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ROZHODNUTÍ 

o částečném 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 kopie dohody o rozvázání 
pracovního poměru s bývalým vedoucím Odboru správy majetku a komunálních služeb 
MMPr,                                              a o písemné sdělení, zda bylo                            
v souvislosti s ukončením pracovního poměru vyplaceno odstupné, doručenou dne 
19.10.2016, vedenou pod č. j. MMPr/132287/2016 (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  částečně  o d m í t á 

 
co do poskytnutí kopie dohody o rozvázání pracovního poměru s bývalým vedoucím Odboru 
správy majetku a komunálních služeb MMPr,                                      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 19.10.2016 byla na podatelnu Magistrátu města Přerova doručena žádost pana                            
.                                                 , o poskytnutí kopie dohody o rozvázání pracovního poměru 
s bývalým vedoucím Odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr,                            
.                    a o písemné sdělení, zda bylo                            v souvislosti s ukončením 
pracovního poměru vyplaceno odstupné.  

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 19.10.2016 postupoval v souladu s tímto zákonným 
ustanovením a k dotazu ohledně zda bylo                            v souvislosti s ukončením 
pracovního poměru vyplaceno odstupné, byla písemně odpověď  žadateli sdělena.)   

Dle ustanovení § 312 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce je zaměstnavatel oprávněn vést 
osobní spis zaměstnance. Osobní spis smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro 
výkon práce v základním pracovním vztahu. Do osobního spisu mohou nahlížet vedoucí 
zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci nadřízeni. Právo nahlížet do osobního spisu má orgán 
inspekce práce, Úřad práce České republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů, soud, státní 
zástupce, policejní orgán, Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské služby. Z pohledu 
zákona č. 101/2000 Sb. je tak zcela v souladu s jeho ustanovením § 5 odst. 1 písm. d) 
respektována povinnost shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a 
v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Tímto účelem je plnění zákonných 
povinností zaměstnavatele stanovených buď přímo zákoníkem práce, nebo jinými právními 
předpisy. Právo nahlížet do osobního spisu je, jak výše uvedeno, právně regulováno. Účel 
vedení osobního spisu je dán a není možné využívat informace z osobních spisů pro jiné 
účely.   



 

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 26.10.2016 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. Dne 27.10.2016 obdržel povinný subjekt vyjádření                           , 
podle kterého tento nesouhlasí s poskytnutím informace.  

Vycházeje z ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, které mj. 
stanoví, že správce, tedy zaměstnavatel, je povinen zpracovávat osobní údaje pouze v souladu 
s účelem, k němuž byly shromážděny, lze dovodit, že zveřejňovat nebo zpřístupňovat osobní 
údaje z osobního spisu, nebude možné podřadit pod účel zpracování, kvůli kterému jsou 
osobní údaje zaměstnanců zpracovávány. V tomto případě bude obecně platit ustanovení § 13 
odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, tedy že správce a zpracovatel jsou povinni přijmout 
taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému  nebo nahodilému přístupu k osobním 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dle ustanovení § 15 
odst. 1 citovaného zákona, je stanovena obecná povinnost mlčenlivosti, kdy zaměstnanci 
správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě 
smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, a další osoby, které v rámci plnění zákonem 
stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u správce nebo 
zpracovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti 
trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací. 

Dá se tedy uzavřít, že údaje z osobního spisu nejsou obecně určeny ke zveřejňování nebo 
zpřístupňování a právo seznámit se s nimi a zpracovávat je v souladu s právními předpisy má 
jen velmi omezený okruh osob.  

Zákon o ochraně osobních údajů obsahuje i zvláštní ustanovení [§ 5 odst. 2 písm. f)], 
umožňující správci osobních údajů, tedy zaměstnavateli i bez souhlasu subjektu zpracovávat, 
tedy i poskytnout osobní údaje, o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné 
správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo 
pracovním zařazení.  Dohoda o rozvázání pracovního poměru však s ohledem na absenci výše 
uvedeného (veřejně činná osoba, funkcionář či zaměstnanec veřejné správy) v případě                            
plně náleží do soukromé sféry subjektu údajů a to zcela v souladu s výše uvedeným 
ustanovením § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím. 

        



Vzhledem k výše uvedenému rozhodl povinný subjekt o částečném 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bc. Radek Kuchta 

  Kancelář tajemníka  

 oprávněná úřední osoba 

                   
 

 

   

       

 

 


