
 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím.  

 

Žádost číslo: 33 

Evidenční číslo žádosti: 93747/2017 

Žádost přijata a zaevidována dne: 25.9.2017 

Obsah žádosti: 

 

Žádost o poskytnutí data narození a bydliště 

zaměstnance úřadu.  

Dotčený odbor, který poskytl podklady 

pro zpracování odpovědi: 
TAJ 

Žádost vyřídilo a odpověď odeslalo 

oddělení kultury a vnějších vztahů 

odboru ŠKV dne:  

5.10.2017 

Odpověď poskytnuta: Odmítnutí žádosti  

Přílohy: 0 

 

Odpověď:   

   Rozhodnutí 

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

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

obdržel dne 25.09.2017 žádost žadatelky……………………………….. o poskytnutí informace 

podle InfZ týkající se poskytnutí data narození a místa trvalého pobytu 

paní…………………………………. 
 

Výše uvedená žádost se odmítá.  

Odůvodnění: 

Podle ust. § 8a InfZ se informace týkající se osobnosti, projevů osobni 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 ust. § 11 až 16 Občanského zákoníku 

a v souladu s ust. § 5 a § 10 Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, přičemž osobní 

údaje ve smyslu ust. § 4, písm. a) Zákona o ochraně osobních údajů jsou informace vedoucí k 

identifikaci subjektu (jméno, příjmení, trvalé bydliště). Evidence trvalého pobytu občana je 

upravena zvláštním zákonem, a to č. 133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech 

a o změně některých zákonů (Zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. V § 8 

tohoto zákona jsou vymezeny podmínky pro poskytnutí údajů z informačního systému evidence 

obyvatel. Podle § 8, odst. 3 Zákona o evidenci obyvatel „0byvateli staršímu 15 let na základě 

žádosti poskytuje ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a 

ohlašovna písemné údaje vedené v informačním systému k jeho osobě a osobě blízké .... 

..0sobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, 

vnuk, manžel nebo partner." 

Z výše uvedeného vyplývá, že informaci o místu trvalého pobytu a data narození občana nelze 

poskytnout. 

 

 



 

 

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. 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.  

 

 

 

 

 

 

 


