MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
Správní odbor

ZNAČKA SPISU:
ČÍSLO JEDNACÍ:
POČET LISTŮ:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

1/14/2017
MMH/47867/2017

DATUM:

7. 6. 2017

TOTO ROZHODNUTI
NABYLO PRÁVNÍ MOCI
DNEM: h.J.iOn

r

Magistrát města Havířova

/vk

1

Ing. Jiří Nowák
596 803 166
596 803 188
nowak.jiri@havirov-city.cz

L

VYPRAVENO;
Dne

ROZHODNUTI

-

J

7 - 06/ 2017

Podpis:

Magistrát města Havířova, správní odbor, jako věcně příslušný správní orgán podle § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o svobodném přístupu k informacím“), ve věci žádosti
o poskytnutí informace - zpřístupnění vysvětlení občana
ze spisu zn. 7563/P/70666/2016/Hn formou fotokopie - rozhodl takto:
podle § 15 odst. 1 v návaznosti na § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím se žádost v části, v níž
požadovaná informace obsahuje osobní a soukromé údaje
odmítá.
Odůvodnění
Magistrátu města Havířova jako povinnému subjektu byla dne 23. 3. 2017 doručena žádost o zpřístupnění
informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou se žadatel domáhá poskytnutí
fotokopie vysvětlení podaného
v řízení zn. 7563/P/70666/2016/Hn.
Podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt posoudí
žádost a nerozhodne-li podle §15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nej později do 15 dnů ode
dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.
Podle ustanovení § 15 odst. 1 téhož zákona pak platí, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti,
nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části
žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Ustanovení § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím pak uvádí, že informace týkající se osobnosti,
projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu
s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
Magistrát jako povinný subjekt žádost posoudil a dospěl k závěru požadovanou fotokopii podle zákona
o svobodném přístupu k informacím neposkytnout, žádost proto zamítl rozhodnutím č.j. MMH/26768/2017
ze dne 31. 3. 2017. Na základě podaného odvolání Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako nadřízený
orgán rozhodnutím č.j. MSK 59887/2017 ze dne 11. 5. 2017 odmítnutí žádosti zrušil a zavázal povinný
subjekt informaci poskytnout v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Zrušující rozhodnutí
spolu se spisovou dokumentací povinný subjekt obdržel dne 2. 6. 2017.
Povinný subjekt konstatuje, že v daném případě podané žádosti nelze vyhovět v plném rozsahu.
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Podle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se pro
účely tohoto zákona se rozumí a) osobním údajem 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
jýzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, b) citlivým údajem 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 autentizad subjektu údajů.
Ustanovení § 5 odst. 2 a 3 téhož zákona následně hovoří o tom, že správní orgán může mimo zákonem
stanovené případy zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů a provádí-li správce
zpracování osobních údajů na základě zvláštního zákona, je povinen dbát práva na ochranu soukromého
a osobního života subjektu údajů, tj. fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují.
jako subjekt, ke kterému se požadované informace vztahují, při podání vysvětlení sdělil také
údaje charakteru ryze osobního, citlivého a soukromého (zejm. identifikační údaje, údaje o osobních
poměrech a zdravotním stavu). Informace tudíž může být žadateli poskytnuta toliko v anonymizované
podobě, tj. s odstraněnými osobními a soukromými údaji u subjektu, o němž se v informaci hovoří,
a k jejichž zpracování tímto subjektem pro účely poskytnutí informace třetí osobě nebyl dán souhlas.
Povinnému subjektu nad rámec uvedeného není známo, že by
měl být osobou veřejnou,
popř. příjemcem veřejných prostředků či takovým subjektem, u kterého by právo na informace mělo převážit
právo na ochranu osobních či citlivých údajů.
Na základě výše uvedeného proto povinný subjekt informaci v této ve výroku specifikované části žadateli
neposkytl a žádost odmítl. Pro úplnost povinný subjekt dodává, že požadavek na oznámení „ceny“
za černobílou kopii na e-mailovou adresu nepodřadil pod žádost o doručování všech (jiných) písemností
v tomto řízení na elektronickou adresu, rozhodnutí je proto žadateli oznamováno konformně s § 19 odst. 2
správního řádu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možno podle § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím podat
odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to
prostřednictvím podání u Magistrátu města Havířova. Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začíná plynout
dnem následujícím ode dne doručení písemnosti. Pokud nebyla písemnost adresátovi doručena poštovním
doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu byla zásilka s písemností
uložena v provozovně pošty, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoliv
až následné faktické vložení zásilky s písemností do domovní schránky adresáta. V takovém případě lhůta
pro podání odvolání počíná běžet jedenáctým dnem ode dne uložení zásilky s písemností v provozovně
pošty.
Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít podané odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního
řádu, tedy musí z něj být patrno, kdo je činí, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá
a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.
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