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Odpověď:   

ROZHODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt příslušný k rozhodování podle § 2 zákona 

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

r o z h o d l 

ve věci žádosti č.j. 79105/2021 o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 

kterou podal dne 08.07.2021 pan XXX, datum narození XXX, trvale bytem XXX podle ustanovení § 

15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších, ve 

spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, 

takto: 

I. 

V rozsahu 2. odrážky žádosti (historie všech vlastníků vozidla TATRA T 613-3, RZ: 2M79878 

s uvedením datumů vlastnictví od-do) se žádost dle ustanovení § 15 odst.1 InfZ, z důvodu 

uvedeného v § 2 odst. 3 InfZ 

odmítá. 

II. 

Ve zbývajícím bodě (1. odrážce) žádosti se 

vyhovuje. 
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Odůvodnění: 

K 1. odrážce žádosti: 

Požadovanou elektronickou kopii technického průkazu Vám zasíláme v příloze 

s anonymizací údajů. 

K 2. odrážce žádosti: 

Jedná se o informace, poskytování kterých upravuje zvláštní zákon, v tomto případě Zákon 

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 

168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 

zákona č. 307/1999 Sb., kdy podle § 5, odst. 7, písm. a) „Obecní úřad obce s rozšířenou 

působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel fyzické nebo právnické osobě, 

která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo 

provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu“.    

Obecné právo na informace nemůže popřít existenci zákonných podmínek pro 

zpřístupnění údajů vedených v registru silničních vozidel; v opačném případě by totiž byla 

speciální úprava v zákoně č. 56/2001 Sb. obsoletní. Žadatel se nemůže podáním žádosti dle 

zákona č. 106/1999 Sb., „vyhnout“ překážce pro poskytnutí údajů o třetí osobě, kterou by před 

něj stanovil zákon č. 56/2001 Sb., kdyby zažádal o údaje z registru silničních vozidel podle tohoto 

zákona. 

Lze poukázat na rozsudek Městského soudu č. j. 3A 156/2015-45, v němž se konstatuje, 

že v posuzovaném případě zákona č. 56/2001 Sb., § 5, odst. 7, zajišťuje privilegovaným 

žadatelům plný přístup k údajům v registru silničních vozidel, zatímco podání žádosti o informace 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., zajišťuje pouze poskytnutí takových údajů z registru silničních 

vozidel, o které žadatel požádá, při zohlednění výluk z práva na poskytování informací 

stanovených zejména v § 7 až § 11 informačního zákona; stanovené výluky přitom zajišťují 

ochranu vlastníků a provozovatelů vozidel vedených v registru silničních vozidel. S ohledem na 

uvedené srovnání přístupu k datům registru silničních vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb., § 5, 

odst. 7, a zákona č. 106/1999 Sb., nelze přisvědčit žalovanému, že by aplikace zákona č. 

106/1999 Sb. činila citované ustanovení obsoletním.  

V návaznosti na žádost o sdělení vlastníka konkrétní registrační značky lze též poukázat 

na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 387/2019-56, v němž dovodil, že registrační 

značka je osobním údajem (možnost žádat o údaje z neveřejného registru vozidel a tím ztotožnit 

vlastníka je podmíněna v souladu s ustanovením zákona č. 56/2001 Sb., § 5 odst. 7, prokázáním 

právního zájmu). Jmenovaný soud tak dospěl k závěru, že právní úprava poskytování údajů z 

registru vozidel představuje dostatečnou překážku tomu, aby jakákoliv třetí osoba s pouhou 

znalostí registrační značky vozidla ztotožnila konkrétního vlastníka či provozovatele. K tomu musí 

existovat jiný kvalifikovaný zájem, než je toliko samotná znalost registrační značky.  

Právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU představuje Nařízení 

Evropské unie 2016/679 (dále „GDPR“). Hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému 

zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a 

zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana 

cestuje přes hranice současně s osobními údaji. Každé zpracování údajů musí být založeno na 

některém ze základních důvodů (právních titulů pro zpracování), nejčastěji se jedná o smluvní 

plnění, výkon právních povinností či plnění zákonného oprávnění, výkon veřejné moci nebo 

zpracování na základě souhlasu dotčené osoby. Podle zákona č. 110/2019 Sb., § 5, o zpracování 
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osobních údajů, je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné ke splnění 

a) povinnosti, která je správci uložena právním předpisem, nebo b) úkolu prováděného ve 

veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Zpracovávat k jinému 

účelu lze osobní údaje jen v mezích obecného evropského nařízení o ochraně osobních údajů 

GDPR (jednotlivé zásady zpracování osobních údajů jsou přesně definovány v čl. 5 odst. 1 GDPR) 

v souvislosti se zákonem č. 110/2019 Sb. nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas.  

Jak také konstatoval Ústavní soud v Nálezu Pl. ÚS 38/18 ze dne 18. 6. 2019, zákon č. 

106/1999 Sb., není jediným prostředkem k získávání informací ve smyslu čl. 17 odst. 5 Listiny 

základních práv a svobod. Takový přístup mohou upravovat i další zákony. Ústavní soud poukázal 

např. na institut nahlížení do spisu a nutnost postupovat dle Správního řádu i při žádostech 

formálně označených jako požadavek dle zákona č. 106/1999 Sb. Dle aktuální judikatury 

Nejvyššího správního soudu, je-li žádost o informace svou povahou žádostí o nahlížení do spisu, 

musí žadatel věc řešit cestou žádosti podle § 38 správního řádu, nikoliv cestou žádosti dle 

informačního zákona a v takové situaci není potřeba výzvy k upřesnění žádosti ani jiných postupů 

předpovídaných informačním zákonem. Význam nemá ani to, že podání bylo nazváno jako žádost 

o informaci podle informačního zákona. Podání se v souladu s § 37 odst. 1 správního řádu 

posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. (Viz rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 11. 2018, č. j. 10 As 118/2018-53).  

                                                                      

Z výše uvedených důvodů Městský úřad Šumperk, odbor dopravy, registr vozidel, vydává 

v tomto bodě Rozhodnutí o odmítnutí žádosti v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, § 15, odst. 1. Dále Městský úřad Šumperk, odbor dopravy, 

registr vozidel konstatuje, že neidentifikoval žádný právní zájem žadatele, dle kterého by následně 

bylo možné vydat data podle zákona č. 56/2001 Sb. a neodmítat je dle obecného předpisu. 

     

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podle § 16 odst. 1) a 2) a 

§ 20 odst. 5) zák. č. 106/1999 Sb. odvolat k nadřízenému orgánu povinného subjektu podle 

§ 178 zákona 500/2004 Sb., správní řád, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním 

učiněným prostřednictvím povinného subjektu, tedy Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 

787 01 Šumperk.  

 

Bc. Radoslav MATOUŠEK 

referent oddělení dopravně správních agend, registr vozidel 

Odbor dopravy 
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