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Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Kancelář tajemníka, Nádražní 750

IČO 282979

spis. zn.: TAJ/305/2019-10

p.č.: 2/2019

Vyřizuje: Mgr. Ivana Kejřová Ing. XXXXXXXX XXXXXX nar. XXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

tel.: XXXXXXXXX XXXXX X

Datum: 10.05.2019

Sdělení o poskytnutí informace a rozhodnutí o

částečném odmítnutí žádosti

Městský úřad Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Ž idlochovice, se sídlem

Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní org án příslušný ve smyslu

ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správ ní řád, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen správní řád), současn ě 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), posoudil

obsah žádosti o poskytnutí informace podle InfZ, kt erou podal dne 07. 01.

2019 Ing. XXXXXXXX XXXXXX nar. XXX XXX XXXXX bytem XXXXX XX XXXXXXXXXX

XXXXXX v zastoupení Mgr. Václavem Voříškem, AK Ledč ická 649/15, 184 00

Praha 8 – Dolní Chabry (dále jen „žadatel“), jež ve své žádosti požadoval:

„poskytnutí veškeré smluvní dokumentace (smlouvy, d odatky, přílohy apod.)

k silničním rychloměrům, které zdejší úřad provozuj e, a to ať už se jedná o

smlouvy kupní, servisní, smlouvy o díly, smlouvy ná jemní atp.

Požadované informace zašlete do mé datové schránky. “

Požadované dokumenty v elektronické podobě do datov é schránky povinný

subjekt zasílá v příloze tohoto sdělení, s výjimkou osobních údajů (blíže viz

rozhodnutí o odmítnutí části žádosti).

současně

Městský úřad Židlochovice, jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1

InfZ vydává ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 a § 2 0 odst. 4 písm. a) InfZ, ve

spojení s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/20 04 Sb., správní řád, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto
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Rozhodnutí

kterým k žádosti Ing. XXXXXXXXX XXXXXXX nar. XXX XX . XXXXX bytem XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXX v zastoupení Mgr. Václavem Voříšk em, AK Ledčická

649/15, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry, ze dne 07. 0 1. 2019 podle

ustanovení § 15 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 8a InfZ, odmítá

poskytnutí osobních údajů - konkrétně osobní údaje ze smluvní

dokumentace týkající se Kupní smlouvy č. RA/10/2015 ; ukončení Smlouvy

o nájmu ze dne 04. 04. 2012; Dodatku ke smlouvě č. RA/06/08 a Smlouvy

č. RA/06/08.

Odůvodnění:

Dne 07.0.2019 obdržel Městský úřad Židlochovice žad atele, žádost ve smyslu

InfZ, jež ve své žádosti požadoval, cit.: „poskytnutí veškeré smluvní

dokumentace (smlouvy, dodatky, přílohy apod.) k sil ničním rychloměrům, které

zdejší úřad provozuje, a to ať už se jedná o smlouv y kupní, servisní, smlouvy o

díly, smlouvy nájemní atp. ….Požadované informace z ašlete do mé datové

schránky.“

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Nádražní 750, 667 01 Židlochovice,

jako správní orgán příslušný ve smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č.

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších před pisů (dále jen správní

řád), současně jako povinný subjekt (dále jen „povi nný subjekt“) ve smyslu

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o sv obodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále je n InfZ), posuzoval, zda

žadatelův informační požadavek skutečně směřuje k „ veškeré smluvní

dokumentaci ohledně koupě či pronájmu, opravy, serv isu, údržby a jiné

činnosti související s provozem automatizovaných si lničních rychloměrů, které

zdejší úřad provozuje“ ve vztahu ke konkrétním (určitelným) firmám,

společnostem či osobám, tedy zda jde o poskytnutí o sobních údajů, nebo zda

k „uspokojení“ informačního požadavku žadatele post ačí poskytnutí

anonymizovaných údajů, tedy údajů bez možnosti přiř azení ke konkrétní

fyzické osobě, či údajů, informací týkajících se ur čeného nebo určitelného

subjektu údajů, které lze ve zveřejněné smlouvě pon echat, a které je nutné

anonymizovat („začernit“).

Současně považuje povinný subjekt za nezbytné uvést do souladu požadavek

žadatele ve smyslu jeho žádosti se skutečností, kdy požaduje „ poskytnutí

veškeré smluvní dokumentace (smlouvy, dodatky, příl ohy apod.) k silničním

rychloměrům, které zdejší úřad provozuje“ . Zdejší úřad neprovozuje žádné

silniční rychloměry. Provozovatelem je Městská Poli cie Židlochovice, když

vlastníkem daných zařízení je město Židlochovice.

Žadatel nicméně naprosto přesně konkretizoval rozsa h požadovaných

informací – a to v podobě smluv, dodatků, příloh, a to ať už se jedná o

smlouvy kupní, servisní, smlouvy o dílo, smlouvy ná jemní atp. V daném
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případě není žádných pochyb o rozsahu požadovaných informací, neboť

žadatel tyto jednoznačně vymezil.

Vzhledem k formulaci podané žádosti o informaci pov inný subjekt

konstatuje, že v tomto případě lze poskytnout požad ovanou informaci buď

v anonymizované podobě, nebo v neanonymizované podo bě – to však v

pouze případě, že s tímto budou dotčené subjekty v ýslovně souhlasit.

Povinný subjekt proto do vyřizování informace „zapo jil“ ostatní dotčené

osoby, tedy konkrétně spol. RAMET a.s., Letecká 111 0, 68604 Kunovice a

spol. INIT technology, s.r.o., Prostřední 132, 686 01 Uherské Hradiště (když

dne 01. 03. 2019, resp. 15. 04. 2019 požádal o sděl ení jejich případného

souhlasu či nesouhlasu s poskytnutím informace (res p. zda souhlasí

s poskytnutím požadované informace v anonymizované, či neanonymizované

podobě).

Spol. RAMET a.s., dne 04. 03. 2019 uvedla, že zejmé na v souvislosti se zák.

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) se

nebrání uveřejňování v Registru smluv v anonymizova né podobě, kdy

účinnost tohoto zákona nastala 01. 07. 2016. Vzhled em k situaci, kdy

žadatel požaduje informace o dokumentech uzavřených mezi oběma

stranami (tj. městem Židlochovice a spol. RAMET a.s .) před účinností tohoto

zákona, tak nesouhlasí, aby tyto dokumenty byly pos kytnuty žadateli bez

anonymizace.

Spol. INIT technology, s.r.o., se dne 16. 04. 2019 vyjádřila k otázce

poskytnutí požadovaných informací ve stejných inten cích.

Povinný subjekt se zabýval v první fázi osobou žada tele, u nějž žádnou indicií

nezjistil, že by plnil úkoly či poslání dozoru veře jnosti, resp. roli tzv.

„společensky hlídacího psa“.

Povinný subjekt k osobě žadatele konstatuje, že ten to je pro správní orgán,

resp. pro povinný subjekt známou osobou, neboť žada tel často figuruje jako

zmocněnec ve správních řízeních, která jsou vedena na Odboru dopravy, a

současně výše jmenovaný podává za své klienty různé žádosti o poskytnutí

informací, když ve všech řízeních je znám jako účas tník používající rozličné

obstrukční praktiky, podávající stížnosti a odvolán í proti všemu.

Povinný subjekt se zabýval otázkou, zda se daná inf ormace týká veřejného

zájmu, tzn. v konkrétním případě identifikovat, jak ý veřejný zájem žadatel

získáním informace sleduje. Povinný subjekt má za t o, že informace o

veškeré smluvní dokumentaci ohledně koupě či pronáj mu, opravy, servisu,

údržby a jiných činnostech souvisejících s provozem automatizovaných

silničních rychloměrů jak v obci Židlochovice, tak i k ostatním, které

provozuje Městská policie Židlochovice je informací týkající se veřejného

zájmu. Ovšem je rovněž informací, která v sobě obsa huje současně i

informace, které podléhají ochraně osobních údajů, a to zejména

v souvislosti se zákonem o registru smluv.
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V souvislosti s potřebností, tedy porovnáním i jiný ch legislativních

prostředků omezujících základní právo, s jinými opa třeními, které umožňují

dosáhnout stejného cíle, je záhodno použít nejšetrn ější řešení ze všech

možných. U příjemců veřejných prostředků, je rozsa h základních údajů,

které o nich mohou či musí být poskytnuty, taxativn ě vymezen v ustanovení

§ 8b odst. 3 InfZ. Pro zpřístupnění či zveřejnění ú dajů ostatních osob je pak

s odkazem na ustanovení § 8a InfZ hledat právní tit ul jednak v ustanovení §

5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

některých zákonů (a to v případě smluv uzavřených p řed účinností zák. č.

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, dále jen „ZZOÚ“), kdy mezi

nejčastější tituly, které obecně při poskytování in formací přicházejí v úvahu,

jsou tituly dle § 5 dost. 2 písm. d) v případě oprá vněně zveřejněných údajů,

příp. dle § 5 odst. 2 písm. f).

Dle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů vyp lývá, že pokud bude

v registru smluv zveřejněna smlouva s příjemcem veř ejných prostředků ve

smyslu ustanovení § 8b InfZ , pak rozsah údajů o ko nkrétním příjemci

veřejných prostředků, který může být i tímto způsob em zveřejněn, je

vymezen právě zmíněným ustanovením § 8b odst. 3 Inf Z a nelze jej překročit.

Pokud ve smlouvě, která má být v registru zveřejněn a, budou obsaženy

osobní údaje i dalších fyzických osob, nikoliv příj emců veřejných prostředků,

je nezbytné posoudit, zda lze pro jejich zveřejnění uplatnit některý z dalších

právních titulů dle § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb . Současně v případě, kdy

rozsah identifikačních údajů fyzické osoby použitel ných i ve smlouvě

upravuje obecný předpis občanského práva, konkrétně § 3019 zák. č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, pak je správce na zá kladě § 5 odst. 2 písm.

b) zák. č. 101/2000Sb. oprávněn údaje v tomto rozsa hu užívat.

Tedy ač v dané smlouvě bude fyzická osoba, příjemce veřejných prostředků

identifikována v širším rozsahu, zveřejnit jakýmkol iv způsobem, na

individuální žádost, z vlastního rozhodnutí povinné ho subjektu či v registru

smluv, lze pouze údaje vymezené v § 8b InfZ. Také ve zveřejněných

metadatech mohou být obsaženy osobní údaje nejvýše ve stejném rozsahu,

jako jsou obsaženy ve zveřejňovaných verzích smluv.

Povinný subjekt také nemohl nepominout vyjádření ob ou dotčených osob,

kdy tyto nesouhlasí s poskytnutím informace bez pro vedené anonymizace

v intencích zákona o registru smluv, a to i v dokum entech registru smluv

nepodléhajících.

Zpřístupnění požadovaných dokumentů v neanonymizova né podobě by

mohlo dojít k neoprávněnému zásahu do osobních údaj ů. Proto má povinný

subjekt za to, že poskytnutí požadovaných informací v anonymizované

podobě (když anonymizaci poskytnutých dokumentů pro vede v rozsahu

anonymizace smluv, jež podléhají zákonu o registru smluv) je dostatečné

k uspokojení informační povinnosti ze strany povinn ého subjektu a

současně není v kolizi s ochranou osobních údajů v těchto dokumentech se

nacházejících.
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Pokud jde o samotnou anonymizace požadovaných dokum entů, tak povinný

subjekt vycházel z doporučení Ministerstva vnitra v souladu s běžnou praxí

anonymizace smluv a dokumentů, které jsou vkládány do Registru smluv,

tzn. takových údajů, jako je např. osoby oprávněné jednat za dodavatele,

údaj o telefonním spojení, e-mail (neboť nadbytečná publikace by mohla vést

k poškození práv osoby (spamming…), když e-maily js ou zpravidla neveřejné

a dále rovněž podpis jednajících osob, kdy obdobně podpisové vzory

v obchodním rejstříku jsou v neveřejné části (nepub likované) a jde o údaje,

které by mohly být zneužity. K anonymizaci jednotko vých cen povinný

subjekt uvádí, že jednotková cena může být obchodní m tajemstvím, a i když

dotčené osoby výslovně tuto položku neuvádějí jako obchodní tajemství, tak

běžnou praxí je anonymizace těchto údajů tak, aby b yly dotčené subjekty

chráněny před konkurenčními subjekty v daných obore ch. Celková cena

obchodním tajemstvím být nesmí, a proto ji povinný subjekt ani

neanonymizoval a žadateli poskytl s tím, že povinný subjekt považuje takto

poskytnuté informace na dostatečné.

Povinný subjekt má za to, že je proto nutné vycháze t z obecné úpravy

ochrany osobních údajů stanovené zejména nařízením Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

údajů a současně zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracová ní osobních údajů.

Povinný subjekt závěrem konstatuje, že požadované i nformace jsou

informacemi, jejichž poskytnutí splňuje podmínku ve řejného zájmu, jedná se

o informace existující, ovšem zejména v souvislosti s vyjádřením dotčených

subjektů a ochranou jejich osobních údajů má za to, že poskytnutí

požadované informaci v anonymizované podobě je dost atečné a v daném

případě představuje nejšetrnější řešení ze všech mo žných, které umožní

dosáhnout požadovaného cíle.

Výrokem tohoto rozhodnutí bylo odmítnuto poskytnutí osobních údajů,

konkrétně osobní údaje ze smluvní dokumentace týkaj ící se Kupní smlouvy

č. RA/10/2015; ukončení Smlouvy o nájmu ze dne 04. 04. 2012; Dodatku

ke smlouvě č. RA/06/08 a Smlouvy č. RA/06/08. Tyto informace nelze

poskytnout, neboť se jedná o údaje, na které se vzt ahuje výluka uvedená

v ustanovení § 8a InfZ.

Současně vzhledem ke skutečnosti, že požadované inf ormace obsahují

osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o oc hraně osobních údajů,

ve znění pozdějších předpisů, je povinností správní ho orgánu, nejsou-li jiné

zákonné důvody k odepření informace, kopii takového dokumentu žadateli

poskytnout, ovšem v anonymizované podobě, tedy v po době, kde budou na

dokumentu uvedené osobní údaje znečitelněny (viz ro zsudek Nejvyššího

správního soudu ze dne 28.03.2008, č.j. 3 As 13/200 7-75).
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Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí povinného subjektu o částeč ném odmítnutí žádosti

podat odvolání a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu

Jihomoravského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Židlochovice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů ta k, aby jeden stejnopis

zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dosta l jeden stejnopis.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhot oví je správní orgán na

náklady účastníka.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37, odst. 2 správního

řádu a musí obsahovat údaje ve smyslu ustanovení § 82, odst. 2 správního

řádu o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jak ém rozsahu ho napadá a

v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí

nebo řízení, jež mu předcházelo.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


