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ROZHODNUTÍ

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, oddělení přestupků (dále jen "povinný subjekt") 
rozhodl jako orgán věcně a místně příslušný povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím (dále jen "informační zákon") rozhodl dle § 15 odst. 1 informačního 
zákona takto:  

V souladu s ust. § 8a informačního zákona, v návaznosti na ust. § 5 odst. 2 zákona 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, se žádosti subjektu Oživení, o.s., IČ 67365353, se sídlem Lublaňská 18, 120 00  
Praha 2, ze dne 28. 12. 2012, upřesněné dne 3. 1. 2013, o poskytnutí kopie rozhodnutí o zastavení řízení, 
popřípadě úřední záznam o odložení věci či jinou listinu, ze které bude zcela zřejmé odůvodnění 
zvoleného postupu, z části nevyhovuje, a to konkrétně v částech obsahu kopie úředního záznamu o 
odložení věci Mgr. Miluše Horské č.j.  OSA/P-238/12-A/25 ze dne 13. 3. 2012 týkajících se osobnosti, 
projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů, kdy tyto části úředního záznamu jsou 
poskytnuty v anonymizované podobě.

Odůvodnění

Povinný subjekt obdržel dne 31. 12. 2012 žádost občanského sdružení Oživení o poskytnutí informace dle 
výroku tohoto rozhodnutí. Povinný subjekt konstatuje, že neshledal důvod, pro který by měl poskytnutí 
požadavné informace zamítnout, avšak s ohledem na ustanovení § 8a informačního zákona a příslušných 
ustanovení zákona  na ochranu osobních údajů dospěl k závěru, že požadovanou informaci lze poskytnout 
pouze bez údajů týkajících se  osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních 
údajů. 

Dle § 8a informačního zákona povinný subujekt poskytne 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. Toto upravuje především zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
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údajů, konkrétně dle jeho § 5 odst. 2 mohou být osobní údaje zpracovávány se souhlasem subjektu údajů 
nebo bez souhlasu, na základě výjimek stanovených v § 5 odst. 2 pod písmeny a) až g) zákona č. 101/2000 
Sb. Povinný subjekt zastává názor, že ani jedno písmeno tohoto odstavce upravující výjimky umožňující 
zpracovávat osobní údaje bez souhlasu osoby, které se týkají, na danou situaci nedopadá a tedy že povinný 
subjekt není oprávněn sdělovat 3. osobě tyto údaje bez souhlasu jejich nositele. 

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Dle § 16 odst.1 informačního zákona lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení 
odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje. Odvolání se podává prostřednictvím podání k 
Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, oddělení přestupků.

otisk úředního razítka
Mgr. Leoš Staněk
vedoucí oddělení přestupků


