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Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 
náměstí Hrdinů 1634/3 
Praha 4 
140 21 
 
Č. j. MV-136482-2/ODK-2011 

Praha 19. 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 hlavního města 
Prahy, Magistrátu hlavního města Prahy (dále též jako „povinný subjekt“) ze dne 16. 
listopadu 2011, č. j. S-MHMP 1083457/2011 RED (dále též jako „napadené 
rozhodnutí“), podaném odvolatelem dne 25. listopadu 2011,  

 

t a k t o : 

Rozhodnutí povinného subjektu – Magistrátu hlavního města Prahy – 
ze dne 16. listopadu 2011, č. j. S-MHMP 1083457/2011 RED, 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 
9. Prosince 2011 povinným subjektem předloženo odvolání žadatele proti výše 
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specifikovanému rozhodnutí povinného subjektu. Z předaného spisového materiálu 
vyplynuly následující skutečnosti. 
 
 Žadatel se dne 7. listopadu 2011 obrátil na povinný subjekt s žádostí 
o poskytnutí informace, kterou je „video archiv z jednání zastupitelstva dne 3. a 4. 11. 
2011“. Nad rámec žádosti o informace 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, a to s odkazem na ustanovení § 2 
odst. 4 InfZ. Podle názoru povinného subjektu je přizpůsobení záznamu (tj. 
„vypípání“ zvukového záznamu a „rozostření“ obrazového záznamu) zejména 
požadavkům na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, vytvářením nové informace ve smyslu 
citovaného ustanovení InfZ. Povinný subjekt uvedl, že pořizování kopií zvukového 
a obrazového záznamu ze zasedání zastupitelstva v podobě, která by vyhovovala 
zejména požadavkům na ochranu osobních údajů, není v současné době v jeho 
technických možnostech. Povinný subjekt dále vystavěl svou argumentaci 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 hl. m. Prahy. Dle ustanovení § 65 
zákona o hl. m. 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. Dále podle Čl. 22 
Jednacího řádu Zastupitelstva hl. m. Prahy povinný subjekt pro  potřeby vyhotovení 
zápisu ze zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy pořizuje obrazový a zvukový a popř. 
stenografický záznam a zápis, za jejichž vyhotovení odpovídá ředitel Magistrátu hl. 
m. Prahy a určení ověřovatelé. K tomu povinný subjekt v odůvodnění napadeného 
rozhodnutí konstatoval, že zápisy ze všech zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 
(dále též jako „Zastupitelstvo“) jsou pro členy Zastupitelstva a občany hl. m. Prahy 
k nahlédnutí na Magistrátu hl. m. Prahy a též způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Závěrem napadeného rozhodnutí povinný subjekt zmiňuje možnost 
adekvátně nahradit požadovaný video archiv zápisem z jednání Zastupitelstva, popř. 
příslušným stenografickým záznamem. 
 
 S postupem povinného subjektu žadatel nesouhlasil a předmětné rozhodnutí 
napadl odvoláním v souladu s ustanovením § 16 InfZ. K tomu odvolatel uvedl, 
že jakožto občan s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy má dle ustanovení § 8 
písm. e) zákona o hlavním městě Praze právo nahlížet do zápisů z jednání 
Zastupitelstva a do usnesení Zastupitelstva a pořizovat si z nich výpisy. Dle názoru 
žadatele tak povinnému subjektu nic nebrání v tom, aby mu umožnil udělat 
si digitální výpis neupraveného video záznamu, který by měl obsahovat se zápisem 
totožné údaje. 
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   Povinný subjekt postoupil odvolání žadatele spolu se spisovým materiálem 
odvolacímu orgánu dne 9. prosince 2011. Ve svém vyjádření k předložené věci 
povinný subjekt setrval u závěrů, které formuloval v napadeném rozhodnutí. 
Zopakoval, že není v jeho technických možnostech poskytnout požadované 
informace tak, aby bylo vyhověno požadavkům na ochranu osobních údajů s tím, 
že požadované údaje je možné adekvátně nahradit příslušným stenografickým 
záznamem, který je doslovným přepisem jednání Zastupitelstva. K obsahu 
předmětného odvolání dále povinný subjekt sdělil, že žadatel patrně zaměnil 
ustanovení § 8 písm. c) za ustanovení § 7 písm. e), podle kterého má občan hl. m. 
Prahy, který dosáhl věku 18 let, právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání 
Zastupitelstva a pořizovat si z nich výpisy. Uvedené právo žadatele jakožto občana 
hl. m. Prahy povinný subjekt neupírá, domnívá se však, že zápisy z jednání 
Zastupitelstva nejsou totéž co video záznam. Povinný subjekt z uvedených důvodů 
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 ustanovení 
§ 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 ustanovení § 178 odst. 1 správního řádu ve spojení s ustanovením § 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 ustanovení § 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 bylo žadateli doručeno dne 16. listopadu 2011. Žadatel odeslal odvolání 
prostřednictvím datové schránky dne 25. 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  
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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 (jako neexistující), jak ji deklaruje InfZ 
ve svém ustanovení § 3 odst. 3, poskytnout. 

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

informací jednat nemůže, neboť povinný subjekt opakovaně konstatuje, že záznamy 
ze zasedání Zastupitelstva jsou pro potřeby vyhotovování zápisu pořizovány, tudíž je 
nepochybné, že požadované informace reálně existují. Povinnost uchovávat 
obrazové a zvukové záznamy ze zasedání Zastupitelstva nadto vyplývá 
i z Jednacího řádu Zastupitelstva hl. m. Prahy. Nadto 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 
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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 sděluje, 
že z poskytnutého spisového materiálu nelze jednoznačně dovodit, zda a v jaké míře 
obsahují požadované informace parametry vymezené v ustanovení § 8a InfZ, neboť 
povinný subjekt nepředložil nadřízenému orgánu odvolatelem požadované informace 
k posouzení. Povinný subjekt pouze uvedl, že poskytnutí požadovaných informací 
podléhá technické náročnosti (tj. „vypípání“ zvukového záznamu a „rozostření“ 
obrazového záznamu). Povinný subjekt se tedy vyjádřil k otázce technické 
nemožnosti poskytnutí požadovaných informací, nadřízený orgán nicméně 
konstatuje, že není s to relevantně přezkoumat argument o technické náročnosti  
poskytnutí informací, když mu povinným subjektem nebyly předloženy informace 
požadované v předmětné věci k posouzení. 

 
Co se týče námitky uplatněné odvolatelem ve smyslu § 8 písm. e) zákona 

o hlavním městě Praze, povinný subjekt k tomuto uvedl, že zápisy z jednání 
Zastupitelstva nejsou totéž, co video záznam, a dále, že zákon o hlavním městě 
Praze neukládá povinnému subjektu povinnost umožnit nahlížení do video záznamu 
ze zasedání Zastupitelstva. Odvolací orgán k tomu konstatuje, že povinný subjekt 
v rámci předkládací zprávy nesprávně uvedl, že se odvolatel, s odkazem 
na ustanovení § 8 písm. c) zákona o hl. m. Praze, dovolává práva občana městské 
části požadovat za stanovených podmínek projednání určité záležitosti v oblasti  
samostatné působnosti radou městské části nebo zastupitelstvem městské části. 
Dle sdělení povinného subjektu měl odvolatel ve vztahu k posuzovanému případu 
patrně na mysli ustanovení § 7 písm. e) zákona o hl. m. Praze, které stanoví právo 
občana hl. m. Prahy nahlížet do zápisů ze zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
Ze spisové dokumentace však vyplývá, že odvolatel v podaném odvolání skutečně 
odkázal na ustanovení § 8 písm. e) zákona o hl. m. Praze. Ministerstvo vnitra 
k tomuto uvádí, že analogická legislativní konstrukce ustanovení § 7 a § 8 zákona 
o hl. m. Praze stanoví totožná práva pro občana hl. m. Prahy a pro občana městské 
části. Důvodem pro takové rozčlenění je především zohlednění specifického 
postavení městských částí hl. m. Prahy a jejich občanů. Práva, která přísluší 
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občanům jednotlivých městských částí dle ustanovení § 8 zákona o hl. m. Praze, 
jsou tak speciálně deklarována právním předpisem. K posouzení námitky odvolatele 
povinným subjektem, lze uvést, že s ohledem na ustanovení § 37 odst. 1 správního 
řádu se podání správnímu orgánu - v předmětném případě odvolání - posuzuje podle 
svého skutečného obsahu. Povinný subjekt se tedy dle výše uvedeného k námitce 
odvolatele fakticky vyjádřil, ačkoliv jí v předkládací zprávě identifikoval chybně. Lze 
souhlasit se závěrem povinného subjektu v tom smyslu, že zákon o hl. m. Praze 
povinnému subjektu povinnost umožnit nahlížení do video záznamu ze zasedání 
Zastupitelstva (analogicky se zápisy ze zasedání Zastupitelstva dle ustanovení § 7 
a § 8 zákona o hl. m. Praze) neukládá. S ohledem na věcné vymezení informací 
požadovaných žadatelem je však uvedený závěr povinného subjektu ve vztahu 
k posuzovanému případu, dle názoru odvolacího orgánu, bezpředmětný.   

 
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. 

 
Nad rámec posuzovaného případu odvolací orgán konstatuje, že dle nově 

zjištěných skutečností již je v technických možnostech povinného subjektu 
anonymizovat video záznamy ze zasedání Zastupitelstva tak, aby bylo možné takové 
záznamy poskytovat v režimu InfZ za současného dodržení požadavků na ochranu 
osobních údajů, který vyplývají z příslušných právních předpisů (viz 
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/primator/soucasny_primator/sloupky
/slovo_primatora_15.html). 

 
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 ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) 
správního řádu zruši lo a věc vrátilo povinnému subjektu k novému projednání.  
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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 dle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu nelze odvolat. 
 
 
 
 
 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka 

podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Radim Obert  
tel. č.: 974 816 477 
e-mail:  radim.obert@mvcr.cz 
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