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V Praze dne 3. listopadu 2011 
Č.j. : S-MHMP 1050158/2011 

 
 

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 „zákon o svobodném přístupu 
k informacím“), 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 kompletního video archivu 
z jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen „Zastupitelstvo“),  se podle § 2 odst. 4 
zákona o svobodném přístupu k informacím 

 
  o  d  m  í  t  á  .    

 
Odůvodnění: 

 

Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ Magistrátu hlavního města Prahy obdržel dne   
31. 10. 2011 prostřednictvím datové schránky 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 „kompletní video archiv z jednání 
Zastupitelstva, který byl stažen z webu magistrátu“.  

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 dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 
informací, jedná o neexistující informaci, tudíž o vytváření informace nové. Magistrát 
hlavního města Prahy pořizuje obrazové a zvukové záznamy z jednání Zastupitelstva 
pouze jako pomůcku pro pořízení zápisu z jednání Zastupitelstva. 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. Po pořízení zápisu 
z jednání Zastupitelstva je obrazový a zvukový záznam z jednání Zastupitelstva skartován. 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Ing. Martin Trnka  
Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy  
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Zákon o hlavním městě Praze ani žádný jiný zákon hlavnímu městu Praze neukládá mít 
obrazový a zvukový záznam z jednání Zastupitelstva k dispozici. Tudíž se v tomto případě 
jedná, jak výše uvedeno, o informaci neexistující a o vytváření informace nové. 
 

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 
                                                                                                   (elektronicky podepsáno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan  
Vít Hnilica 
Holečková 386/11  
150 00  Praha 5 
 
Datová schránka : 5a5hnwh 
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