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ROZHODNUTÍ  

 

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt 

ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jako „povinný subjekt“ a „InfZ“), rozhodlo o žádosti o poskytnutí 

informací, podané dne 26. 1. 2012 panem    , datum narození             , trvalý 

pobyt     , sdělená adresa pro doručován                                                       (dále 

také jako „žadatel“) 

takto: 

Žádost žadatele ze dne 26. 1. 2012, doručená povinnému subjektu téhož dne, o poskytnutí 

informací –  

1) číslo popisné domu 30a, 31a, 31 na nám. Přemysla Otakara II., resp. zda první dvě orientační 

čísla byla majitelům domu přidělena, 

2) uhrazený plat pracovníku oddělení PO KP Homolkovi v posledních pěti letech (jednotlivé roky 

ve stovkách korun, samostatně jeho nenárokové části), 

3) tři poslední vydaná usnesení o výši úhrad (ust. 5-1i ZSPI) 

4) náklady na provoz vzduchotechniky ve všech třech budovách MM ČB ve středu sídla 

adresované korporace – v letech 2005, 2008-2011 (samostatně roky v tisících korunách), 

5) kopie podacích lístků poštou vrácených písemností od listopadu 2011, jichž byl adresátem 

podepsaný a odesílatelem úřad adresovaného města, 

se v souladu s § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 8a a § 2 odst. 4 InfZ částečně odmítá tak, že 

a) v kopiích požadovaných tří posledních výzev k úhradě vystavených povinným subjektem 

žadatelům v rámci vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle InfZ nebudou poskytnuty 

údaje o jménu, příjmení a adrese fyzických osob – příjemců těchto výzev (bod č. 3 žádosti), 

b) v kopii poštovního podacího archu poskytovaného žadateli nebudou poskytnuty údaje 

o jménu, příjmení a adrese fyzických osob – příjemců dalších zásilek uvedených na tomto archu 

společně s předmětnou zásilkou adresovanou žadateli (bod č. 5 žádosti), 

c) nebudou poskytnuty informace k bodu č. 2 žádosti (informace o platu pracovníka 

JUDr. Jiřího Homolky), 

d) nebudou poskytnuty informace k bodu č. 4 žádosti (náklady na provoz vzduchotechniky 

v budovách Magistrátu města České Budějovice). 
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Odůvodnění: 

V souladu s čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod jsou státní orgány a orgány územní 

samosprávy povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. V souladu 

s § 2 odst. 1 InfZ je povinný subjekt povinen poskytovat informace, které se vztahují k jeho 

působnosti. 

Povinný subjekt obdržel dne 26. 1. 2012 žádost žadatele podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím, v níž je žádáno poskytnutí následujících informací: 

1) číslo popisné domu 30a, 31a, 31 na nám. Přemysla Otakara II., resp. zda první dvě orientační 

čísla byla majitelům domu přidělena, 

2) uhrazený plat pracovníku oddělení PO KP Homolkovi v posledních pěti letech (jednotlivé roky 

ve stovkách korun, samostatně jeho nenárokové části), 

3) tři poslední vydaná usnesení o výši úhrad (ust. 5-1i ZSPI) 

4) náklady na provoz vzduchotechniky ve všech třech budovách MM ČB ve středu sídla adresované 

korporace – v letech 2005, 2008-2011 (samostatně roky v tisících korunách). 

Na základě této žádosti byl žadateli doručen přípis povinného subjektu č. j. KP-

PO/44/2012/EZI/15 ze dne 30. 1. 2012 s požadavkem na úhradu nákladů za poskytnutí informace 

ve výši 1100 Kč. 

Dne 17. 2. 2012 obdržel povinný subjekt další podání žadatele, v němž vyjadřuje svůj nesouhlas 

s výší úhrady a požaduje poskytnutí informací bezúplatně. Na základě této a dalších výhrad 

obsažených v uvedeném podání povinný subjekt přehodnotil dosavadní postup a na základě zjištěných 

nesprávností rozhodl o bezúplatném poskytnutí informace. 

Sdělení informací podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ  je zasíláno společně s tímto rozhodnutím. 

Ve sdělení nemohly být v souladu s InfZ a dalšími právními předpisy poskytnuty všechny žadatelem 

požadované informace, proto je souběžně se sdělením vydáváno toto rozhodnutí o částečném 

odmítnutí žádosti. 

K bodu a) výroku: 

Podle ustanovení § 8a InfZ poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů 

osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje pouze v souladu s právními předpisy, 

upravujícími jejich ochranu. Podle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „OÚZ“), se osobním 

údajem rozumí „jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt 

údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat 

zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, 

fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“. Podle § 4 písm. e)  OÚZ 

se zpracováním osobních údajů rozumí též jejich předávání, šíření a zveřejňování. Podle § 5 odst. 2 

OÚZ může správce údajů zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů a bez tohoto 

souhlasu jen za podmínek stanovených v uvedeném ustanovení. 

Žadatel ve své žádosti požaduje mimo jiné informace o platu jednoho z pracovníků Magistrátu 

města České Budějovice (JUDr. Jiří Homolka, zařazen v právním oddělení odboru kancelář 

primátora). Údaj o platu konkrétního zaměstnance je osobním údajem chráněným v souladu s OÚZ 

a nelze jej bez souhlasu subjektu údajů poskytnout. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt nemá od 

subjektu těchto osobních údajů souhlas s jejich předáním a vzhledem k tomu, že sdělení těchto údajů 

není možné ani na základě některého z důvodů uvedených v § 5 odst. 2 OÚZ, jakož i veřejný zájem 

na zpřístupnění informace zde nepřevažuje nad právem na soukromí zaměstnance (dotčená úřední 

osoba se sice podílí na výkonu veřejné moci Magistrátem města České Budějovice, resp. povinným 

subjektem, nicméně pouze v omezené míře - jen na dílčím úseku vyřizování žádostí o svobodném 

přístupu k informacím - a ani nemá oprávnění samostatně nakládat s veřejnými prostředky), nemohou 

být povinným subjektem poskytnuty a je vůči nim naplněn důvod pro částečné odmítnutí žádosti 

o poskytnutí informací podle § 8a InfZ.   
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K bodu b) a c) výroku: 

Na základě žádosti žadatele jsou poskytovány též kopie písemností uvedených bod body b) a c) 

výroku tohoto rozhodnutí. Součástí těchto písemností jsou též údaje o jménu, příjmení a adrese jiných 

fyzických osob jakkoli nesouvisejících s předmětem této žádosti a nijak nespojených s osobou 

žadatele. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt nemá ani od subjektů těchto osobních údajů souhlas 

s jejich předáním a vzhledem k tomu, že sdělení těchto údajů není možné ani na základě některého z 

důvodů uvedených v § 5 odst. 2 OÚZ, nemohou být povinným subjektem poskytnuty a je vůči nim 

rovněž naplněn důvod pro částečné odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle § 8a InfZ. 

K bodu d) výroku: 

Informace o nákladech na provoz vzduchotechniky ve všech třech budovách Magistrátu města 

České Budějovice nebylo možné tak, jak žadatel požaduje, poskytnout, neboť takovou informací 

povinný subjekt nedisponuje. Předmětná vzduchotechnika nemá samostatné měření a nelze tak přesně 

určit její podíl na celkově spotřebě energie, ledaže by povinný subjekt zadal subjektu s patřičnou 

odborností provedení kvalifikovaného posouzení této spotřeby. 

Podle § 2 odst. 1 InfZ je povinný subjekt povinen poskytovat informace, které se vztahují 

k jeho působnosti. Informacemi vztahujícími se k působnosti povinného subjektu je třeba rozumět 

všechny informace, které povinné subjekty mají nebo v souladu se svou působností by měly mít 

a které v tomto smyslu u povinného subjektu „leží“ (srov. např. rozsudek MS v Praze ze dne 30. 1. 

2004, č. j. 5 Ca 80/2003-26). Povinnost povinného subjektu poskytovat informace se v souladu s § 2 

odst. 4 InfZ nevztahuje na vytváření nových informací, tj. informační povinnost povinného subjektu 

neexistuje ve vztahu k informacím, které povinný subjekt nemá a ani je vzhledem ke své působnosti 

stanovené zákonem mít nemusí. Je-li požadováno poskytnutí takových informací, má povinný subjekt 

v souladu s judikaturou (srov. rozsudek NSS ze dne 22. 9. 2010 sp. zn. 4 As 23/2010-61) postupovat 

podle § 15 InfZ, tj. vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. 

Z právě uvedeného důvodu bylo rozhodnuto též o odmítnutí bodu č. 4 žádosti, když přitom 

nelze použít ani postup podle § 4 odst. 4 InfZ (požadované náklady na vzduchotechniku jsou sice 

součástí většího celku – celkových nákladů za spotřebu elektrické energie, její vynětí jako 

samostatného údaje však není s ohledem na výše uvedené možné bez toho, aniž by byla vytvářena 

informace nová). 

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost o poskytnutí informací 

podaná žadatelem se odmítá v rozsahu vymezeném ve výroku, a to v souladu s § 15 odst. 1 InfZ, podle 

něhož povinný subjekt, pokud žádosti byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, 

kdy se žádost odloží. 

Podle § 12 InfZ všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, 

že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, 

u nichž to stanoví zákon. Z tohoto důvodu byly v poskytnutých kopiích žádaných dokumentů 

znečitelněny výše uvedené údaje, které nemohou být v souladu s právními předpisy poskytnuty. 

Podle § 130 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

také jako „SpŘ“), ve spojení s § 2 odst. 1 a § 20 odst. 4 písm. a) InfZ, stanoví-li zákon, že řízení 

provádí územní samosprávný celek, aniž by určoval, který jeho orgán je k úkonům příslušný, je tímto 

orgánem v případě kraje krajský úřad a v případě obce obecní úřad. O odmítnutí žádosti o poskytnutí 

informace proto rozhodoval jménem statutárního města České Budějovice Magistrát města České 

Budějovice. 
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Poučení o opravném prostředku: 

 Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 SpŘ podat 

odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím statutárního města 

České Budějovice do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Řeřábek 

 tajemník magistrátu 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

1. Prvopis rozhodnutí zůstává součástí správního spisu. 

2. Stejnopis rozhodnutí bude doručen žadateli. 

 


