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ROZHODNUTI

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KrÚ”), jako

příslušný odvolací orgán ve smyslu § 89 odst. 1 a § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”), ve spojení s § 16 a § 20 odst. 4 zákona Č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ian”), po přezkoumání

odvoláním napadeného rozhodnutí ve smyslu § 89 odst. 2 správního řádu rozhodl takto:

Rozhodnutí Městského úřadu Židlochovice, kancelář tajemníka, vydané pod

č.j. 44/2021, sp.zn. MZi-TAJ/19789/2021-2 ze dne 15.11.2021

se podle § 90 odst. S správního řádu potvrzuje

a odvolání XXXXX XXXXXX nar. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX se zamítá.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

XXXXX XXXXX nar. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX

Odůvodnění

Na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje byl dne 15.12.2021 zaevidován pod č.j. JMK

176984/2021 postupující dopis Městského úřadu Židlochovice, kanceláře tajemníka (dále jen „MěÚ

Židlochovice” nebo též jen „povinný subjekt”) Č.j. 46/2021, sp.zn. MZi-TAJ/19789/2021-4 ze dne 10.12.2021,

jehož prostřednictvím byla na Krajský úřad Jihomoravského kraje předána spisové dokumentace v dané věci

společně s
odvoláním

XXXXX XXXXXX nar. XXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX
 

KrÚ, jako nejblíže nadřízený správní orgán ve smyslu § 89 odst. 1 a § 178 odst. 2 správního řádu, ve spojení

s § 16 a § 20 odst. 4 Ian, je v této věci příslušným odvolacím orgánem.

Povinnosti odvolacího orgánu, založenou § 89 odst. 2 správního řádu, je přezkoumat soulad napadeného

rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného

rozhodnuti pak odvolací orgán přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy,

vyžaduje-li to veřejný zájem. Kvadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv

na soulad napadeného rozhodnuti s právními předpisy, se nepřihlíží.

KrÚ se v rámci přezkoumání předloženého, odvoláním napadeného, prvoinstančniho rozhodnutí prvořadě

zabýval otázkou, zda je předložené
odvolání řádné a podané v zákonné odvolací lhůtě. Proti rozhodnutí MěÚ

Židlochovice c.j. 44/202ísp zn. MZI-TAJ/19789/2021 2 ze dne 15 11. 2021 (dálejen „napadené rozhodnutí”)

podal odvolání XXXXX XXXXX nar. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXX (dále jen „Odvolate|&quot;),

prostřednictvím zplnomocněného zástupce XXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX nar. XXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXX (dále jen „Zástupce“), jakožto žadatel o informace podle Ian. Odvolateli

bylo napadené rozhodnutí doručeno prostřednictvím Zástupce dne 22.11.2021. Odvolatel podal své odvolání

prostřednictvím Zástupce u Městského úřadu Židlochovice dne 03.12.2021. Na základě výše uvedených

skutečností dospěl KrÚ k závěru, že se jedná o odvolání přípustné a podané v zákonem stanovené odvolací

lhůtě.

Ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu stanoví, že odvoláním lze napadnout výrokovou Část rozhodnutí,

jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí odvolání obsahovat mimo jiné i údaj o tom, v čem je spatřován rozpor

rozhodnutí, resp. řízení, jež mu předcházelo, s právními předpisy. Odvolací správní orgán přezkoumá

odvoláním napadené rozhodnutí včetně předchozího řízení z hlediska souladu s právními předpisy v celém

rozsahu. Souladem rozhodnutí s právními předpisy se přitom rozumí i soulad se základními zásadami Činnosti

správních orgánů, zakotvenými ve správním řádu.

Z obsahu odvolání a jeho odůvodnění je patrno, že směřuje proti napadenému rozhodnutí. Odvolatel podal

předmětné odvolání „z důvodu nesprávného vyřízení žádosti o informace, kdy byly odmítnuty informace

vztahující se k identifikaci oprávněné úřední osoby podle zákonného zmocnění k takovému jednání ve smyslu

§ 15 a § 67 správního řádu”, a to „do všech výrokű napadeného Rozhodnutí... spolu se stížností na postup

správního orgánu, který vede dlouhodobě k udržování stavu, který není v souladu správními předpisy

a generuje zjevnou nezákonnost či nutnost jakékoliv rozhodnutí správního orgánu nechat podrobit přezkumu

a v konečném důsledku přezkoumat moci soudní, protože je ponecháván stav, kdy rozhoduje ve všech řízeních

zjevně vyloučený stavební úřad...”OdvolateI dále poukázal na § 67 odst. 2 správního řádu, jehož znění citoval

s tím, že „je bohužel správní praxí správního orgánu (u všech i shora uvedených rozhodnutí), že veškerá

rozhodnutí správního orgánu nemají základní náležitosti rozhodnutí” ve smyslu tohoto ustanovení správní

řádu v souvislostí s § 15 odst. 4 téhož právního předpisu, jehož obsah rovněž odcitoval. Odvolatel, dle jeho

tvrzení, požadoval poskytnutí informací „o pověřené úřední osobě ve smyslu § 15 a § 67 správního řádu

(zákonného pověření k poskytnutí těchto informací, kdy o ně písemně požádal) a nepožadoval osobní data,

která lze požadovat za data spadající pod ochranu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

(tzv. GDPR), jak nesprávně dovozuje správní orgán ve svém napadeném Rozhodnutí”, a proto dle Odvolatele

napadené rozhodnutí „o odmítnutí poskytnutí základních informaci pro identifikaci pověřené úřední osoby

nemůže obstát”. Závěrem Odvolatel navrhuje, aby KrÚ „napadené Rozhodnutí jako nezákonně zrušila nařídil

správnímu orgánu, aby poskytl, požadované informace, a to např. Usnesení o pověření úřední osoby ve smyslu

§ 15 správního řádu.
”

Nad rámec výše uvedeného Odvolatel dále požaduje, aby „nadřízený správní orgán,

poučil příslušný správní orgán o řádném postupu v řízen/&#39;a dále nařídil, aby byl bezodkladně určen nepodjatý

stavební úřad, který by danou věc mohl rozhodovat.
”

V návaznosti na výše citované přistoupil KrÚ k přezkoumání prvoinstančního spisového materiálu a na jeho

podkladě k přezkoumání výsledného, odvoláním napadeného rozhodnutí, a to v mezích § 89 odst. 2

správního řádu. KrÚ tedy přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy v plném rozsahu

ajeho správnost v rozsahu námitek uvedených vpodaném odvolání, přičemž ze správního spisu zjistil

následné.

Dne 27.10.2021 obdržel povinný subjekt mimo jiné žádost Odvolatele o informace, ve které požaduje

„veškeré doklady (rozhodnutí a jiné opatření správního orgánu) týkající se rozhodování stavebního úřadu

a KrÚJmK, resp. podatel... žádá o poskytnutí informací písemného sdělení od Městského úřadu Židlochovice

a současně z důvodu odstranění pochybnosti i od Jihomoravského kraje k následujícím otázkám:

I. Kdy, kdo a na základě jakého právního jednání (opatření či rozhodnutí, odvolání apod.) vydal přípis ze dne

31. 5. 2021 pod čj. JMK 81588/2021, sp.zn. S-JMK 16959/2021 týkající se údajně zrušení podjatosti úřední



osoby a ustanovení pověřené úřední osoby na Městském úřadu Židlochovice dle sdělení stavebního úřadu ze
dne 20. 10. 2021 pod č.j. OZPSU/2598/2018-52;

II. Jaké právní jednání následovalo po vydání Usneseníze dne 21. 1. 2021, k sp.zn. MZí-TAJ/18931/2020, sp.zn.
MZÍ-STAR/l 792/2021 -1,&#39;

zde ve všech bodech uveďte, kdy byla podána žádost či jiný úkon, kdo byl žadatelem/podatel, kdy byl
předmětný dokument vyhotoven, pod jakým číslem jednacím, pod jakou spisovou značkou a jak byl
účastníkům řízení oznamováno (doručováno), jaké podklady sloužily pro vydání rozhodnutí atd. Současně
podatel žádá o poskytnutí kopií všech těchto dokumentů (elektronicky doručením do datové schránky).

”

Povinný subjekt následně napadeným rozhodnutím podle § 15 odst. 1lan, ve spojení s § 8a 1an a § 5 zákona
Č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/2019
Sb.“), ve spojení s ustanovením čl. 10 Listiny a či. 6 odst. 1 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 „GDPR”) rozhodl o částečném odmítnutí žádosti, a to tak, že „v kopí/&#39;ch požadovaných dokumentů
nebudou poskytnuty osobní údaje účastníků řízení a třetích osob.

”

Toutéž písemností dále povinný subjekt poskytl informaci ve smyslu § 14 odst. 5 písm. d) lan, a to sdělením
a soupisem všech písemností, které byly Odvolateli poskytnuty. KrÚ na daném místě považuje za nutné

upozornit, že sděleníje opatřením dle Části IV. správního řádu, není správním rozhodnutím a mělo by být
vydáváno samostatně, mimo obsah správního, zde napadeného rozhodnutí. Nicméně KrÚ konstatuje, že tato

skutečnost, kdy napadené rozhodnutí a poskytnutí informace sdělením bylo vyřízeno jednou písemností,
sama o sobě nezakládá nezákonnost napadeného rozhodnutí.

Následně Odvolatel využil možností opravného prostředku a proti napadenému rozhodnuti se podáním ze

dne 03.12.2021 z výše uvedených důvodů odvolal.

MěÚ Židlochovice předal dne 15.12.2021 odvolání spolu se souvisejícím spisovým materiálem přípísem
Č.j. 46/2021 ze dne 10.12.2021 KrÚ jako odvolacímu správnímu orgánu.

KrÚ po přezkoumání napadeného rozhodnutí MěÚ Židlochovice v obecné rovině uvádí následující.

lan stanoví, že informace bude žadateli poskytnuta v souladu se žádostí. Je to tedy žadatel, kdo určuje
jak formu (podobu) informací, v závislosti na ní i způsob jejích poskytnutí, tak především samotný předmět
žádosti (okruh požadovaných informaci). Důvod, pro který je informace Žadatelem poptávána, není

pro zpřístupnění informace relevantní, neboť žádost nemusí být odůvodněna.

KrÚ dále obecně konstatuje, že po podání žádosti přezkoumá povinný subjektjednotlivé body žádostí a vyřídí
je odpovídajícím procesním způsobem. V případě, že se požadované informace nevztahují k působností
povinného subjektu, tento v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) Ian žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost
sdělí do sedmi dnů ode dne doručení žadateli. Pokud se požadované informace vztahují kjeho působností
a tyto informace existují, pakje povinný subjekt dle § 14 odst. 5 písm. d) !an poskytne, a to v souladu s dalšími
ustanoveními lan.

Pokud povinný subjekt nevyhovuje žádosti, tedy tam, kde je splněn důvod pro odmítnutí žádosti podle § 7 -

§ 11 Ian a dále v případě, kdy žadatelem požadovaná informace, která se týká působnosti povinného
subjektu, neexistuje, a povinný subjekt nemá zákonnou povinnost tuto informaci mít, nebo v případě, kdy by
povinný subjekt musel požadovanou informaci nově vytvořit, je nutné, aby povinný subjekt vydal rozhodnutí



o odmítnutí žádosti. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti z důvodu neposkytnutí osobních údajů fyzické osoby,

tak naplňuje jeden ze zákonných důvodů pro odmítnutí žádosti v části stanovený § 8a lan. KrÚ proto po

přezkoumání odvoláním napadeného rozhodnutí povinného subjektu rozhodl tak, jak uvedl ve výrokové části

tohoto rozhodnutí, s ohledem na následující skutkově a právně relevantní okolnosti.

Jak již KrÚ vyslovil výše vtextu, povinný subjekt obdržel dne 27.10.2021 výše citované podání Odvolatele.

Zpodání bylo zřejmé, kterému povinnému subjektu je žádost určena, a obsahovalo identifikační údaje

žadatele, jak stanovuje § 14 odst. 2 Ian. Vzhledem k tomu, že v daném případě povinný subjekt žádosti

o informace Částečně nevyhověl, neboť dospěl k závěru, že žádostí požadované písemnosti obsahují osobní

údaje fyzických osob, byt&#39; byl či je Odvolatel účastníkem těchto řízení, bylo i přes to jeho povinností dle § 15

odst. 1 lan vydat ve lhůtě pro vyřízení žádosti o informace rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Povinný subjekt

tak postupoval v souladu s požadavky dle Ian. Ve výroku napadeného rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo

specifikováno, o jakou žádost se jedná, Odvolatel coby žadatel byl označen identifikačními údaji a bylo v něm

uvedeno právní ustanovení, podle kterého bylo rozhodováno. V odůvodnění napadeného rozhodnutí, byly

uvedeny důvody výroku, podle kterého byla žádost odmítnuta. KrÚ na základě těchto skutečností nemohl

dospět kjinému závěru, než že odvoláním napadené rozhodnutí v daném případě obstálo. lan umožňuje

zrušit rozhodnutí povinného subjektu v souladu s § 16 odst. 4 Ian pouze v případě, kdy nadřízený orgán sám

neshledá důvody pro odmítnutí žádosti, což je zdůrazněno povinností nařídit v takovém případě povinnému

subjektu poskytnutí požadovaných informací.

KrÚ se dále ztotožňuje se závěry povinného subjektu ohledně účastenství Odvolatele v řízeních, z něhož

pocházely písemnosti, které mu byly poskytnuty, ve vazbě na zákonnou povinnost MěÚ Židlochovice

anonymizovat osobní údaje fyzických osob v příslušných dokumentech. Jinými slovy, skutečnost účastenství

žadatele o informace v řízení je pro aplikaci lan bezpředmětná. Povinný subjekt v této věci využil podpůrné

relevantní judikaturu a postupoval zcela v souladu s lan, když poskytnutí informací v části odmítl z důvodu

neposkytnutí osobních údajů fyzických osob. Nicméně i přes popsané KrÚ konstatuje, že osobním údajem ve

smyslu výše označené zákonné úpravy jíž není jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa úřední osoby

zařazené do úřadu, zvláště pak v případě, když jsou tyto informace zcela veřejně dostupné na příslušných

webových portálech (zde https://www.zidl0chovice.czl
nebo www.jmk.cz). Sohledem na jednoznačnou

identifikaci správních orgánů, které písemnosti vydaly, však KrÚ uzavírá, že toto pochybení povinného

subjektu samo osobě nemělo zásadní dopad do zákonnosti napadeného rozhodnutí.

K odvolací námitce Odvolatele, že „nepožadoval osobní data, která lze požadovat za data spadající pod

ochranu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (tzv. GDPR), jak nesprávně dovozuje

správní orgán ve svém napadeném Rozhodnutí”, nýbrž informace „o pověřené úřední osobě ve smyslu § 15

a § 67 správního řádu”, lze obecně uvést, že nepostupuje-li při vyřizování žádosti o informace povinný subjekt

podle § 15 lan, poskytne informaci ve smyslu § 14 odst. 5 písm. d) |an v souladu se žádostí nejpozději do 15

dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Pokud se Odvolatel domnívá, že povinný subjekt

neposkytl informace v souladu s jeho žádostí, nebot&#39; příslovcem kdo, jak Odvolatel uvedl v žádosti, zamýšlel

konkrétní údaje úřední osoby, které požadované písemnosti vyřizovala, pak KrÚ uvádí, že přípis (a obecně

jakékoliv opatření, rozhodnutí, usnesení Či jiný právní úkon podle správního řádu) vydává bez dalšího správní

orgán, nikoliv oprávněná úřední osoba. Podle § 10 správního řádu jsou věcně příslušné jednat a rozhodovat

ve věcech, které jim byly svěřeny zákonem nebo na základě zákona, správní orgány. Následně § 14 odst. 1

správního řádu, upravujícívyloučení z projednávání a rozhodovánívěci, zavádí pojem úřední osobyjako každé

osoby bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu. Tento pojem je v následujícím § 15

odst. 2 téhož právního předpisu rozveden v následnou oprávněnou úřední osobu ve znění„úkony správního

orgánu v řízení provádějí úřední osoby oprávněné k tomu podle vnitřních předpisů správního orgánu nebo

pověřené vedoucím správního orgánu (dále jen „oprávněné úřední osoby”)”.



S odkazem na poskytnuté informace (sdělením v rámci písemnosti napadeného rozhodnutí) má KrÚ za to, že

otázku Kdy, kdo a na základě jakého právního jednání (opatření či rozhodnutí, odvolání apod.) vydal přípís ze

dne 31. 5. 2021 pod čj. JMK 81588/2021, sp.zn. S-JMK 16959/2021 týkající se údajně zrušení podjatosti úřední

osoby a ustanovení pověřené úřední osoby na Městském úřadu Židlochovice dle sdělení stavebního úřadu ze

dne 20. 10. 2021 pod č.j. OZPSU/2598/2018-52, zodpověděl MěÚ Židlochovice adekvátně, pokud ve sdělení,

které Odvolatel v odvolání nikterak nerozporoval, uvedl, že daný přípís vydal KrÚ. S ohledem na vysloveně

proto KrÚ opakovaně uzavírá, že byť byl Odvolatel účastníkem těch řízení, jichž se jím požadované informace

týkaly, musely být osobní údaje ve smyslu zákonné úpravy dané lan odmítnuty.

KrÚ opakovaně zdůrazňuje, že okruh požadovaných informací určuje sám žadatel. Odvolatelem zvolená

formulace uvedených bodů jeho Žádostí nesměřuje kposkytnutí identifikačních údajů konkrétní úřední

osoby, jak Odvolatel namítal vodvolání. MěÚ Židlochovice tedy postupoval vsouladu se zákonem, když

napadeným rozhodnutím odepřel žádost Odvolatele v Části obsahující osobni údaje.

Po přezkoumání napadeného rozhodnutí tak KrÚ konstatuje, že nezjistil důvodnost podaného odvolání

a naopak dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí nebylo vydáno v rozporu s právními předpisy nebo že by

bylo nesprávné. Zjištění, která v rámci přezkoumání věci KrÚ učinil a výše uvedl, jakož inásledné závěry,

k nimž ve výsledku dospěl, vedly k rozhodnutí v odvolacím řízení ve smyslu § 90 odst. 5 správního řádu tak,

jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto způsobem dle výroku tohoto odvolacího rozhodnutí.

Poučení

Toto rozhodnutí je konečné. Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního

řádu nelze dále odvolat. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo doručeno

všem odvolatelům a účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu.
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