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V Praze dne 16. listopadu 2011 
Č.j.: S-MHMP 1083457/2011 RED 

 
ROZHODNUTÍ 

 
Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ Magistrátu hlavního města Prahy jako věcně      

a místně příslušný orgán podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen „povinný subjekt“), rozhodl 

 
takto: 

 
Žádost pana Víta Hnilici, narozeného dne 6. 1. 1980, trvale bytem Holečkova 11,    

150 00 Praha 5, o poskytnutí informace ve věci poskytnutí video archivu z jednání 
Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen „Zastupitelstvo“) dne 3. a 4. 11. 2011,             
se podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), 

 
  o  d  m  í  t  á  .    

 
Odůvodnění: 

 

Povinný subjekt obdržel dne 7. 11. 2011 žádost pana Víta Hnilici, narozeného dne        
6. 1. 1980, trvale bytem Holečkova 11, 150 00 Praha 5, o poskytnutí informace podle zákona 
o svobodném přístupu k informacím, ve které požadoval „video archiv z jednání 
Zastupitelstva dne 3. a 4. 11. 2011“.  

V případě obrazového a zvukového záznamu z jednání Zastupitelstva se však, v souladu 
s § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím, podle kterého se povinnost 
poskytovat informace netýká vytváření nových informací, jedná o přizpůsobení záznamu             
zejména požadavkům na ochranu osobních údajů podle 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“), tj. o „vypípání“ zvukového záznamu a „rozostření“ obrazového 
záznamu, což není v technických možnostech povinného subjektu.  

Podle § 65 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „zákon 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; tento zápis je nutno pořídit do 7 dnů po skončení 
zasedání Zastupitelstva a musí být uložen na Magistrátu hlavního města Prahy k nahlédnutí. 

Podle Čl. 22 Jednacího řádu Zastupitelstva hlavního města Prahy, schváleném jako 
příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 3/19 ze dne 20. 1. 2011, 
se o průběhu zasedání Zastupitelstva pořizuje obrazový, zvukový a popř. stenografický 
záznam a  zápis, za jejichž vyhotovení odpovídá ředitel Magistrátu hlavního města Prahy 
a určení ověřovatelé; přičemž zápisy ze všech zasedání jsou pro členy Zastupitelstva a občany 
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hlavního města Prahy k nahlédnutí na Magistrátu hlavního města Prahy a též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup do 7 dnů po skončení zasedání. 

Pořizování kopií zvukového a obrazového záznamu v současné době v podobě, která by 
vyhovovala zejména požadavkům na ochranu osobních údajů podle zákona o ochraně 
osobních údajů, jak výše uvedeno, není v technických možnostech povinného subjektu. 
Žadatelem požadovaný video archiv z jednání Zastupitelstva dne 3. a 4. 11. 2011, tj. obrazový 
a zvukový záznam, je možno adekvátně nahradit zápisem z jednání Zastupitelstva dne           
3. a 4. 11. 2011, popř. stenografickým záznamem, který je doslovným přepisem jednání 
Zastupitelstva. 
 

Z důvodů výše uvedených se žádost odmítá a požadovaná informace se neposkytuje. 
 

 
Poučení o odvolání: 

 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení  u  

Ministerstva vnitra, a to podáním u odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ Magistrátu 
hlavního města Prahy v souladu s § 16 odst. 1 a 2 zákona o svobodném přístupu 
k informacím. 

 
 
 
 

Ing. Martin Trnka 
ředitel Magistrátu hlavního města Prahy 

(opatřeno elektronickým podpisem) 
 

 
 
Vážený pan  
Vít Hnilica 
Holečkova 11 
150 00 Praha 5 
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