Adresát:
Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18
115 68 Praha 1

Věc: Odvolání proti odepření informací

Vážení,
dne 9. února 2016 jsem v souladu s § 51 odst. 3 písm. b) ve spojení s § 87 odst. 2 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen "Zohm") žádal pana starostu Oldřicha
Lomeckého o zaslání celých materiálů ke všem usnesením ze 4. zasedání Rady MČ
Praha 1, které se konalo dne 9. 2. 2016.
Dne 11. 2. 2016 jsem obdržel odpověď (viz příloha 1 níže), ve které je mi přístup
k informacím odepřen. Protože Zohm opravný postup při odepření informací neuvádí a
poskytování informací vyžádaných na základě Zohm se procesně řídí zákonem č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz např. stanovisko Ministerstva vnitra
č. 7/2011 k rozsahu informací poskytovaných členovi zastupitelstva obce v souvislosti s
výkonem jeho funkce, které vychází z judikatury Nejvyššího správního soudu), odvolávám
se proti odmítnutí žádosti v souladu s § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (dále jen InfZ).
Požaduji, abyste mi do 15 dnů dotyčné informace poskytli, popř. v souladu s § 16 odst. 2
InfZ předložili mé odvolání nadřízenému orgánu, tedy Magistrátu hl. m. Prahy.

Žádám, aby mi veškeré reakce byly doručovány do mé osobní datové schránky: c84mpx3

Děkuji za vyřízení.
Petr Kučera
člen Zastupitelstva MČ Praha 1
Nar.
Bytem
Praha 1

Příloha 1:

Odpověď: Materiály k usnesením ze 4. zasedání Rady MČ Praha 1
Oldrich.Lomecky@praha1.cz <Oldrich.Lomecky@praha1.cz>
Komu: Petr Kucera <petrkucera23@gmail.com>

11. února 2016 13:51

Vážený pane Kučero,
rada MČ Praha 1, v souladu se zákonem o hlavním městě Praze, schválila svůj Jednací řád, který
upravuje základní úkoly, přípravu a svolávání schůzí rady, pravidla jejího jednání a usnášení,
formu zápisu, způsob zabezpečování plnění a kontroly plnění jejích usnesení a organizačně
technické otázky její činnosti. V souladu s tímto Jednacím řádem jsou doručovány materiály
členům rady, předsedům výborů zastupitelstva a dalším účastníkům schůze. Pro potřeby schůze
Rady MČ Praha 1 jsou často obsahem důvodové zprávy a přílohy, které obsahují citlivé osobní
údaje a jsou určeny pouze členům rady. Tyto materiály nejsou zveřejňovány a není potřeba je
tedy anonymizovat, neboť členové rady, disponující těmito materiály, jsou si toho plně vědomi.
Tato skutečnost vyplývá ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a uplatňuje se § 70 v
souvislosti s § 94 tohoto zákona.
Pro zveřejňování dokumentů o činnosti rady městské části obecně platí, že toto zveřejňování není
ze zákona povinné a zákon o hlavním městě Praze zveřejňování nijak neupravuje. MČ Praha 1
dobrovolně zveřejňuje přijatá usnesení ze schůzí rady (ze zastupitelstva jsou zveřejňovány
veškeré výstupy – tzn. usnesení, zápis, stenozáznam, hlasování, interpelace). Zápis ze schůze
rady musí být dle ustanovení § 70 odst. 3, resp. § 94 uložen u Úřadu městské části Praha 1 k
nahlédnutí. Tyto zápisy jsou také kontrolovány, ověřovány a anonymizovány za účelem splnění
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Za splnění tohoto zákona je přímo
zodpovědný úřad městské části.
Vzhledem ke skutečnosti, že dosud Vám oddělení volených orgánů volně poskytovalo
neanonymizované materiály určené pro uzavřená jednání rady, a jak jsme zjistili, Vy jste tyto
informace pravidelně zveřejňoval, čímž jste porušil zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, a také Etický kodex člena Zastupitelstva MČ Praha 1, kde jste se dobrovolně v čl. 2 odst. 1
zavázal dodržovat zákonnou ochranu informací (i při komentování a zveřejňování jakýchkoliv
zpráv a informací, a to i pro sdělovací prostředky), nebudou Vám pro příště poskytovány
informace, které jsou určeny okruhu oprávněných osob (členů rady, předsedy kontrolního,
finančního a sociálního výboru).
S pozdravem
Ing. Oldřich Lomecký
starosta městské části
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