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Rozhodnutí
Město Žatec, Městský úřad Žatec, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„povinný subjekt“ a „InfZ“) projednal žádost
kterou obdržel dne 09. 01. 2019 a která se týkala poskytnutí:
1. Kopie rozpočtu, který byl předložen k výpočtu dotace ke Smlouvě o poskytnutí
finančního příspěvku z Fondu regenerace Města Žatce, příjemce pan Ladislav Kodl –
akce Obnova fasády.
2. Sdělení, jaká firma prováděla realizaci této akce, pokud to nebude vyplývat z obsahu
rozpočtu.
a rozhodl takto:
Podle ustanovení § 8a a § 15 odst. 1 InfZ a dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se výše uvedená žádost o poskytnutí informace
č á s t e č n ě o d m í t á c o d o s d ě l e n í ú d a j ů f y z i c k ý c h o s o b.
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Odůvodnění
Povinný subjekt žádosti, kterou obdržel dne 09.01.2019 částečně nevyhovuje, a to v rozsahu
osobních údajů, které jsou součástí poskytnuté informace.
Žadatel požaduje informace, které obsahují osobní údaje konkrétních fyzických osob. Podle §
8a InfZ informace týkající se osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný
subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu.
Povinný subjekt v rámci své zákonné povinnosti poskytl požadované informace – kopii
Rozpočtu, který byl předložen k výpočtu dotace ke Smlouvě o poskytnutí finančního
příspěvku z Fondu regenerace Města Žatce, příjemce pan Ladislav Kodl – akce Obnova
fasády. Informace týkající se osobních údajů, které jsou v dokumentu obsaženy, tj. adresa,
podpisy a razítko, lze poskytnout jen se souhlasem dotčených osob, resp. za předpokladu
splnění podmínek stanovených § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů. Jelikož povinný subjekt tímto souhlasem nedisponuje a rovněž
není možné sdělení osobních údajů zařadit pod některý z důvodů uvedených v § 5 odst. 2
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je vůči
těmto údajům splněn důvod pro částečné odmítnutí žádosti. Uvedený dokument byl tedy
v souladu s § 8a InfZ anonymizován v rozsahu osobních údajů, neboť povinný subjekt je toho
názoru, že právo na ochranu osobnosti a osobních údajů podle čl. 10 odst. 3 Listiny
základních práv a svobod: „Každý má právo na ochranu před neoprávněným
shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“ má v tomto
případě přednost před právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a
svobod: „Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem
poskytovat informace o své činnosti.“
S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt – Město Žatec, Městský úřad Žatec tak,
že žádost o poskytnutí informací částečně odmítl v uvedeném rozsahu.
Podle § 5 odst. 3 InfZ bude rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce města Žatec:
https://www.mesto-zatec.cz/mestsky-urad/povinne-informace/poskytnute-informace/.

Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1
správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů. Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne
následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku řízení oznámeno (doručeno). Připadne-li
konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V
případě, že byla písemnost uložena u provozovatele poštovních služeb a nebyla dříve
adresátem vyzvednuta, považuje se desátý den od připravení písemnosti k vyzvednutí za den
doručení. Lhůta k podání odvolání počíná v takovém případě běžet dnem následujícím po
uplynutí desátého dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. Odvolání se podává u
správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy u Městského úřadu Žatec a rozhoduje o něm
nadřízený orgán, Krajský úřad Ústeckého kraje. Včas podané odvolání má odkladný účinek.
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