
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací  za rok 2018 

 
v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

 ve znění pozdějších předpisů 

 

a) počet písemně podaných žádostí o informace 29 

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí (částečném odmítnutí) žádosti 3 

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

d) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení 

0 

e) počet odložených žádostí dle § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.  0 

f) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 

0 

g) přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své 

vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 

0 

h) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence 

0 

i) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 

 

 

Přehled podaných žádostí dle jednotlivých odborů 

 

 

Název odboru 

Počet 

písemně 

podaných 

žádostí 

Počet 

vydaných 

rozhodnutí o 

(částečném) 

odmítnutí 

žádosti 

Počet 

podaných 

odvolání 

proti 

rozhodnutí 

Počet stížností 

na 

postup při 

vyřizování 

žádosti 

o informace 

kancelář tajemníka 1 0 0 0 

odbor správní a vnitřních věcí 4   1* 0 0 

odbor finanční a plánovací 0 0 0 0 

odbor majetkoprávní 3 0 0 0 

odbor strategického rozvoje, územního plánování a 

investic 
3 0 0 0 

odbor školství, kultury a vnějších vztahů 0 0 0 0 

odbor životního prostředí 7 0 0 0 

odbor dopravy 1     1** 0 0 

odbor výstavby 5 0 0 0 

odbor živnostenský 0 0 0 0 

odbor sociálních věcí 1        1*** 0 0 

oddělení interního auditu a kontroly 3 0 0 0 

oddělení bezpečnostní rady města 0 0 0 0 

městská policie 1 0 0 0 

MěÚ ve spolupráci s Podniky města Šumperka  0 0 0 0 

Žádosti vyžadující spolupráci napříč odbory  0 0 0 0 

CELKEM 29 3 0 0 

 

https://www.sumperk.cz/


 
 

* MěÚ Šumperk jakožto 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 

27.08.2018 žádost o informaci, v níž žadatel požadoval kopii oznámení o přestupku a jméno a 

příjmení oznamovatele přestupku. Dne 05.09.2018 vydal povinný subjekt Rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti. Výrok rozhodnutí vycházel z ust. § 8a InfZ, kde je uvedeno: „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 

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.“ Rozhodnutí nabylo právní 

moci. Žadatel se vůči rozhodnutí povinného subjektu k nadřízenému orgánu neodvolal.   

 

** MěÚ Šumperk jakožto 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 

05.03.2018 žádost o informaci, v níž žadatel požadoval kopii spisu sp.zn.15337/2018. Dne 

06.03.2018 vydal povinný subjekt Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (ve věci poskytnutí 

multimediálního obsahu (záznam z autokamery), jenž byl součástí požadovaného spisového 

materiálu s odkazem na zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a současně vyzval žadatele k úhradě poplatku za pořízení 

kopie spisu ve výši 96,- Kč. Žadatel poplatek uhradil dne 20.03.2018 a dne 26.03.2018 mu byla 

požadovaná kopie spisu poskytnuta. Rozhodnutí nabylo právní moci. Žadatel se vůči rozhodnutí 

povinného subjektu k nadřízenému orgánu neodvolal.   

 

*** MěÚ Šumperk jakožto 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 

16.04.2018 žádost o poskytnutí informace, v níž žadatel požaduje kopii školské zprávy o dítěti. Dne 

25.04.2018 vydal povinný subjekt Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Výrok rozhodnutí vycházel z ust. 

§ 55 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně - právní ochraně dětí. … Nahlížet do spisové 

dokumentace vedené o dítěti, nejde-li o část týkající se správního řízení, je oprávněn na základě 

písemné žádosti pouze rodič dítěte, kterému náleží rodičovská odpovědnost, nebo jiná osoba 

odpovědná za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základě písemně udělené plné moci. 

Nevidomé osobě bude obsah spisové dokumentace přečten a obecní úřad obce s rozšířenou 

působností umožní na požádání této osoby, aby do spisu nahlížel její doprovod. Rodiče nebo jiné 

osoby odpovědné za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základě písemně udělené plné moci 

mají právo při nahlížení do spisové dokumentace činit si z ní výpisy a pořizovat za úhradu kopie 

spisové dokumentace nebo její části; pro stanovení úhrady za pořízení kopie ze spisové 

dokumentace platí zvláštní právní předpis. Na nahlížení do spisové dokumentace se nevztahuje 

zákon o svobodném přístupu k informacím. Do spisové dokumentace týkající se osvojení dítěte je 

oprávněn nahlížet na základě písemné žádosti osvojenec, jakmile nabude svéprávnosti…. 

Rozhodnutí nabylo právní moci. Žadatel se vůči rozhodnutí povinného subjektu k nadřízenému 

orgánu neodvolal.   
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Ostatní žádosti o informace 

 

Kromě písemných žádostí o poskytnutí informací vyřizují jednotlivé odbory MěÚ denně ústní žádosti 

o informace související s jejich činností. Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o 

poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není 

uplatňován žádný poplatek. Počet těchto žádostí není v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 InfZ 

součástí výroční zprávy o poskytování informací. 

 

 

 

Poplatky za poskytnuté informace 

 

Podle §17 InfZ mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční 

úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady spojenými s vyřízením žádosti. Výše úhrady 

za poskytování informací za písemně podané žádosti činí za rok 2018: 96,- Kč.  

 

 

 

Poskytnuté licence 

Za rok 2018 bylo na základě písemně podaných žádostí uděleno celkem 6 licencí (udělení souhlasu 

k užití loga města Šumperka). 

 

 

Výroční zpráva bude zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách města 

www.sumperk.cz .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Olga Hajduková 

                    vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů, tisková mluvčí  

 

Srovnání počtu evidovaných žádostí za období 2010 -2018 

 

Rok Počet evidovaných žádosti 

2010 9 

2011 11 

2012 24 

2013 30 

2014 23 

2015 40 

2016 30 

2017 39 

2018 29 

https://www.sumperk.cz/
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