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Odpověď poskytnuta: 

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI – ŽADATEL 

NEPODAL V ZÁKONNÉ LHŮTĚ ODVOLANÍ ANI STÍŽNOST 

PROTI TOMUTO ROZHODNUTÍ    

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 

prostřednictvím e-mailu dne 26.08.2018  žádost žadatele 

…………………………………………………………………………se sídlem …………………………………………………… 

o poskytnutí informace podle InfZ týkající se poskytnutí informace, která osoba ( jméno, příjmení, 

bydliště) byla podatelem oznámení, na jehož základě bylo vydáno usnesení o odložení 

přestupkové věci vedené Městským úřadem Šumperk pod č.j.: MUSP 42877/2018. Žadatel 

požaduje rovněž kopie tohoto oznámení.  

Výše uvedená žádost se 

ODMÍTÁ 

 Odůvodnění: 

Výrok tohoto rozhodnutí vychází z ustanovení § 8a zákona č. 101/2000 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, kde je uvedeno, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, 

soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními 

předpisy, upravujícími jejich ochranu. V ustanovení § 10 téhož zákona je taková ochrana 

zakotvena, cit.: „Při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů 
neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na 
ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů“. V 

úvodním ustanovení uvedeného zákona v § 4 písm. a) je uvedeno, co se pro účely tohoto zákona 

rozumí pod pojmem osobní údaj. „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.“  
Zvláštnost ochrany údajů v řízení o přestupku pak vyplývá i z metodického doporučení odboru 

dozoru kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, které uvádí, že:  

„Specificky bude třeba přistupovat k žádostem o informace o konkrétních správních řízeních, jichž 
se účastní konkrétní fyzická osoba a které se dotýkají či mohou dotýkat její osobnostní sféry 
(typicky žádost o informace o přestupkovém řízení vedeném proti určité konkrétní fyzické osobě 
např. pro přestupek proti občanskému soužití). V těchto případech bude zpravidla nutné žádost 
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odmítnout zcela, neboť poskytnutím, byť i jen dílčí informace, by mohlo dojít k porušení ochrany 
osobních údajů či osobnosti fyzické osoby, jíž se správní řízení týká.“  

 

Na základě uvedených skutečností dospěl MěÚ Šumperk, povinný subjekt dle InfZ k závěru, že 

odmítnutí poskytnutí informací o konkrétním přestupkovém řízení je v souladu s příslušnými 

předpisy. Poskytnutí informací v plném rozsahu, jak je požadováno žadatelem, by bylo zásahem 

do práv podatele předmětného oznámení. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak uvedeno ve 

výroku tohoto rozhodnutí 

 

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.  

 

S pozdravem,  

Ing. Petra Štefečková 

vedoucí odboru správního a vnitřních věcí  
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