
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 
Co možná nejkompletnější databáze, kterou zpracovává „Centrální evidence petic a stížností“ 

magistrátu města, v časovém období od roku 2007 doposud. 

 

 

Částečně odmítnuto, žadateli nebyly poskytnuty informace týkající se osobnosti, projevů osobní 

povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje subjektů, kteří v požadovaném časovém období 

uplatnili svá podání zaznamenaná v databázi centrální evidence petic a stížností. 

 

Odůvodnění: 

Dle ustanovení § 8a InfZ platí, že povinný subjekt poskytne informace týkající se osobnosti, 

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

upravujícími jejich ochranu. Mezi právní předpisy, které upravují takovou ochranu, patří mimo jiné 

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů stanoví, že osobním údajem je 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. Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů může příslušný správce údajů zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektů údajů, 

když zpracováním osobních údajů lze rozumět ve smyslu ustanovení § 4 písm. e) zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů mimo jiné předávání, šíření a zveřejňování těchto údajů.  

Záznamy požadované žadatelem obsahují osobní údaje fyzických osob, respektive jejich jména a 

příjmení, tituly, jakož i informace osobního charakteru když na základě těchto osobních údajů lze 

tyto subjekty identifikovat. S ohledem na skutečnost, že povinný subjekt nedisponuje souhlasem 

žádného z žadatelů, není povinný subjekt oprávněn žadateli takového informace předat ani jinak 

zveřejnit. Tímto je ve smyslu ustanovení § 8a InfZ naplněn důvod pro částečné odmítnutí žádosti 

dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ.  

 


