Magistrát města České Budějovice
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Zápisy z jednání Bytové komise ze dnů 15. 5. 2012, 10. 4. 2012 a 13. 3. 2012
Požadované informace jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2 a 3, nicméně z jednotlivých zápisů musely
být odstraněny požadované údaje (viz následující znění Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti).
Žádost o poskytnutí informací ze dne 30.05.2012, doručena povinnému orgánu téhož dne, ve
které žadatel žádal o poskytnutí informací na základě níže citované žádosti:
Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zápisy z
jednání Bytové komise ze dnů 15. 5. 2012, 10. 4. 2012 a 13. 3. 2012. Vím, že je nezveřejňujete kvůli
citlivým údajům, jednal jsem o tom s právníkem a podle jeho vyjádření je jednoduchým řešením
začernění údajů jako jsou rodná čísla nebo trvalá bydliště.
se v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovením § 8a InfZ částečně odmítá a
to v takovém rozsahu, že žadateli nebudou poskytnuty informace týkající se osobnosti, projevů
osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje žadatelů, o jejichž žádostech jednala bytová
komise rady města České Budějovice ve dnech 13.03.2012, 10.04.2012, 15.05.2012.
Odůvodnění:
Žadatel doručil dne 30.05.2012 povinnému orgánu žádost o poskytnut informací, když konkrétní
žádost žadatele je uvedena ve výroku tohoto rozhodnutí.
Žadatel ve své žádosti požaduje zápisy z jednání bytové komise rady města České Budějovice a to
ze dne 13.03.2012, 10.04.2012 a 15.05.2012.
Dle ustanovení § 8a InfZ platí, že povinný subjekt poskytne informace týkající se osobnosti,
projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy,
upravujícími jejich ochranu. Mezi právní předpisy, které upravují takovou ochranu, patří mimo jiné
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů stanoví, že osobním údajem je 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. Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů může příslušný správce údajů zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektů údajů,
když zpracováním osobních údajů lze rozumět ve smyslu ustanovení § 4 písm. e) zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů mimo jiné předávání, šíření a zveřejňování těchto údajů.
Kopie veškerých žadatelem požadovaných dokumentů obsahují osobní údaje fyzických osob,
respektive jejich jména a příjmení, tituly, jakož i informace osobního charakteru když na základě
těchto osobních údajů lze tyto subjekty identifikovat. S ohledem na skutečnost, že povinný subjekt
nedisponuje souhlasem žádného z žadatelů, není povinný subjekt oprávněn žadateli takového
informace předat ani jinak zveřejnit. Tímto je ve smyslu ustanovení § 8a InfZ naplněn důvod pro
částečné odmítnutí žádosti dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ.

Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí je možné dle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovením § 83
odst. 1 SpŘ podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Jihočeského kraje
prostřednictvím statutárního města České Budějovice do 15 dnů ode dne doručení písemného
vyhotovení tohoto rozhodnutí.

