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Č.j.: S-MHMP 1050158/2011 RED 

 

U S N E S E N Í 
 

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“), vydal rozhodnutí 
č. j. S-MHMP/1050158/2011 ze dne 3. 11. 2011 ve věci žádosti pana Víta Hnilici, narozeného 
dne 6. 1. 1980, trvale bytem Holečkova 11, 150 00 Praha 5, ze dne 30. 10. 2010, a to 
o poskytnutí informace ve věci poskytnutí kompletního video archivu z jednání Zastupitelstva 
hlavního města Prahy (dále jen „Zastupitelstvo“), ve kterém, v souladu s § 2 odst. 4 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., výše 
uvedenou žádost odmítl. 

  
V odůvodnění výše uvedeného rozhodnutí povinný subjekt nedopatřením uvedl větu 

„Magistrát hlavního města Prahy pořizuje obrazové a zvukové záznamy z jednání 
Zastupitelstva pouze jako pomůcku pro pořízení zápisu z jednání Zastupitelstva.“ a větu 
„Po pořízení zápisu z jednání Zastupitelstva je obrazový a zvukový záznam z jednání 
Zastupitelstva skartován.“. 

 
 Toto nedopatření spočívá v tom, že došlo v rámci odůvodnění k záměně úpravy 

obsažené v Jednacím řádu Zastupitelstva hlavního města Prahy, schváleném jako příloha č. 1 
k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 3/19 ze dne 20. 1. 2011, ve znění 
pozdějších změn (dále jen „Jednací řád Zastupitelstva“), s Jednacím řádem Rady hlavního 
města Prahy, schváleným jako příloha č. 1 k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1948 
ze dne 3. 12. 2010, ve znění pozdějších změn (dále jen „Jednací řád Rady“). Podle Jednacího 
řádu Zastupitelstva jsou o průběhu zasedání Zastupitelstva pořizovány obrazové, zvukové 
a popř. stenografické záznamy a  zápisy. Podle Jednacího řádu Rady se z jednání schůze Rady 
hlavního města Prahy (dále jen „Rada“) pořizuje zvukový záznam a písemný zápis, přičemž 
zvukový záznam se uchovává do doby zpracování zápisu z jednání Rady, ze kterého byl 
zvukový záznam pořízen.  

 
Nedopatření, ke kterému došlo výše uvedeným způsobem, nemá právní význam 

pro posouzení otázky, která byla předmětem výše uvedeného rozhodnutí.  Na ostatní části 
výše uvedeného rozhodnutí nesprávně uvedené věty nemají žádný dopad, výrok 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti zůstává beze změny. 

 
Pro posouzení této otázky povinný subjekt využil i Závěr č. 37 ze zasedání Poradního 

sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 12. 6. 2006 „Pořizování kopií zvukového 
a obrazového záznamu, který je součástí spisu“ - a to při obdobné aplikaci na tento konkrétní 
případ – z něhož vyplývá, že povinný subjekt poskytne kopii obrazového nebo zvukového 
záznamu, „je-li to v jeho technických možnostech“; což v současné době v podobě, která by 
vyhovovala 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, není 
možné. 
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Žadatelem požadovaný kompletní video archiv z jednání Zastupitelstva, tj. obrazový 

a zvukový záznam, je možno adekvátně nahradit zápisem z jednání Zastupitelstva, 
popř. stenografickým záznamem, který je doslovným přepisem jednání Zastupitelstva.  
 
 
 
 

Ing. Martin Trnka 
ředitel Magistrátu hlavního města Prahy 

(opatřeno elektronickým podpisem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan  
Vít Hnilica 
vit.hnilica@pirati.cz 
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