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ROZHODNUTÍ75. u. 9011

  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako orgán věcně a místně příslušný dle ust. § 67 odst. 1

písm. a) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád”) rozhodl ve věci odvolání

společnosti RK Top Home s. r. o., IČ 06095861, sídlem Palackého třída 285/47, 612 00 Brno (dále též jen

„žadatel“ či „odvolatel”), ze dne 04.10.2021, proti rozhodnutí Městského úřadu Židlochovice ze dne

29.09.2021, č. j.: 29/2021, sp. zn.: MZi-TAJ/15422/2021-S,

takto:

Dle ust. § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se odvolání proti

rozhodnutí Městského úřadu Židlochovice ze dne 29. 09. 2021, p. č.: 29/2021,

sp. zn.: MZí-TAJ/15422/2021-5,

zamítá

atoto rozhodnutíse potvrzuje.

Odůvodnění

Rozhodnutím Městského úřadu Židlochovice ze dne 29. 09. 2021 bylo rozhodnuto ve věci žádosti odvolatele

ze dne 20. 08. 2021 o poskytnutí infbrmace ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

kinformacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ian”), týkající se poskytnutí informace (citace):

„Vsouladu s Ian žádám o zaslání kompletní kopie spisu výše uvedeného čísla jednacího“ (přičemž výše

v tomtéž podání žadatel označil konkrétní spis). S touto Žádostí naložil povinný subjekt tak, že požadované

informace byly žadateli z převážné Části poskytnuty a zaslány do jeho datové schránky a současně povinný

subjekt rozhodl výše uvedeným rozhodnutím tak, že podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 4 písm. a)

Ian ve spojení s ustanovením § 8a Ian, § 5 zákona Č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, čl. 10

Listiny základních práv a svobod, Čl. 6 odst. 1a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze

dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 0 volném pohybu

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR”) a

§ 67 a násl. správního řádu částečně odvoláním napadeným rozhodnutím odmítl požadované informace

poskytnout v rozsahu osobních údajů účastníku řízení a třetích osob.

Ze správního spisu vyplývá, že žadatel učinil svou Žádost v rámci větší písemnosti nazvané „Sdělení údajů o

V Iltotožnosti řidice ze dne 20. 08. 2021. Bližší skutečnosti ke své žádosti neuvedl. Na tuto žádost reagoval



povinný subjekt nejprve oznámením o úhradě nákladů za poskytnutí informace dle § 17 odst. 3 lan ze dne.

25. 08. 2021, přičemž tento postup zpochybníl žadatel stížností ze dne 22. 09. 2021, které povinný subjekt

vcelém rozsahu vyhověl a nároku na úhradu nákladů se bez dalšího vzdal, o čemž žadatele informoval

sdělením ze dne 29. 09. 2021, které mu bylo ještě téhož dne doručeno do jeho datové schránky. Následně

vydal povinný subjekt odvoláním napadené rozhodnuti, kterým rozhodl o částečném odmítnutí

požadovaných informaci a současně účastníku zaslal požadovaný správní spis s anonymizovanými osobními

údaji v kontextu řečeného rozhodnuti.

Ve svém rozhodnutí povinný subjekt vymezil, že v kopiích požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty

osobní údaje účastníku řízení a třetích osob, přičemž objasnil, jak zákonnosti zpracování osobních údajů

upravuje zákon o zpracování osobních údajů a jaké informace jsou považovány za osobní údaje ve smyslu

příslušných článků nařízení GDPR. Dále se zabýval posouzením otázky, zda by měl zohlednit při vyřizování

žádostí vztah žadatele kvěci, kdy tento je účastníkem správního řízení, jehož se požadovaný spis týká.

Povinný subjekt k tomu odkázal na judikaturu správních soudů i odbornou literaturu. Z těchto zdrojů přitom

vyvodil, že žádost o informace musí být vyřizována jako žádost jakéhokoliv jiného žadatele, tedy včetně

aplikace důvodů pro omezení práva na informace. Účastník správního řízení tak má možnost využit postupu

dle Ian k obstaráni spisu, ale jeho žádost bude posuzována jako žádost jakéhokoliv jiného žadatele, a to i

s ohledem na případnou anonymizaci. Z těchto důvodů tedy povinný subjekt provedl anonymizaci

požadovaného spisu a vtéto podobě jej žadateli zaslal. Ve svém rozhodnutí orgán I. stupně popsal také

průběh řízení, předně pak výzvu k úhradě nákladů, navazující stížnost žadatele a vyhověni této stížnosti.

Dle dokladu o doručení bylo napadené rozhodnutí a poskytnuté informace doručeny odvolateli do jeho

datové schránky dne 29. 09. 2021. Ten na tento postup reagoval písemností ze dne 04. 10. 2021, jejíž

součástí je i blanketní odvolání proti předmětnému rozhodnutí o částečném odmítnutí Žádosti. Odvolání

tedy bylo podáno včas v rámci zákonné patnáctidenni lhůty. Součástí tohoto podání pak byla mimo jiné

také stížnost na způsob vyřízení jeho žádosti, kterou se pak odvolací orgán jakožto orgán nadřízený zabýval

v samostatném rozhodnutí (č. j. JMK 169292/2021).

Vzhledem k tomu, že žadatel ve svém odvolání nic bližšího neuvedl, předně neuvedl žádné odvolací důvody,

vyzval jej povinný subjekt výzvou ze dne 11. 10. 2021 k odstranění nedostatků jeho podání. Vtéto výzvě

správní orgán objasnil, jaké náležitosti musí odvoláníi podání mít a poučil žadatele, že vjeho odvolání není

uvedeno, co navrhuje a v čem spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí Či řízení,

jež mu předcházelo. Kodstranění této vady mu povinný subjekt stanovil lhůtu 5 dnů ode dne doručení

výzvy. Dle dokladu o doručení byla tato výzva prokazatelně doručena do datové schránky odvolatele dne

27. 10. 2021. Ze spisu však vyplývá, že i přesto, že byl odvolatel náležitě a prokazatelně poučen o

nedostatcích svého podání a byl vyzván kjejich odstranění, do tohoto okamžiku této možnosti nevyužil a

žádné další odvolací důvody neuvedl.

Orgán l. stupně o odvolání sám nerozhodl a postoupil jej spolu s příslušným spisovým materiálem a svým

stanoviskem Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, jakožto orgánu odvolacímu,

v souladu s ustanovením § 88 odst. 1 správního řádu.

Odvolání je včasné a také přípustné, neboť bylo podáno žadatelem o informaci (účastníkem řízení)

prostřednictvím jeho datové schránky, účastník se nevzdal práva na odvolání, odvolání nevzal zpět a

odvolání bylo podáno proti rozhodnutí, proti němuž je odvolání přípustné.

Dle ust. § 89 odst. 2 správního řádu odvolací orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení,

které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává

jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K vadám řízení, o



,ichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy,

popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží.

Vzhledem ktomu, že odvolatel ve svém odvolání neuvedl žádné odvolací důvody a odvolání i před

prokazatelně doručenou a řádnou výzvu nijak nedoplnil, zabýval se odvolací orgán přezkumem nezbytných

náležitostí napadeného rozhodnuti a postupu orgánu l. stupně sohledem na výše uvedené ustanovení

správního řádu z hlediska uspokojení požadavků veřejného zájmu. S ohledem na ust. § 82 odst. 2 správního

řádu má odvolací orgán za to, že se odvolatel domáhá zrušení celého rozhodnutí, neboť ve svém odolání

neuvedl, v jakém rozsahu rozhodnutí orgánu I. stupně napadá.

Odvolací orgán tedy přezkoumal napadené rozhodnutí vcelém rozsahu včetně řízení, které jeho vydání

předcházelo z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem. Došel přitom k závěru, že odvolání

není důvodně.

Dle ust. § 8a odst. 1 Ian povinný subjekt poskytne informace týkající se osobnosti, projevů osobni povahy,

soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu.

Dle ust. § 14 odst. 4 Ian povinný subjekt posoudí žádost a:

a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto

zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost

doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována

příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesni-li

žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou

skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

d) nerozhodne-Ií podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne

přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě

žadateli konečnou licenční nabídku.

Dle ust. § 15 odst. 1 lan pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení

žádosti rozhodnuti o odmítnutí žádo&#39;sti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen &quot;rozhodnutí o

odmítnutí žádosti&quot;), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Ze spisu vyplývá, že odvolatel požadoval po povinném subjektu poskytnutí jím konkrétně vymezené

kompletní spisové dokumentace. Nic bližšího k tomuto neuvedl. S Žádostí pak povinný subjekt naložil tak,

že tuto dokumentaci poskytl, a to vanonymizované podobě, kdy z ni vyloučil začerněním osobní údaje

účastníku řízení a třetích osob a vydal rozhodnutí o odmítnutí této Části informace. Ve svém rozhodnutí pak

vymezil, které informace anonymizuje (osobní údaje) sodkazem na příslušná ustanovení relevantních

právních předpisů, dále objasníl, jaké jsou jeho povinnosti coby správce osobních údajů, co je osobním

údajem a vyslovil také úvahu nad tím, že i přes postavení žadatele jakožto účastníka řízení souvisejícího

s poskytovaným spisem musi Žádost vyřizovat jako žádost jakéhokoliv jiného žadatele, tedy včetně aplikace

případných důvodů pro omezení práva na informace, přičemž tuto argumentaci podložíl judikaturou

Krajského soudu v Praze, Nejvyššího správního soudu i odbornou literaturou.

S tímto postupem se odvolací orgán ztotožňuje a považuje jej za zákonný a zcela přezkoumatelný. Orgán l.

stupně vymezil, které informace účastníku neposkytne - osobní údaje - a ujasnil, co tímto osobním údajem



je (přičemž v tomto případě postačovalo pouze vymezení souhrnné, kdy vyloučil toliko čistě osobní údaje, .

to všechny ve všech poskytovaných dokumentech, takže nebylo třeba vymezovat přesně které individuální

pasáže byly vynechány), přičemž odkázal na příslušná zákonná ustanovení, znichž plyne zmocnění tyto

informace neposkytnout. Vrámci předaného odvolání přitom byla odvolacímu orgánu poskytnuta také

neanonymizovaná verze požadovaného spisu a odvolací orgán tak mohl tuto porovnat s anonymizovanou a

žadateli poskytnutou verzí, přičemž konstatuje, že anonymizace ze strany povinného subjektu proběhla

přiměřeně vrozsahu osobních údajů a nikoliv excesivně, tj. že by povinný subjekt zposkytnuté verze

odstranil i části, které očividně osobními údaji nejsou či o jejich odstranění odůvodněně nerozhodl. Orgán l.

stupně také rozsáhle a transparentně objasnil, a to i ve světle relevantní judikatury, proč dle jeho názoru je

na místě takto postupovat i v případě, že si o tyto informace žádá účastník dotčeného řízení. Z rozhodnutí

tedy jasně plyne, které informace byly odmítnuty a proč byly a musely být odmítnuty. Rozhodnutí je tedy

řádně odůvodněně. Ze spisu pak vyplývá, že účastníku byly skutečně poskytnuty všechny jím požadované

informace vyjma těch, jichž se týká napadené rozhodnutí, a nejsou zde tedy informace, které by nebyly

poskytnuty a zároveň o nich nebylo rozhodnuto. l z tohoto ohledu je tedy postup orgánu l. stupně správný.

Odvolací orgán tedy s ohledem na výše uvedené uzavírá, že napadené rozhodnutí je řádně přezkoumatelné,

podložené příslušnými předpisy a judikaturou a plyne z něj, že povinný subjekt postupoval řádně,

přiměřeně a v souladu se zákonem. Také výrok napadeného rozhodnutí je vsouladu s právními předpisy,

kdy jasně vymezuje předmět řízení, odkazuje na příslušná ustanovení, označuje účastníky a v neposlední

řadě uvádí, jak byla daná věc vyřízena. Jelikož pak odvolatel i přes řádnou výzvu neuvedl žádné konkrétní

odvolací důvody a věcně a cíleně tedy nerozporoval žádnou část argumentace či postupu orgánu |. stupně,

nezbývá odvolacímu orgánu, než rozhodnutíi postup správního orgánu vyhodnotit jako správný a zákonný a

jeho rozhodnutí potvrdit, neboť nezjistil vjeho rozhodnutí ani postupu před vydáním napadeného

rozhodnutí žádné vady či nedostatky, které by vypovídaly o tom, že je jeho postup Či rozhodnutí v rozporu

s veřejným zájmem, přičemž nad rámec tohoto je odvolací orgán vázán toliko odvolacímí důvody

odvolatele, resp. tedy tím, že odvolatel žádné důvody neuvedl (přičemž je to právě a zejména odvolatel,

kdo by měl svůj nesouhlas s rozhodnutím řádně argumentačně podložit a „nasměrovat“ odvolací orgán na

to, co považuje v rozhodnutí či postupu orgánu I. stupně za nesprávné či nezákonně).

Odvolací orgán pouze pro úplnost dodává, že výše řečené nijak nemění ani postup povinného subjektu ve

věci předchozí výzvy kúhradě nákladů, neboť na základě podané stížnosti této zcela vyhověl a úhrady

nákladů se vzdal. To je pak postup v souladu s ustanovením § 16a odst. S Ian, kdy pokud správní orgán ve

lhůtě 7 dnů stížnosti zcela vyhoví (což vzdáním se nákladů učinil), bere se stížnost za vyřízenou a není ani

nutné ji předávat nadřízenému orgánu.

Odvolací orgán uzavírá, že námitky odvolatele neshledal důvodnými a správní orgán jednal v řízení správně

a vsouladu spříslušnými právními předpisy, když žadateli poskytl požadované dokumenty, vkterých

anonymizoval pouze osobní údaje, o čemž pak vydal náležité a přezkoumatelné rozhodnutí o odmítnutí

části požadovaných informací v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 lan ve spojení s ustanovením § 8a Ian.

Sohledem na výše uvedené tedy odvolací orgán vsouladu s ust. § 90 odst. 5 správního řádu odvolání

zamítnul a napadené rozhodnutí potvrdil.



Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se dle ustanovení § 91 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, nelze dále odvolat.
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