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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
dne 02. srpna 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o poskytnutí informací ve věci umísťování stánků s nápisem Praha
Sobě na území Prahy 7, u kterých fyzické osoby oslovovaly kolemjdoucí se žádostí o podpis pod
petici pro kandidaturu volební strany Praha Sobě do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Žádáte o informaci,
na základě jakého oprávnění byly tyto stánky na území Prahy 7 umísťovány, zda se jednalo o řádně
úřadem povolený zábor veřejného prostranství, či se tak dělo na základě jiného oprávnění a jakého.
Dále požadujete informaci, zda byly v souvislosti s užíváním veřejného prostranství pro stánky
Praha Sobě zaplaceny nějaké poplatky a v jaké souhrnné výši a pokud se nejednalo o oprávněný
zábor veřejného prostranství, zda byla vedena proti neoprávněnému záboru nějaká řízení, s jakým
výsledkem a v jaké výši byla vyměřena případná pokuta.
Informace požadujete zaslat v elektronické podobě do Vaší datové schránky.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme a
sdělujeme následující:
Stanovisko MV ČR, na které v žádosti odkazujete, a konkrétně věta „Pro upřesnění sdělujeme, že
zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, se na petici upravenou zákonem o volbách nevztahuje,“ se
dle našeho názoru vztahuje pouze na posouzení petice jako takové, nikoli na proces jejího vzniku a
sběr podpisů. Zákon č 85/1990 Sb., o právu petičním se na petici, ve které se sbírají podpisy za
účelem kandidatury do voleb, nevztahuje v tom smyslu, že se petice dle jeho ustanovení neřídí
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v souvislosti s jejím účelem, přijímáním a vyřizováním tak, jak to stanoví § 9 tohoto zákona.
V tomto případě se tedy sice nevztahuje na posouzení samotné petice sdružení Praha Sobě, protože
ta má odlišný účel než „standardní“ petice na základě zákona o právu petičním, ale vztahuje se na
proces vzniku této petice a tedy na sběr podpisů, se kterým souvisí zábory veřejného prostoru. Tyto
zábory dle § 4 odst. 3 zákona o právu petičním nemusí být ohlášeny a není k nim potřeba povolení
státního orgánu. Jedinou podmínkou je, že nesmí dojít k narušení veřejného pořádku či provozu na
pozemních komunikacích. Stejně tak tomu bylo u voleb prezidentských, kdy měly petice
jednotlivých kandidátů stejný účel jako v tomto případě petice sdružení Praha Sobě a kdy správní
úřady dávaly za pravdu sběratelům podpisů, kteří umisťovali stánky sloužící ke sběru podpisů pod
peticí na podporu příslušného kandidáta bez nutnosti záboru, a to na základě zákona o právu
petičním.
Stanovisko MV ČR neznamená, že se zákon o právu petičním v tomto případě neužije vůbec, ale
pouze že se neužije v souvislosti s přijímáním a posuzováním petice samotné.
Na základě výše uvedeného Vám sdělujeme, že sdružení Praha Sobě uskutečňovalo ústavně
zaručené právo petiční a nepotřebovalo k těmto záborům žádné povolení, Úřad městské části Praha
7 tedy nemohl vést se sdružením Praha Sobě žádná řízení ani požadovat zaplacení jakýchkoli
poplatků či pokut.
Nad rámec výše uvedeného uvádíme, že i kdyby se zákon o právu petičním nevztahoval ani na
proces sběru podpisů a vznik petice za účelem kandidatury v komunálních volbách a zábor by nutný
byl, pak by se aplikovala obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb. hl. m. o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství a její příloha č. 1, která v bodě 7, § 2 odst. 1. písm. n)
uvádí, že v případě „volební kampaně, za účelem prezentace volebních kandidátů - místní poplatek
za užívání veřejného prostranství se nevybírá.“
Závěrem tedy uvádíme, že sdružení Praha Sobě povolení k záborům veřejného prostranství za výše
zmíněným účelem nepotřebovalo, ani nebylo povinno platit jakékoli poplatky. Úřad městské části
Praha 7 nebyl a není oprávněn zahajovat proti sdružení jakákoli řízení, či požadovat zaplacení
pokut.

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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