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R o z h o d n u t í 
 

Městský úřad Chrudim, Odbor správní, jako subjekt povinný ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 

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

jen zákon o svobodném přístupu k informacím), na základě žádosti občanského sdružení Oživení, 

o.s., IČ: 67635353, zastoupeného předsedou sdružení Ing. Štěpánem Rattayem, se sídlem Lublaňská 

18, 1200 Praha 2 o poskytnutí informace, doručené 02.01.2013, rozhodl takto: 

 

I. Žádosti o poskytnutí informace – kopie rozhodnutí o zastavení řízení, popřípadě 

úředního záznamu o odložení věci či jiné listiny, ze které bude zcela zřejmé odůvodnění 

zvoleného postupu, a to výsledku přestupkového řízení, které bylo Městskému úřadu 

Chrudim oznámeno podáním občanského sdružení Oživení, o.s. z února 2012 podle § 23 

odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, kterého se měl dopustit Jan 

Čechlovský - se vyhovuje zčásti, správní orgán poskytuje žadateli kopii úředního 

záznamu o odložení věci ze dne 06.04.2012, kterým byl přestupkový případ uzavřen. 

II. S ohledem na ustanovení § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení 

s ustanovením § 4 písm. a), b) a c) zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů            

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně 

osobních údajů) se v kopii záznamu o odložení věci, který je poskytnut jako 

informace, odepírá poskytnutí osobních údajů a projevů osobní povahy Jana 

Čechlovského. 
 

 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 02.01.2013 byla Městskému úřadu Chrudim podáním učiněným datovou schránkou doručena 

žádost občanského sdružení Oživení, o.s., IČ 67365353, se sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha 2  

o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti je 

poskytnutí informací, ze kterých budou patrné důvody zvoleného postupu a výsledku řízení ve věci 

občanským sdružením Oživení, o.s. podaného oznámení o přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) 
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zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, kterého se měl dopustit poslanec Jan Čechlovský. Žádostí je 

požadována kopie konečného i nepravomocného rozhodnutí o přestupku, popřípadě i rozhodnutí 

nadřízeného orgánu a dále informace, zda byla zaplacena uložená pokuta. Variantně, nebylo-li 

vydáno rozhodnutí o vině, je požadována informace o poskytnutí kopie rozhodnutí o zastavení 

řízení, popřípadě úřední záznam o odložení věci či jiná listina, ze které bude zcela zřejmé 

odůvodnění zvoleného postupu. Výslovně je požadována podrobnější informace, než jaké obsahuje 

úřadem poskytnuté vyrozumění oznamovatele dle přestupkového zákona.  

 

Městský úřad Chrudim žádost posoudil v celém jejím rozsahu a zkonstatoval, že obsahuje všechny 

zákonem stanovené náležitosti, je podána orgánu příslušnému k podání informace ve smyslu 

uvedeného zákona, v rámci jednání za právnickou osobu zkonstatoval, že za občanské sdružení je 

podána osobou oprávněnou. Správní orgán však došel k závěru, že žadateli může být poskytnuta 

požadovaná informace pouze v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a § 8 zákona o 

svobodném přístupu k informacím, tj. musí být vyloučeny osobní údaje, případně citlivé osobní 

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

poslance Jana Čechlovského.  

 

V kopii záznamu o odložení věci ze dne 06.04.2012, který je jako informace žadateli poskytnut, 

jsou proto uvedené osobní údaje a informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy a 

soukromí fyzické osoby znečitelněny. 

 

Zákon o svobodném přístupu k informacím v § 8a stanoví, že informace týkající se osobnosti, 

projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen 

v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Z tohoto důvodu není možno 

poskytnout požadovanou informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím 

v kompletní podobě, ale je možné poskytnutí záznamu o odložení věci, u něhož je zajištěna 

v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů ochrana osobních údajů.  

 

Správní orgán výslovně uvádí, že došlo ke znečitelnění zřejmých osobních údajů a dále s ohledem 

na povahu přestupkového řízení také všech projevů osobní povahy a údajů týkajících se soukromí 

fyzické osoby poslance Jana Čechlovského. Za údaj této povahy správní orgán výslovně považuje 

v záznamu doslovně citovanou výpověď poslance Jana Čechlovského. Správní orgán doplňuje, že 

osobní údaje obecně zřejmé, známé a zjevné s ohledem na veřejné působení dotčené, např. 

skutečnost, že Jan Čechlovský je poslancem, nebyly anonymizovány. Stejně nebyly anonymizovány 

údaje o živnostech veřejně dostupné z živnostenského rejstříku, které sice mají povahu osobních 

údajů, ale u kterých už ze samotného původního záměru tvorby veřejného živnostenského rejstříku 

je nesporné, že jejich zveřejnění není v rozporu s ochranou osobních údajů. 

 

Poučení o odvolání: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Jestliže 

si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, 

nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Obdobně nepřihlásí-li 

se osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, 

považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.  

O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor organizační a právní a Krajský 

živnostenský úřad. Odvolání se podává u Městského úřadu Chrudim, Odboru správního. Odvoláním 

lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání 

jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti podání uvedené v  

§ 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v 

jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
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rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel 

rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 

orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 

vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo        

v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které 

účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním 

stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním. 

 

 

 

 

Otisk 

úředního 

razítka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Eva Doležalová 

vedoucí Odboru správního 

 

 

 

Rozdělovník: 

- 1x Oživení, o.s., IČ: 67635353, se sídlem Lublaňská 18, 1200 Praha 2, zastoupené 

předsedou sdružení Ing. Štěpánem Rattayem 

- 1x Městský úřad Chrudim, Odbor správní 

 

 

Příloha rozhodnutí: 

- poskytovaná informace: kopie záznamu o odložení věci Jana Čechlovského ze dne 

06.04.2012, 3 listy 
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