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ROZHODNUTÍ

o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů

Magistrát města Přerova, Kancelář tajemníka jako věcně a místně příslušný orgán povinného 

subjektu podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“, posoudil 

žádost pana………………………………………………………………………, o poskytnutí

celého data narození pracovnice přestupkové komise …………………………, doručenou dne 

3.1.2016, vedenou pod č. j. MMPr/000019/2016 (dále jen „žádost“), a po řádném posouzení 

rozhodl podle ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím tak, že 

ž á d o s t    s e   o d m í t á

z důvodu, že požadované informace jsou informace o osobních údajích, které podléhají 

omezení práva na informace ve smyslu ustanovení § 8a zákona o svobodném přístupu 

k informacím.

   



O d ů v o d n ě n í :

Dne 3.1.2016 byla na elektronickou podatelnu Magistrátu města Přerova doručena žádost 

pana ………………………………………………………………………(dále jen „žadatel“), 

podaná ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, v níž žadatel žádá                   

o poskytnutí celého data narození pracovnice přestupkové komise …………………….. (dále 

jen „dotčená osoba“). 

Podle ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím platí, 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. Těmito právními 

předpisy se rozumí např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 101/2000 Sb.,            

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle 

ust. § 5 odst. 2 posledně jmenovaného zákona může správce zpracovávat osobní údaje pouze 

se souhlasem subjektu údajů; podle ust. § 10 je správce při zpracování osobních údajů 

povinen dbát, 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.

Dále podle ust. § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím platí, že povinný subjekt 

poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky, a to v rozsahu: 

jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky 

poskytnutých veřejných prostředků. (V této souvislosti pro úplnost povinný subjekt uvádí, že 

při vyřizování žádosti žadatele z 11.10.2015 postupoval v souladu s tímto zákonným 

ustanovením a k dotazu ohledně data narození dotčené osoby a žadatelova upřesnění, že mu 

stačí pouhý rok, povinný subjekt informaci o roku narození dotčené osoby žadateli sdělil.)  

Z výše uvedeného je zřejmé, že v případě posuzované žádosti stojí proti sobě ústavně 

zaručená práva, a to žadatelovo právo na informace a svobodu projevu na jedné straně (čl. 17 

odst. 1 Listiny základních práv a svobod) a právo dotčené osoby na ochranu před 

neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o její osobě 

na straně druhé (čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod).     

V souladu s metodikou ministerstva vnitra vydanou v reakci na aktuální judikaturu 

Nejvyššího správního soudu k zákonu o svobodném přístupu k informacím zaslal správní 

orgán jako povinný subjekt dne 6.1.2016 dotčené osobě výzvu podle ust. § 4 odst. 4 zákona    

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k vyjádření se k žádosti                 

o poskytnutí informace o celém datu jejího narození. Téhož dne obdržel povinný subjekt 

vyjádření dotčené osoby, podle kterého tato nesouhlasí s poskytnutím informace o celém datu 

narození a jako důvod pro neposkytnutí informace uvádí následující, cit.: „S poskytnutím 

celého data mého narození zásadně nesouhlasím a to z důvodu ochrany mé osobnosti, 

z důvodu ochrany mých osobních dat a rovněž tak z důvodu, kdy z obsahu žádosti                 

……………………… pro mou osobu vyplynula obava o jeho zneužití.“

Zároveň s odepřením souhlasu s poskytnutím informace o celém datu narození tak dotčená 

osoba poskytla povinnému subjektu argumenty pro odmítnutí žádosti, neboť z jejího 



vyjádření je zřejmé, že poskytnutím požadované informace by mohlo dojít ke zneužití práva 

na informace ze strany žadatele. Dále s ohledem na obsah žádosti a skutečnost známou 

povinnému subjektu z jeho úřední činnosti, a sice že žadatel v poslední době podal vícero

podobných negativně laděných žádostí směřujících proti dotčené osobě, by v případě 

provedení tzv. testu veřejného zájmu (proporcionality) bylo nade vší pochybnost zřejmé, že 

zde absentuje důležitý veřejný zájem, pro který by bylo nutné prolomit zákonnou ochranu ve 

prospěch práva na informace. Jelikož z obsahu žádosti je znát snaha o poškození dotčené 

osoby, je namístě právo na informace odepřít s ohledem na princip zákazu zneužití práva (bod 

91 rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 55/2012).           

Vzhledem k výše uvedenému rozhodl povinný subjekt o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno 

ve výroku tohoto rozhodnutí.        

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení rozhodnutí 
ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odbor správní, legislativní a Krajský živnostenský 
úřad, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal (tj. Magistrátu města Přerova, 
Kanceláře tajemníka). 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Mgr. Jarmila Jemelíková
   Kancelář tajemníka 

oprávněná úřední osoba

                  


