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Odpověď: 
 

Vážený pane, 

MěÚ Šumperk, povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

04.01.2017 Vaši žádost o informaci dle InfZ. V žádosti požadujete poskytnout: 

1) meritorní rozhodnutí ve věci podezření z přestupku sp. zn. MěÚ Šumperk: 66674/2015 SVV-

PŘ/MAP  

2) meritorní rozhodnutí ve věci podezření z přestupku, řešené OO Policie ČR v Šumperku pod sp. 

zn. KRPM-124103/PŘ-2015-140914, která byla oznámena MěÚ v Šumperku jako správnímu 

orgánu příslušnému k projednání 

 

Městský úřad Šumperk jako povinný subjekt dle InfZ Vám sděluje k výše uvedenému následující:  

1) Vaše žádost o poskytnutí meritorního rozhodnutí ve věci podezření z přestupku sp. zn. 

MěÚ Šumperk: 66674/2015 SVV-PŘ/MAP se zčásti odmítá. Rozhodnutí o částečném 

odmítnutí žádosti je zasláno spolu s tímto dopisem.  

 

2) Rozhodnutí ve věci přestupku, které Městský úřad Šumperk obdržel od Policie ČR OO 

Šumperk pod sp. zn. KRPM-124103/PŘ-2015-140914 (spisová značka MěÚ Šumperk 

94634/2015 SVV-PŘ/MIP)  Vám nelze poskytnout, neboť uvedená věc byla odložena dle 

§ 66/3a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a 

meritorní rozhodnutí ve věci tak nebylo vydáno.  

 

Podklady pro odpověď poskytl odbor správní a vnitřních věcí MěÚ Šumperk.  

Příloha č. 1: meritorní rozhodnutí sp. zn. MěÚ Šumperk: 66674/2015 SVV-PŘ/MAP (3 listy) 

S pozdravem,  

Mgr. Olga Hajduková  

vedoucí odděleni kultury a vnějších vztahů, tisková mluvčí  
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ROZHODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI 

Městský úřad Šumperk jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl 

v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti pana 

Žádost žadatele ze dne 04.01.2017 (č.j. MUSP 1448/2017) o poskytnutí: meritorního rozhodnutí 

ve věci podezření z přestupku sp. zn. MěÚ Šumperk: 66674/2015 SVV-PŘ/MAP a o poskytnutí 

meritorního rozhodnutí ve věci podezření z přestupku, řešené OO Policie ČR v Šumperku pod sp. 

zn. KRPM-124103/PŘ-2015-140914, která byla oznámena MěÚ v Šumperku jako správnímu 

orgánu příslušnému k projednání  se dle § 8a a § 15 odst. 1 InfZ a dle § 5 odst. 2 zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, částečně odmítá, a to v 

poskytnutí části textu obsahující osobní údaje a informace, jejichž poskytnutím by mohlo být 

zasaženo do soukromí dotčených osob. 

 

O d ů v o d n ě n í: 

Dne 04.01.2017  obdržel Městský úřad  Šumperk, odbor správní a vnitřních věcí (dále jen 

„správní orgán“) podání od pana 

nazvané Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,  kterým 

žadatel žádá poskytnutí elektronických kopií (skenů) pravomocných rozhodnutí (jejich 

anonymizovaných verzí s iniciálami zúčastněných osob) mj. ve věci přestupku sp. zn. 

66674/2015 SVV-PŘ/MAP a dále rozhodnutí ve věci, která byla MěÚ Šumperk postoupena Policií 

ČR OO Šumperk pod sp. zn. KRPM-124103/PŘ-2015-140914 ( sp. zn. MěÚ Šumperk  

94634/2015 SVV-PŘ/MIP).  

Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Poskytování informací 

je pak upraveno zákonem č. 106/1999 Sb. Podle ustanovení § 2 odst. 1 citovaného zákona jsou 

státní orgány, orgány územní samosprávy a veřejné instituce, povinnými subjekty, které mají 

podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Případy, 

kdy povinný subjekt může (respektive musí) odmítnout poskytnutí určité informace jsou taxativně 

stanoveny v § 7 až § 11 zákona č. 106/1999 Sb. Zároveň je však nutné respektovat ustanovení 

§ 12 uvedeného zákona, z něhož vyplývá, že případný důvod pro odepření poskytnutí některých 

údajů např. na požadované listině nemůže být důvodem k odepření poskytnutí celé této listiny, 

ale pouze důvodem k vyloučení právě těch údajů, na něž se zákonná výjimka z poskytování 

informací vztahuje. Podle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. se informace týkající se 

osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje poskytují jen v souladu 

s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Takové údaje mohou být poskytnuty výhradně 

v souladu s ustanoveními § 81 až § 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“), a v souladu s ustanoveními § 5 a § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).  

Z citovaných ustanovení zejména vyplývá, že chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho 

přirozených práv. Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v 

příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Při 

zpracování osobních údajů je pak správce a zpracovatel povinen dbát, aby subjekt údajů neutrpěl 

újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a dále na ochranu před 

neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů, přičemž osobním 

údajem se dle ustanovení § 4 zákona o ochraně osobních údajů rozumí jakákoliv informace 

http://www.sumperk.cz/


 

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. Zároveň s tím je rovněž nutné chránit práva 

stanovená v čl. 10 Listiny základních práv a svobod, podle kterého má každý právo, aby byla 

zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno, dále má 

každý právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. 

Lze tedy shrnout, že osobní údaje a informace týkající se osobnosti, lidské důstojnosti, soukromí a 

projevů osobní povahy jsou chráněny zákonem na ochranu osobních údajů, občanským 

zákoníkem a rovněž Listinou základních práv a svobod.    

Při poskytování žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí 

správní orgán zvažovat proporcionalitu mezi ochranou osobních údajů a soukromí osob, kterých 

se řízení týká, garantovanou právními předpisy, a právem žadatele na informace ze spisového 

materiálu na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Omezení 

základních práv a svobod je podle testu proporcionality možné pouze tehdy, jedná-li se o zásah, 

který je pro dosažení sledovaného cíle vhodný, nutný a přiměřený.  

Správní orgán k tomu konstatuje, že z obou spisových materiálů bylo zjištěno, že 

 ani v jednom ze správních řízení nebyl  osobou na předmětných událostech 

zainteresovanou,  event. dotčenou  na svých právech, ve spisech neměl postavení účastníka 

řízení ve smyslu § 72 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů ani 

účastníka řízení ve smyslu § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, a v  řízení nevystupoval ani v pozici svědka či poškozeného. Žadatel, ačkoliv nebyl 

účastníkem řízení ve věci vedené u Městského úřadu Šumperk pod spisovou zn. 66674/2015 

SVV-PŘ/MAP požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí rozhodnutí v této věci, a to 

v anonymizované verzi rozhodnutí (tj. pouze s iniciálami osob).  

V daném případě je však zřejmé, že informace o osobách uvedených v předmětném rozhodnutí 

nepochybně mají parametry osobních údajů, neboť rozlišovacím znakem je možnost identifikovat 

konkrétní fyzickou osobu a naplnit tak definiční znak dle § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních 

údajů. Současně se však nepochybně jedná i o informace chráněné příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, neboť se zjevně jedná o informace dotýkající se osobnosti, lidské 

důstojnosti soukromí a projevů osobní povahy uvedených osob. Rozhodnutí ve věci sp.zn. 

66674/2015 SVV-PŘ/MAP obsahuje mimo jiné takové konkrétní informace ze soukromí 

zúčastněných osob, jejichž poskytnutím žadateli by mohlo být zasaženo do jejich soukromí.   

Správní orgán posoudil kritéria testu proporcionality spočívající v prokázání vhodnosti, legitimního 

cíle a přiměřenosti. Z žádosti žadatele nevyplývá konkrétní účel a cíl poskytnutí požadované 

informace. Správní orgán považuje v tomto případě zásah do chráněných zájmů na straně 

dotčených subjektů údajů za nepřiměřený, neboť je možno očekávat, že dosažený prospěch při 

poskytnutí úplné informace bude menší, nežli nepříznivý následek jí způsobený – zejména v 

podobě míry. Správní orgán má zato, že právo na ochranu osobních údajů a soukromí dotčených 

osob musí být v daném případě upřednostněno před právem žadatele o informaci dle zákona o 

svobodném přístupu k informacím, neboť, jak z výše uvedeného vyplývá, žadatel není osobou 

žádným způsobem zainteresovanou na konkrétním řízení a poskytnutím osobních údajů a 

konkrétních informací obsažených v textu předmětného rozhodnutí by mohlo dojít 

k nepřiměřenému zásahu do soukromí konkrétních osob, které byly řízení účastny.  

Správní orgán ve svém rozhodnutí rovněž vycházel z právního názoru Ústavního soudu České 

republiky publikovaného v usnesení Ústavního soudu ze dne 18.12.2002, sp. zn. III. ÚS 156/02, 
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podle kterého právo na informace je v Listině systematicky zařazeno mezi práva politická, tedy 

jako prostředek účasti na politickém životě státu. Právo na informace však nelze chápat jako 

neomezené právo člověka na uspokojení osobní zvědavosti či zvídavosti. Je to právo na informaci 

v politickém slova smyslu, chápanou velmi široce, tj. takovou, kterou člověk žijící ve státě 

potřebuje k tomu, aby v prakticky dosažitelné míře znal, co se děje na veřejnosti v jeho okolí. 

Právu na informace odpovídá obecná povinnost, aby nikdo, koho k tomu neopravňuje zákon, a 

nad míru, ve které ho k tomu opravňuje zákon, nikomu v podání informace nebránil.“  

Z těchto důvodů správní orgán vyloučil z předmětného rozhodnutí osobní údaje a dále informace 

o průběhu událostí, při nichž mělo dojít ke skutku projednávaného v řízení o přestupku, o způsobu 

chování dotčených osob a jejich důvodech k takovému chování, jejich slovní vyjádření, názory, 

pocity, domněnky a postoje, vztahy mezi dotčenými osobami, informace o majetkových poměrech 

a soudních sporech. 

Přestože žadatel požádal o zaslání anonymizované verze rozhodnutí (tj. pouze s iniciálami osob), 

správní orgán ani tomuto požadavku nevyhověl, neboť dle § 4 odst. c) zákona na ochranu 

osobních údajů se pro účely tohoto zákona anonymním údajem rozumí takový údaj, který buď 

v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému 

subjektu údajů, což by v případě správního řízení, jehož se účastní malý počet dotčených osob, při 

použití iniciál jmen těchto osob nebylo naplněno a nejednalo by se tak o anonymní údaj 

definovaný právním předpisem. 

Správní orgán na základě těchto skutečností uvedené žádosti zčásti nevyhověl a informaci 

neposkytl v rozsahu, tak jak bylo žadatelem požadováno, nýbrž v předmětném rozhodnutí, jež je 

zasíláno spolu s tímto rozhodnutím, vyloučil (znečitelnil) v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 

106/1999 Sb. ty informace, které jsou osobními údaji a rovněž informace, jejichž poskytnutím by 

mohlo být zasaženo do soukromí osob uvedených ve zmíněném rozhodnutí.  

 

P o u č e n í: 

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému 

úřadu Olomouckého kraje, a to podáním učiněným k Městskému úřadu Šumperk.  

 

 

Ing. Petra Štefečková,  

vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 
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Příloha č. 1  
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