
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím.  
 
Žádost číslo: 19 
Evidenční číslo žádosti: 57402/2020 
Žádost přijata a zaevidována dne: 03.06.2020 
Obsah žádosti: Kopie demoličních výměrů   
Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 
zpracování odpovědi: VYS 

Žádost vyřídil a odpověď odeslal odbor ŠKV   

- žádost přijata dne 3.6.2020 
- dne 8.6.2020 zaslal povinný subjekt 

žadateli OZNÁMENÍ O VÝŠI ÚHRADY 
ZA POSKYTNUTÍ INFORMACE 

- dne 11.6.2020 žadatel uhradil 
- dne 12.6.2020 osloveny dotčené 

subjekty  
- dne 19.6.2020 vyjádření dotčených 

subjektů 
- dne 23.6.2020 povinný subjekt 

zaslal žadateli ČÁSTEČNÉ ODMÍTNUTÍ 
ŽÁDOSTI (v bodě poskytnutí osobních 
údajů třetích osob, od nichž 
neobdržel povinný subjekt souhlas 
s poskytnutím)  

Odpověď poskytnuta: ČÁSTEČNÉ ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI             
Přílohy: 14 
  
  
 

ROZHODNUTÍ 

Městský úřad Šumperk, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), 
rozhodl o žádosti …………………………………(dále jen „žadatel“), ze dne 3.6.2020, vedené 
pod č.j. MUSP 57402/2020  

takto: 

 
podle § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 8a Infz a čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení 
GDPR“), se žádost žadatele částečně   

o d m í t á 

tak, že v kopiích požadovaných dokumentů a rozhodnutí (které jsou přílohou tohoto 
rozhodnutí) nebudou poskytnuty osobní údaje účastníků řízení a třetích osob. 



 

 

Odůvodnění: 

 
Povinný subjekt obdržel dne 03.06.2020 žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod 
č.j. MUSP 57402/2020, kterou žadatel formuloval takto (doslovná citace) – „Žádáme o 
následující informace (dokumenty): 1/ Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) 
demoliční výměry (souhlasy s odstraněním staveb)?  2/V případě kladné odpovědi na 
výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopií demoličních výměrů, které byly Vaší obcí 
vydány, konkrétně těch, které byly vydány od 30.6.2019 doposud.  3/V případě, že 
probíhají u Vaší obce řízení o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání 
demoličního výměru, žádáme o bližší informace k těmto řízením, zejména pak o údaje o 
nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká.“  

 

Dne 08.06.2020 zaslal žadateli oznámení o výši úhrady nákladů souvisejících 
s poskytnutím požadované informace. Součástí oznámení bylo i upozornění, že kopie 
souhlasů s odstraněním stavby a kopie rozhodnutí o odstranění stavby budou, v případě 
úhrady nákladů žadatelem, poskytnuty vzhledem k omezení dle InfZ v anonymizované 
podobě, pokud dotčené fyzické osoby uvedené v předmětných kopiích nedají souhlas se 
zveřejněním osobních údajů. Povinný subjekt úhradu nákladů v předepsané výši uhradil 
dne 11.06.2020.  Dne 12.06.2020 zaslal povinný subjekt dotčeným fyzickým osobám 
vyrozumění o podané žádosti dle InfZ a výzvu k vyjádření se k poskytnutí požadované 
informace, resp. k poskytnutí osobních údajů dotčených osob s uvedením termínu 
k vyjádření do 19.06.2020. Dotčené fyzické osoby neudělily povinnému subjektu souhlas 
s poskytnutím jejich osobních údajů.   

 
Podle § 15 odst. 1 informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, 
nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o 
odmítnutí části žádosti“. 

 

Smyslem poskytování informací v režimu informačního zákona je realizace základního 
lidského práva, práva na informace, ať již je jejím motivem kontrola věcí veřejných, chod 
veřejné správy, obstarávání si informací za účelem dalšího, např. podnikatelského využití. 

Povinný subjekt musí zkoumat, neexistují-li v daném případě okolnosti vylučující 
poskytnutí informací. V daném případě povinný subjekt vyhodnotil, že je důvod 
neposkytnout požadovanou informaci v části osobních údajů účastníků řízení, popř. 
třetích osob obsažených v textu požadovaného dokumentu. 

 



 

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení GDPR se osobními údaji rozumí „veškeré informace o 
identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); 
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační 
číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, 
fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této 
fyzické osoby“.  

 
Podle § 4 odst. 2 nařízení GDPR je zpracováním osobních údajů „jakákoliv operace nebo 
soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí 
či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, 
uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, 
použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či 
zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.“  

 

Povinný subjekt provedl za účelem vyhodnocení, zda převažuje v daném případě ústavní 
právo na poskytnutí informace, či zda převažuje ústavní právo na ochranu osobních údajů 
účastníků řízení, popř. třetích osob obsažených v textu požadovaného dokumentu, 
jednoduchý test proporcionality, pomocí kterého poměřil odůvodněnost veřejného zájmu 
na zveřejnění požadované informace s důvody, které naopak informaci chrání a ze 
zveřejnění ji vyloučí. Povinný subjekt považuje žadatelův požadavek za jeho osobní zájem. 
Žadatel v daném případě neuvedl, že požadovaná informace se týká veřejného zájmu, či 
zda chce přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu, či zda plní úkoly či poslání dozoru 
veřejnosti. Povinný subjekt chápe právo na informace jako široce vnímané základní lidské 
právo, nikoli však jako neomezené právo člověka na uspokojení vlastní zvědavosti. 
Jednoznačně se tedy jedná o osobní zájem žadatele a nelze jeho žádost považovat za 
žádost týkající se veřejného zájmu, která by mohla přispět k diskusi o věcech veřejného 
zájmu. 

 

Další skutečností, kterou povinný subjekt vzal v úvahu, zda poskytnout požadovanou 
informaci v části osobních údajů účastníků řízení, popř. třetích osob obsažených v textu 
požadovaného dokumentu je ta, že povinný subjekt nemá od subjektů těchto údajů, které 
figurují v textu požadovaného dokumentu, souhlas s předáním osobních údajů jiné osobě, 
přitom nesplňuje ani další podmínky stanovené čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR, což poskytuje 
zákonný důvod pro částečné odmítnutí předmětné žádosti o poskytnutí informace v 
souladu s § 8a InfZ. Povinný subjekt proto při vydání tohoto rozhodnutí ve věci žádosti o 
poskytnutí informace evidované pod č.j. MUSP 57402/2020 upřednostnil právo na 
ochranu osobnosti a osobních údajů účastníků řízení a tzv. třetích osob podle čl. 10 
Listiny základních práv a svobod nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny. 
Povinný subjekt má za to, že tímto rozhodnutím současně žadateli nijak výrazně neomezil 
obsah poskytované informace.  



 

 

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl výrokem tohoto rozhodnutí tak, že 
žádost žadatele o poskytnutí informace v rozsahu osobních údajů účastníků řízení, popř. 
třetích osob, obsažených v textu požadovaných dokumentů v souladu s § 8a InfZ ve 
spojení s § 15 odst. 1 InfZ částečně odmítl a požadované dokumenty v anonymizované 
podobě zasílá v příloze tohoto rozhodnutí.  

 

Poučení: 

 
Proti rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informace je možné podle § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, 
podáním učiněným prostřednictvím povinného subjektu, tedy Městského úřadu Šumperk, nám. 
Míru 1, 787 01 Šumperk. 

 

 

 

   Ing. Luděk Felkl 

       vedoucí odboru výstavby    

 


