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

Kopie úředního záznamu o odložení přestupku
Požadované informace jsou uvedeny v příloze č. 1, nicméně z kopie záznamu musely být
odstraněny některé požadované údaje (viz následující znění Rozhodnutí o částečném odmítnutí
žádosti).
Žádost o poskytnutí informací ze dne 01.06.2012, ve které žadatel žádal o poskytnutí informací
na základě níže citované žádosti:
Podáním ze dne 13.02.2012, doručeného do Vaší datové schránky, jsme se na váš úřad obrátili ve
věci oznámení o přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
kterého se měl podle našich informací dopustit pan
(dále také jen „přestupek“).
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, si Vás dovolujeme požádat o kopii úředního záznamu o odložení věci, popřípadě jiné
listiny, ze které vyplývá důvodu odložení přestupku dle zákona o přestupcích.
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 osob uvedených v požadované kopii
záznamu o odložení věci.
Odůvodnění:
Statutární město České Budějovice obdrželo dne 01.06.2012 žádost žadatele dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, když žadatel v této žádosti žádá o
poskytnutí kopie úředního záznamu o odložení věci (resp. protokolu o odložení věci), popř. jiné
listiny, ze které vyplývá důvod odložení přestupku a to ve vztahu k oznámení žadatele o údajném
přestupku pana
.
S ohledem na skutečnost, že žadatel specifikoval konkrétním způsobem požadovanou informaci ze
spisu, povinný orgán je povinen požadovanou informaci žadateli poskytnout, nicméně povinný
orgán je rovněž povinen rozsah poskytované informace uvést v soulad s právní úpravou obsaženou
v InfZ.
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 žadatelem požadovaného dokument, tj. protokolu o odložení věci ze dne 08.03.2012, č.j.:
spr.př..-771/12 Mz, obsahuje 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.
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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.

