kompletní spisovou dokumentaci (přezkoumalo 
postup povinného subjektu) a dospělo k názoru, že odvolání žadatele směřující proti  
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je 
důvodné. Vycházelo přitom z následujících premis a závěrů. 
 

Vzhledem k tomu, že povinný subjekt odmítl žádost o poskytnutí informace 
s odkazem na ustanovení § 2 odst. 4 InfZ, které vylučuje z povinnosti poskytovat 
informace, jež se týkají dotazů na názory, budoucí rozhodnutí či vytváření nových 
informací, je nejprve nutné rozhodnout, zda se v případě poskytnutí obrazových 
a zvukových záznamů ze zasedání Zastupitelstva skutečně jedná o vytváření nových 
informací ve smyslu uvedeného ustanovení či nikoliv. Dále je potřeba posoudit, zda 
je v technických možnostech povinného subjektu poskytnout požadované informace 
způsobem, který by vyhovoval požadavkům ustanovení § 8a InfZ, podle kterého 
povinný subjekt poskytne informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, 
soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy, 
upravujícími jejich ochranu. 

 
Povinný subjekt se domnívá, že následná úprava obrazového a zvukového 

záznamu z jednání Zastupitelstva je vytvářením nové informace ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 4 InfZ. S tímto názorem se však odvolací orgán neztotožňuje. 
Aplikace důvodu odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle § 2 odst. 4 InfZ se 
vztahuje k vytvoření nové informace. Dle ustanovení § 3 odst. 3 InfZ se informací 
rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část, v jakékoliv podobě, zaznamenaný na 
jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu 
uloženého elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo 
audiovizuálního. Informační povinnost se tedy s ohledem na požadavek zákonem 
vyžadovaného zaznamenaného obsahu nebo jeho části vztahuje pouze k informacím 
reálně existujícím. V případě ustanovení § 2 odst. 4 InfZ zákon pamatuje na 
specifickou situaci, kdy žadatel požaduje informace, která se sice vztahuje 
k působnosti povinného subjektu, ale v době podání žádosti informace ještě 
neexistuje a žadatel se výslovně nebo implicitně domáhá jejího poskytnutí. 
Z uvedeného důvodu tak nelze informaci, jak ji deklaruje InfZ ve svém ustanovení § 3 
odst. 3, z důvodu neexistující informace žadateli poskytnout. 

 
Ve zde posuzovaném případě se však z logiky věci o vytváření nových 

informací jednat nemůže, neboť povinný subjekt jednak deklaruje, že záznamy ze 
zasedání Zastupitelstva jsou pro potřeby vyhotovování zápisu pořizovány a dále dle 
jím vydaného opravného usnesení se obrazové a zvukové záznamy ze zasedání 
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Zastupitelstva archivují, a tudíž lze předpokládat, že požadované informace existují. 
Povinnost uchovávat obrazové a zvukové záznamy ze zasedání Zastupitelstva nadto 
vyplývá i z Jednacího řádu Zastupitelstva hlavního města Prahy. K uvedenému lze, 
s odkazem na opravné usnesení povinného subjektu (dle něhož je záznam na 
základě Jednacího řádu hl. m. Prahy oproti Jednacímu řádu Rady hl. m. Prahy 
archivován), doplnit, že povinný subjekt latentně potvrzuje existenci požadovaných 
informací, když ani nepopírá jejich existenci např. z důvodu, že tyto byly po splnění 
svého účelu (vyhotovení zápisu) z jakýchkoliv vysvětlitelných důvodů skartovány. 
Povinným subjektem deklarované tvrzení, že žádný právní předpis neukládá 
hlavnímu městu Praze povinnost uchovávat obrazový a zvukový záznam z jednání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy nemá na existenci požadovaných informací žádný vliv, 
neboť judikatura vymezuje předmět informační povinnosti v tom smyslu, že povinné 
subjekty mají povinnost poskytovat informace ze všeho, co mají nebo by měly 
v souladu se svou působností mít a které v tomto smyslu u povinného subjektu „leží“. 
Vzhledem k tomu, že Jednací řád Zastupitelstva hl. m. Prahy upravuje existenci a 
archivaci záznamů, lze předpokládat, že se informační povinnost vztahuje obecně 
(za dodržení omezujících podmínek stanovených InfZ) i na tyto záznamy. Nadřízený 
orgán vzhledem k výše uvedenému konstatuje, že v daném případě nelze se 
závěrem povinného subjektu o subsumovatelnosti případu pod ustanovení § 2 odst. 
4 InfZ souhlasit, neboť žadatel nepožaduje informace, které by svou podstatou mohly 
být pod toto ustanovení podřazeny. Dle názoru nadřízeného orgánu odvolatel 
nepožaduje získání informací, které by neexistovaly - nepožaduje poskytnutí nových 
informací. Ba naopak žádá v souladu s InfZ informace, jejichž existence je 
předpokládána mj. i Jednacím řádem Zastupitelstva hl. m. Prahy, čili předpisem 
upravujícím vnitřní procesní chod vrcholného orgánu samosprávy. 

 
K otázce anonymizování požadovaných informací odvolací orgán konstatuje, 

že se obecně v režimu InfZ poskytují v zásadě všechny informace, vztahující se 
k působnosti povinného subjektu s výjimkou těch, které jsou z poskytování výslovně 
vyloučeny. V posuzovaném případě povinný subjekt uvedl, že z důvodu ochrany 
osobních údajů ve smyslu ustanovení § 8a InfZ není technicky možné požadované 
informace poskytnout. K tomu odvolací orgán uvádí, že z poskytnutého spisového 
materiálu jednak nelze jednoznačně dovodit, zda a v jaké míře obsahují požadované 
informace parametry vymezené v § 8a InfZ, neboť povinný subjekt nepředložil 
nadřízenému orgánu odvolatelem požadované informace k posouzení. Povinný 
subjekt dále ani neuvedl, z jakých důvodů usuzuje na to, že poskytnutí 
požadovaných informací podléhá technické náročnosti, resp. nezabýval se 
dostatečně odůvodněním ne/poskytnutí požadovaných informací v souladu s § 8a 
InfZ z hlediska technických možností. Nadřízený orgán konstatuje, že není s to 
relevantně přezkoumat argument o technické náročnosti poskytnutí informací, když 
povinný subjekt řádně neodůvodnil svůj postoj k této věci. 

 
Odvolací orgán povinnému subjektu současně vytýká, že se ani v rámci 

předkládací zprávy, jejímž prostřednictvím bylo odvolání spolu se spisovým 
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materiálem předáno Ministerstvu vnitra k rozhodnutí, nezabýval žadatelem 
uplatněnou námitkou existence požadovaných informací, které byly veřejně přístupné 
na webu povinného subjektu i v době, kdy bylo vydáno napadené rozhodnutí 
povinného subjektu. Dle názoru odvolatele v tomto případě povinný subjekt 
nevycházel při rozhodování o žádosti o poskytnutí informace ze skutečného 
skutkového stavu a požadované informace odepřel neoprávněně. Ministerstvo vnitra 
upozorňuje, že pro řádné posouzení věci je nutné vyjádřit se ze strany povinného 
subjektu ke všem okolnostem tvrzeným odvolatelem a nikoliv mlčky přecházet jím 
tvrzené skutečnosti, které by při řádném vyřízení žádosti o poskytnutí informace měly 
za následek odlišný procesní postup ve věci (např. odkaz na zveřejněnou informaci 
dle § 6 InfZ).  

 
Nadřízený orgán dále upozorňuje, že se povinný subjekt nezabýval žadatelem 

uplatněnou námitkou, jíž je zpochybněn odkaz povinného subjektu na ochranu 
osobních údajů při poskytování informací, neboť dle stanoviska Úřadu pro ochranu 
osobních údajů má mít občan hlavního města Prahy přístup k informacím z jednání 
Zastupitelstva bez jejich předchozího anonymizování. Nadřízený orgán k žadatelem 
uplatněné námitce poukazuje na existenci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 6 
As 40/2004 – 62, jehož závěry je nutno ze strany povinného subjektu na daný případ 
reflektovat, neboť žadatelem je osoba požívající práva občana hl. m. Prahy dle 
zákona o hl. m. Praze a současně je třeba zohlednit skutečnost, že zasedání 
Zastupitelstva jsou dle zákona o hl. m. Praze veřejnosti přístupná. Vzhledem k tomu, 
že se povinný subjekt řádně nezabýval ani těmito okolnostmi, přičemž ani nereagoval 
na uvedenou žadatelem uplatněnou námitku, nelze nadřízeným orgánem řádně 
přezkoumat postup povinného subjektu ani z tohoto nastíněného důvodu. 

 
 
Odvolacímu orgánu závěrem nezbývá než konstatovat, že napadené 

rozhodnutí je ohledně důvodu pro odmítnutí žádosti podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ 
nepřezkoumatelné pro nedostatek odůvodnění aplikace tohoto ustanovení InfZ 
a dále též pro nedostatek podkladových informací, na jejichž základě staví povinný 
subjekt svůj postup při vyřizování shora specifikované žádosti o poskytnutí informací. 
Ministerstvo vnitra současně vyslovuje, s odkazem na výše uvedené teze a závěry, 
důvodnou pochybnost o logické aplikaci předmětného ustanovení  InfZ na daný 
případ. 

 
Odvolací orgán současně upozorňuje povinný subjekt, že se při dalším 

vyřizování žádosti o poskytnutí informací bude muset komplexně vypořádat se všemi 
zde nastíněnými premisami pro řádné vyřízení žádosti o informace, tak aby bylo 
zřejmé, jaké důvody vedly povinný subjekt ke zvoleným postupům (viz výše - 
existence požadovaných informací a technická náročnost jejich poskytnutí, 
zveřejnění informace v době podání žádosti o poskytnutí informace, reflexe 
žadatelova statusu občana hl. m. Prahy a veřejnosti zasedání Zastupitelstva hl. m. 
Prahy).  
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IV. 
 

Ministerstvo vnitra po přezkoumání důvodů, které vedly povinný subjekt 
k vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti, dospělo k závěru, že napadené rozhodnutí 
není v souladu se zákonem, a proto jej dle § 90 odst. 1 písm. b/ správního řádu 
zrušilo a věc vrátilo povinnému subjektu k novému projednání.  

 

 
P o u č e n í   o   o p r a v n é m   p r o s t ř e d k u: 

 
 
Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze odvolat. 

 

 
 

 
„otisk úředního razítka“ 

 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru  

 
v zastoupení 

 
 
 

Ing. Tomáš Pösl 
zástupce ředitelky odboru 

podepsáno elektronicky 
 

 

 

Rozdělovník: 

1. Stejnopis rozhodnut í zůstává součástí správního spisu a bude po nabytí právní moci doručen do 
vlastních rukou (s dodejkou) povinnému subjektu – Hlavnímu městu Praze, Magistrátu hl. m. 
Praha, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1; k č. j. S-MHMP 1050158/2011.  

2. Stejnopis rozhodnut í bude zaslán povinnému subjektu – hl. m. Praze, Magistrátu hl. m. Praha,  
k č. j. S-MHMP 1050158/2011, do datové schránky. 

3. Stejnopis rozhodnut í bude doručen do datové schránky odvolateli – panu Vítu Hnilicovi,  
Holečkova 11, 150 00 Praha 5, ID datové schránky: 5a5hnwh. 

4. Stejnopis rozhodnut í zůstává součástí kopie spisu uložené u Ministerstva vnitra.  
 
 
Vyřizuje: Mgr. Dana Libochowitzová 
tel. č.: 974 816 422 
e-mail:  libochowitz@mvcr.cz 
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