
 
Magistrát města České Budějovice 

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

Rozhodnutí 

 

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

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „povinný 

subjekt“ a „InfZ“), rozhodlo o žádosti o poskytnutí informací ze dne 8. 10. 2015 žadatele Zuzany Odvárkové, 

Bílá Třemešná 98, Bílá Třemešná (dále jen „žadatelka“),  

 

 

t a k t o: 

 

 

Žádost ze dne ze dne 8. 10. 2015, v níž žadatelka žádá o poskytnutí informací týkajících se smluvních vztahů 

města a poskytnutí kopií vybraných smluv a objednávek se subjekty uvedenými v žádosti o poskytnutí 

informací se v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovením § 8a InfZ částečně odmítá 

tak, že žadatelce nebudou poskytnuty osobní a citlivé údaje osob uvedených v jí požadovaných listinách, tj. 

podpisy osob v požadovaných dokumentech. 

 

Odůvodnění: 

 

 

Statutární město České Budějovice obdrželo dne 8. 10. 2015 podání žadatelky, v němž žádá o poskytnutí 

informací týkajících se smluvních vztahů povinného subjektu se subjekty uvedenými v žádosti. V rámci této 

žádosti bylo požadováno poskytnutí bližších informací o jednotlivých smluvních vztazích (číslo smlouvy, 

datum uzavření či ukončení, předmět a částka plnění) a dále poskytnutí kopií smluv a objednávek s těmito 

subjekty, a to včetně dodatků a příloh.  

 

Žadatelce jsou poskytnuty požadované informace spolu s následujícími následující dokumenty: 

 

1. Kopie smlouvy uzavřené mezi povinným subjektem a společností VERBA PLUS s.r.o., ze dne 
11.8.2008, č. smlouvy 2008001682,  

2. Kopie smlouvy uzavřené mezi povinným subjektem a společností VERBA PLUS s.r.o., ze dne 
13.9.2013, č. smlouvy 2013001991, 

3. Kopie smlouvy uzavřené mezi povinným subjektem a společností VERBA PLUS s.r.o., ze dne 
21.5.2015, č. smlouvy 2015000550, 

4. Kopie smlouvy uzavřené mezi povinným subjektem a společností VERBA PLUS s.r.o., ze dne 
8.7.2015, č. smlouvy 2015000855, 
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5. Kopie objednávky povinného subjektu adresované společnosti VERBA PLUS s.r.o., ze dne 23.9.2015, 
č. objednávky OBJ/1040/2015/229. 

 

V případě dokumentů označených číslem 1 až 4 však nelze žadateli informace poskytnout v plném rozsahu, 

neboť 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 takové právní předpisy patří mimo jiné zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen 

„zákon o ochraně osobních údajů“). Ustanovení § 4 písm. a) uvedeného zákona 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. Citlivým údajem je potom dle ustanovení § 4 písm. b) zákona o ochraně 

osobních údajů osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických 

postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný 

čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem 

je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. Ve smyslu 

ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů může příslušný správce údajů zpracovávat osobní 

údaje pouze se souhlasem subjektů údajů, kdy zpracováním osobních údajů lze rozumět ve smyslu 

ustanovení § 4 písm. e) uvedeného zákona mimo jiné předávání, šíření a zveřejňování těchto údajů.  

 

Vzhledem k tomu, že požadované informace obsahují podpisy osob vystupující za jednotlivé smluvní strany, 

přičemž podpis osoby je považován dle výše uvedeného za údaj osobní povahy, nelze požadované 

informace v této části poskytnout, a proto byla v této části jeho žádost částečně odmítnuta a podpisy 

jednotlivých osob byly zakryty či jinak znehodnoceny.  

 

 

Poučení o opravném prostředku: 

 

Proti tomuto rozhodnutí je možné dle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovením § 83 odst. 1 
správního řádu podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím 
statutárního města České Budějovice do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto 
rozhodnutí.  

 


