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V Lanškrouně 30. října 2012

ROZHODNUTÍ o odmítnutí části žádosti o poskytování informací

Městský úřad v Lanškrouně (dále jen „povinný subjekt“), věcně příslušný podle ust.   § 2 odst. 1 

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

jen „InfZ“), obdržel dne 18.05.2012 žádost Oživení, o.s., se sídlem Lublaňská 18, Praha 2 (dále jen 

„žadatel“), o informaci, vedenou pod č.j. 14210/2012, upřesněnou dne 21.5.2012 pod č.j. 

14437/2012, a v návaznosti na rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 14.06.2012, 

č.j. KrÚ 38666/2012, upřesnění žádosti žadatele podáním ze dne 04.07.2012 vedeným pod č.j. 

19191/2012, rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 16.08.2012, č.j. KrÚ 

51334/2012 a rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 10.10.2012, č.j. KrÚ 

6261/2012, povinný subjekt podle § 8a InfZ a § 15 odst. 1 InfZ rozhoduje ve věci takto:

Žádost ze dne 18.05.2012, vedená pod č.j. 14210/2012, ve znění doplnění, se v bodě d) částečně 
odmítá.

Odůvodnění

Povinný subjekt, věcně příslušný podle ust. § 2 odst. 1 „InfZ“, obdržel dne 18.05.2012 žádost 

žadatele, o informaci ve smyslu § 67 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“) a o informaci ve smyslu InfZ ve věci oznámení 

o přestupku podle ust. § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006, o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů a na základě InfZ požadoval následující informace:

Kancelář starosty a tajemníka

Oživení, o. s. 

Ing. Štěpán Rattay

Muchova 13

160 00 PRAHA 6
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a) Jméno úředníka, který má na starosti vyřízení oznámení o přestupku,
b) Informaci, zda byla osoba odpovědná za spáchání přestupku potrestána, popřípadě jakým 

způsobem,
c) Informaci, zda byla případně uložená pokuta odpovědnou osobou za spáchání přestupku 

uhrazena a k jakému datu, 
d) Kopie konečného rozhodnutí o přestupku.

Informace ve smyslu zákona o přestupcích byla poskytnuta úřední oprávněnou osobou dne 

21.05.2012.

Informace ve smyslu InfZ byla v bodě a),b),c) žadateli poskytnuta dne 24.05.2012, v bodě b) a 

c) byla žadateli doplněna současně s tímto rozhodnutím.

Poskytnutí informace ve smyslu InfZ v bodě d) konkrétně kopie konečného rozhodnutí o 

přestupku, se tímto rozhodnutím částečně odmítá, respektive se odmítá poskytnutí informací, 

které jsou osobními údaji a projevy osobní povahy fyzické osoby a tyto informace se 

v poskytnutém rozhodnutí znečitelňují. 

Dle § 15 odst. 1 InfZ pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro 

vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou 

případů, kdy se žádost odloží.

Žadatel požádal o kopii konečného rozhodnutí o přestupku. Konečné rozhodnutí o přestupku 

však obsahuje i osobní údaje a projevy osobní povahy fyzické osoby v něm uvedené. 

Osobním údajem je dle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně osobních údajů“), jakákoliv informace týkající 
se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 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.

Anonymním údajem je pak v souladu s § 4 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů takový 
údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému 
nebo určitelnému subjektu údajů.

V souladu s § 11 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, má 
fyzická osoba mimo jiné právo na ochranu projevů osobní povahy.   

Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje 

dle § 8a InfZ povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich 

ochranu. 
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Povinný subjekt poskytne v souladu s § 8b odst. 1 InfZ základní osobní údaje o osobě, které 

poskytl veřejné prostředky.

Znakem osobního údaje je, že vypovídá o subjektu údajů, který nelze zaměnit s jiným 

subjektem údajů. Základním kritériem pro posouzení toho, zda se jedná o osobní údaj či nikoliv, je 

okolnost možného zjištění identity subjektu údajů (určenost a určitelnost).

Povinný subjekt nemůže v souladu s § 8a InfZ poskytnout rozhodnutí požadované v bodě d) 

žádosti, aniž by část rozhodnutí znečitelnil, protože informace v něm obsažené se týkají 

určitelného subjektu údajů. Subjekt je snadno určitelný tím, že může být vytvořena přímá vazba 

mezi poskytnutými informacemi a žádostí o informace žadatele. Z toho, že žadatel o informace 

sám podával oznámení o přestupku, logicky vyplývá, že je mu totožnost subjektu údajů známá. 

Dále jsou v požadovaném rozhodnutí uvedeny i projevy osobní povahy. Právo k projevům 

osobní povahy znamená i právo k záznamům slovního projevu v určité písemnosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že bylo nezbytné znečitelnit rozhodnutí v takovém rozsahu, v jakém 

tak povinný subjekt učinil.

Ani podle § 8b odst. 1 InfZ není možné osobní údaje poskytnout, protože osobě, které se 

informace týkají, nebyly povinným subjektem poskytnuty veřejné prostředky.  

Povinný subjekt dále sděluje, že subjekt údajů nedal souhlas k poskytnutí osobních údajů 

týkajících se jeho osoby a přestupkového řízení jiné osobě.

Z výše uvedeného vyplývá, že povinný subjekt nemohl žadateli kopii konečného rozhodnutí 

poskytnout, aniž by provedl znečitelnění části rozhodnutí a musel v souladu s § 8a InfZ podle § 15 

odst. 1 InfZ rozhodnout o odmítnutí části shora uvedené žádosti o poskytnutí informace žadatele.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat dle ust. § 16 odst. 1 InfZ odvolání ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje, a to podáním učiněným ve lhůtě 15ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí 
u Městského úřadu v Lanškrouně.

S pozdravem

Ing. Petr Kotěra

tajemník městského úřadu
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