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R O Z H O D N U T Í 
 

Úřad městské části Praha 4, odbor kancelář tajemníka, se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 

4, jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o žádosti ze dne 16. 3. 2022 (evidované  

pod čj. 35/106/2022), o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nazvané „žádost o poskytnutí informací dle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, podané do datové schránky Úřadu městské 

části Praha 4 prostřednictvím datové schránky Úřadu městské části Praha 4, s následným upřesněním 

ze dne 30. 3. 2022 na základě výzvy k upřesnění ze dne 23. 3. 2022 

 

společností Kverulant.org o.p.s., IČ 28925165, zastoupená pro tento účel svým ředitelem 

Vojtěchem Razimou, se sídlem Pražská 1148, 102 00 Praha 10, 

 

a podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, takto: 

 

výše uvedená žádost společnosti Kverulant.org o.p.s., IČ 28925165, zastoupená pro tento účel 

svým ředitelem Vojtěchem Razimou, se sídlem Pražská 1148, 102 00 Praha 10, o poskytnutí 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

s e  č á s t e č n ě  o d m í t á ,  a  t o  v  b o d ě  č .  6 .  ž á d o s t i .  

 

Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je  

 

Kverulant.org o.p.s., IČ 28925165, zastoupená pro tento účel svým ředitelem Vojtěchem 

Razimou, se sídlem Pražská 1148, 102 00 Praha 10. 

 

Od ův odn ěn í :  

 

Úřadu městské části Praha 4, se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 (dále jen „povinný 

subjekt“), byla dne 16. 3. 2022, s následným upřesněním ze dne 30. 3. 2022 na základě výzvy 

k upřesnění ze dne 23. 3. 2022, doručena žádost (evidovaná pod čj. 35/106/2022) společnosti 

Kverulant.org o.p.s., IČ 28925165, zastoupená pro tento účel svým ředitelem Vojtěchem 

Razimou, se sídlem Pražská 1148, 102 00 Praha 10 (dále jen „Žadatel“), o poskytnutí informací 

Kverulant.org o.p.s.,  

IČ 28925165,  

zastoupená pro tento účel svým ředitelem 

Vojtěchem Razimou  

Pražská 1148, 102 00 Praha 10 
vojtech.razima@actanonverba.cz 

 
ODBOR KANCELÁŘ 

TAJEMNÍKA 
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podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „InfZ“), ve které žádal v bodě 6. o poskytnutí informací: 

 

„6. Jaké byly celkové náklady povinného za úklid u jednotlivých, výše uvedených budov?  Uveďte 

členění na jednotlivé roky.“ (dále jen „Žádost“).  

 

Poskytování informací podle ustanovení § 2 odst. 3 InfZ se nevztahuje na informace, pokud jejich 

poskytování upravuje zvláštní zákon.  

 

Tímto zvláštním právním předpisem ve vztahu k InfZ je v tomto případě Usnesení č. 2/1993 Sb., 

usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 

jako součást ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina základních práv a svobod“). Právo 

na poskytnutí žadatelem požadovaných informací tak omezuje článek 10 odst. 2 a 3 Listiny základních 

práv a svobod, který stanovuje, že každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním  

do soukromého a rodinného života a také, že každý má právo na ochranu před neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 

 

Právo na informace ve veřejném zájmu přitom není absolutní; pokud jeho výkon zasahuje do práva  

na ochranu soukromého života, chráněného článkem 10 Listiny a článkem 8 Úmluvy, je nutno  

v každém jednotlivém případě všechna tato práva poměřovat a zajistit mezi nimi spravedlivou 

rovnováhu. 

 

Podle zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (tj. zákona platného do nabytí 

účinnosti zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), se pojem anonymní osobní 

údaj vymezoval jako údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze 

vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů (§ 4 písm. c) a současně stanovil,  

že subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo 

identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho 

fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu (§ 4 písm. a). 

Nová právní úprava vychází v zásadě ze shodných prvků – srov. § 18 nového zákona  

č. 110/2019 Sb., resp. bod 26 preambule Nařízení Evr. parlamentu a Rady EU č. 2016/679  

ze dne 27. dubna 2016. 

 

Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu, že povinný subjekt zaměstnává pro výkon činnosti 

úklidu jednotlivých budov osoby na DPČ a DPP, rozhodl se povinný subjekt tuto informaci 

neposkytnout, vzhledem k ochraně jednotlivých zaměstnanců. 

 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í : 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ. ve spojení s ustanovením  

§ 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání,  

a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Magistrátu hlavního města Prahy, podáním 

učiněným u Úřadu městské části Praha 4, se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4. 
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Mgr. Jan Slezák 

Oddělení veřejného práva  

Odbor kancelář tajemníka  

Úřad městské části Praha 4 

(podepsáno elektronicky) 

 
 

 

 

 

Doručuje se: vojtech.razima@actanonverba.cz, Kverulant.org o.p.s., IČ 28925165, zastoupená pro tento účel svým 

ředitelem Vojtěchem Razimou Pražská 1148, 102 00 Praha 10 

 


