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Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, kancelář

tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve

smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „InfZ“), rozhodl o žádosti pana XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX nar. XXX XXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX jako zmocněnce Servis BAUR s.r.o., IČ: 29247616, Žampachova

2021, 613 00 Brno (dále jen „žadatel“), ze dne 13.12.2021, sp. zn.: MZi-TAJ/22857/2021

takto:

Podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 4 písm. a) InfZ, ve spojení § 8a InfZ a § 5 zákona

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen ZZOÚ), ve spojení s ustanovením s čl.

10 Listiny a čl. 6 odst. 1a) 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“), a v souladu s ustanovením § 67 a násl. správního

řádu, se žádost žadatele částečně odmítá tak, že v kopiích požadovaných dokumentů

nebudou poskytnuty osobní údaje účastníků řízení a třetích osob.

Odůvodnění:

Dne 13. 12. 2021 obdržel od žadatele povinný subjekt žádost o poskytnutí informace podle

zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn.: MZi-TAJ/22857/2021, kterou žadatel

formuloval takto:

„Žádám správní orgán, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o zaslání kopie protokolu o ústním

jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu, to vše ze spisu vedeného ve

shora nadepsané věci, a to do datové schránky, a neumožní-li tak povaha dokumentu nebo

technické možnosti správního orgánu, tak poštou na adresu trvalého pobytu. (pozn.: věc

OSDD/210978/2021-TL).“
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K výroku rozhodnutí:

Podle § 15 odst. 1 InfZ „ pokud povinný subjekt žádosti, byť jen z části, nevyhoví, vydá ve

lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.“

Na národní úrovni se zákonností zpracování věnuje § 5 a násl. ZOOÚ:

„ Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění:

a) Povinnosti, která je správci uložena právním předpisem, nebo

b) Úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, který je správce

pověřen. “

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 se zabýval posouzením otázky, zda má při vyřizování žadatelovi žádosti

zohlednit, že žadatel je účastníkem správního řízení, v rámci jehož jsou požadované

dokumenty obsaženy ve spisovém materiálu. Dle názoru povinného subjektu je třeba vycházet

z toho, že právo na informace, zakotvené v čl. 17 Listiny práv a svobod, patří mezi práva

politická a jeho smyslem je veřejná kontrola výkonu státní moci a pojmově v sobě zahrnuje

působení na výkon veřejné moci následnou veřejnou diskuzí a tvorbou veřejného mínění.

„ Právo na informace nelze chápat jako právo jednotlivce žádat informace pouze pro svou

individuální potřebu, nýbrž jako právo získat informace za účelem veřejného zájmu. I když

žadatel může v režimu InfZ žádat o informace ohledně dokumentů v rámci správního řízení,

kde je žadatel samotným účastníkem řízení, nemění to nic na tom, že právo na takové

informace je garantováno jen jako právo politické. O tom, že má žádost o informace sloužit

veřejnému zájmu, pak svědčí též to, že jsou povinné subjekty povinny zveřejnit poskytnuté

informace do 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby se s nimi mohla

seznámit i široká veřejnost (viz § 5 odst. 3 informačního zákona) “ – viz rozsudek KS v Praze

ze dne 26. 02. 2020, sp. zn. 48 A 147/2017.

Smysl a účel práva na informace pak vedly KS k závěru, „že při vyřizování žádosti o

informace nelze přihlížet k tomu, že žadatel je současně účastníkem řízení, neboť informace

jím žádaná nemá sloužit jeho osobní potřebě, ale potřebě veřejnosti, do role jejíhož zástupce

se žadatel podáním žádosti de facto staví. Žadateli o informace, který je současně účastníkem

řízení, jehož se požadovaná informace týká, se tak musí dostat informace stejného obsahu,

jaká by se dostala jakémukoli jinému žadateli (shodně viz POSPÍŠIL, I. Soudní judikatura a

dotváření či přetváření práva? Příklady z aplikace zákona o svobodném přístupu k

informacím. Právní prostor. Ostrava, 2019)“
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…..“ informace získané postupem podle informačního zákona nemají primárně sloužit

jednotlivci, nýbrž veřejnosti. Má-li účastník zájem o úplné, neanonymizované či jinak

chráněné informace, je na něm, aby využil cestu, kterou mu nabízí příslušné procesní předpisy

(typicky institut nahlížení do spisu sloužící k ochraně práva účastníka na spravedlivý proces).

Zvolí-li účastník naproti tomu cestu žádosti o informace dle informačního zákona, dává tím

najevo, že nemíní využít „privilegovaný“ přístup k informacím, nýbrž způsob obecný se všemi

důsledky z toho pramenícími. V takovém případě není dán důvod, proč by mělo být s

žadatelem zacházeno jako s účastníkem řízení, neboť v danou chvíli nevyužívá žádné procesní

oprávnění účastníka řízení.“

Žádost o informace v tomto případě musí být vyřizována jako žádost jakéhokoliv jiného

žadatele v režimu InfZ podle pravidel zde stanovených, tedy včetně aplikace důvodů pro

omezení práva na informace.

Názor, podle něhož by mělo být zohledňováno, že o informaci žádá „privilegovaný“ účastník

řízení, bývá opírán o rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2005, č. j. 6 As

40/2004-62, č. 711/2005 Sb. NSS. Nicméně také Nejvyšší správní soud rovněž v rozsudku ze

dne 6. 2. 2019, č. j. 6 As 240/2018-40 (byť jako obiter dictum ), k argumentaci žadatele o

informace coby účastníka řízení uvedl, že případné účastenství nehraje z pohledu aplikace

informačního zákona žádnou roli. „ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2005,

č. j. 6 As 40/2004-62, na který stěžovatel v této souvislosti poukazuje, byl přijat v době, kdy

zákon o svobodném přístupu k informacím neobsahoval povinnost uloženou v § 5 odst. 3, tedy

do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost je zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový

přístup, tedy poskytnout neomezenému okruhu široké veřejnosti (tato povinnost byla do

zákona vložena zákonem č. 61/2006 Sb. s účinností od 23. 3. 2006). Nejvyšší správní soud má

za to, že i tato forma následného zveřejnění představuje zpracování osobních údajů, které

musí splňovat požadavky zákona o ochraně osobních údajů. Posouzení, zda ochrana osobních

údajů omezuje poskytnutí určité informace žadateli na žádost, je proto třeba činit i s ohledem

na to, že informace se dle § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím stane

informací přístupnou komukoliv, nikoliv jen žadateli. “

Na shora uvedeném pak nic nemění ani to, že některé poskytnuté informace není třeba dle § 5

odst. 3 věty druhé informačního zákona zveřejňovat v celém jejich rozsahu, neboť postačí

zveřejnit pouze doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah. Podstatné zůstává, že až na

případy, kdy by to povinný subjekt nadměrně zatěžovalo, je třeba nabídnout poskytnuté

informace také zbytku veřejnosti.

Z výše uvedeného plyne, že účastník správního řízení sice má možnost využít postup podle

InfZ, a dožadovat se zaslání dokumentů obsažených v „jeho věci, resp. jeho správním spise“,

avšak v takovém případě musí mít na paměti, že jeho žádost bude posuzována jako žádost

jakéhokoliv jiného žadatele o informace, a tedy požadované dokumenty ze správního spisu

nemusí být poskytnuty v neanonymizované podobě.

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl výrokem tohoto rozhodnutí tak, že

žádost žadatele o poskytnutí informace v rozsahu - kopie Obsah spisu, kopie Oznámení

přestupku a kopie Záznamu o přestupku (sp. zn.: OSDD/210978/2021-TL), v souladu s § 8a

InfZ a § 5 ZZOÚ ve spojení s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ a s čl. 10 Listiny a čl. 6 odst. 1a)

nařízení GDPR částečně odmítl a zasílá žadateli pouze anonymizovanou kopii požadovaných

dokumentů. V této věci žádné ústní jednání nařízeno nebylo.
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Poučení:

Proti rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti lze podle § 16 odst. 1 InfZ

podat odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu

Jihomoravského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Židlochovice.

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.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a současně

dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí obsahovat údaje o tom, proti kterému

rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními

předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Poskytnutí informace podle§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ

Povinný subjekt požadované informace, s výjimkou těch informací, o jejichž částečném

odmítnutí rozhodl výše uvedeným výrokem, poskytuje formou příloh (Obsah spisu, Oznámení

přestupku a Záznam o přestupku) - sp. zn.: OSDD/210978/2021-TL.

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti v daném místě, kde jsou poskytovány informace, žadatel

nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 InfZ podat stížnost do 30 dnů od doručení této

informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


