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Sdělení k žádosti o informace
Vážený pane magistře,
město Dobruška obdrželo dne 19.06.2017 žádost Vámi zastoupené společnosti FinEstate,
s. r. o., IČ: 25932918, se sídlem Hradec Králové-Pražské Předměstí, Veverkova 1515/21, PSČ
500 02, o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, formou kopie předávacího protokolu stavby
"Městská rozlučková síň v Dobrušce".
Scan požadovaného předávacího protokolu Vám tímto jako zástupci žadatele v příloze
zasíláme. V dokumentu jsou znečitelněny osobní údaje v rozsahu uvedeném v našem
rozhodnutí č.j. PDMUD 16733/2017 ze dne 04.07.2017, jímž byla shora uvedená žádost
částečně odmítnuta. Toto rozhodnutí je Vám doručováno prostřednictvím veřejné datové sítě
do Vaší datové schránky.

S pozdravem

Otisk razítka

JUDr. Jan Šťastný
tajemník Městského úřadu Dobruška

Přílohy
1x
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ROZHODNUTÍ
Město Dobruška, Městský úřad - odbor rozvoje města jako povinný subjekt ve smyslu § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále „povinný subjekt“ a „InfZ“), rozhodlo v souladu s ustanovením § 15 odst. 1
InfZ ve spojení s § 8a InfZ, o žádosti společnosti FinEstate, s. r. o., IČ 25917838, se sídlem
Hradec Králové-Pražské Předměstí, Veverkova 1515/21, PSČ 500 02, zastoupené na základě
plné moci ze dne 07.09.2016 Mgr. Jáchymem Petříkem, advokátem, se sídlem Praha, Říční
456/10, PSČ 118 00 (dále jen „žadatel“) ze dne 19.06.2017 o poskytnutí informací podle InfZ
formou kopie předávacího protokolu stavby "Městská rozlučková síň v Dobrušce"
t a k t o:
Žádost žadatele ze dne 19.06.2017 o poskytnutí informací formou kopie předávacího
protokolu stavby "Městská rozlučková síň v Dobrušce" se č á s t e č n ě
o d m í t á
tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty tyto
informace:
-

jméno a příjmení fyzických osob, které nejsou veřejně činnými osobami, funkcionáři
či zaměstnanci veřejné správy a jejichž jméno a příjmení nebylo oprávněně
zveřejněno v souladu s obecně závazným právním předpisem;

-

podpisy všech fyzických osob.
Odůvodnění:

Město Dobruška obdrželo dne 19.06.2017 žádost žadatele podle InfZ, o poskytnutí informací
formou kopie předávacího protokolu stavby "Městská rozlučkoví síň v Dobrušce" (dále jen
"Stavba").
Podle ustanovení § 8a InfZ poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů
osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy,
upravujícími jejich ochranu. Podle § 15 odst. 1 InfZ pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen
zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o
odmítnutí části žádosti. Podle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOÚ") je osobním
údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt
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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) ZOOÚ je zpracováním osobních údajů mj. též jejich šíření, předávání nebo
zveřejňování. Podle § 5 odst. 2 ZOOÚ může správce údajů zpracovávat osobní údaje pouze se
souhlasem subjektu údajů a bez tohoto souhlasu jen za podmínek stanovených v citovaném
ustanovení.
Žadatelem požadovaný předávací protokol Stavby obsahuje osobní údaje fyzických osob (v
rozsahu jméno, příjmení, podpis).
Vzhledem k tomu, že povinný subjekt nemá od subjektů těchto údajů souhlas s předáním
jejich osobních údajů a vzhledem k tomu, že sdělení těchto osobních údajů není možné ani na
základě některého z důvodů uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) - c), e) a g) ZOOÚ, je povinný
subjekt oprávněn poskytnout pouze
-

osobní údaje oprávněně zveřejněné v souladu se zvláštním právním předpisem dle § 5
odst. 2 písm. d) ZOOÚ, tj. jména a příjmení fyzických osob zveřejněná v obchodním
rejstříku;

-

osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které
vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním
zařazení podle dle § 5 odst. 2 písm. f) ZOOÚ , tj. jméno a příjmení příslušného
zaměstnance města Dobrušky.

Vůči ostatním osobním údajům obsaženým v předávacím protokolu Stavby je splněn důvod
pro částečné odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle § 8a InfZ.
S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost o poskytnutí informací
v rozsahu těch osobních údajů uvedených v předávacím protokolu Stavby, které není
oprávněn poskytnout, v souladu s § 8a a § 15 odst. 1 InfZ odmítl.
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. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod
odepření. V odůvodněných případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření trvá.
Z tohoto důvodu byly v kopii předávacího protokolu znečitelněny příslušné osobní údaje a
takto upravená kopie bude žadateli poskytnuta.
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P o u č e n í o o p r a v n é m p r o s t ř e d k u:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1
správního řádu podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Královéhradeckého
kraje prostřednictvím města Dobrušky, Městského úřadu - odboru rozvoje města do 15 dnů
ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Otisk razítka

JUDr. Jan Šťastný
tajemník Městského úřadu Dobruška

Rozdělovník:
1. Prvopis rozhodnutí - spis
2. Stejnopis rozhodnutí - do vlastních rukou zástupce žadatele: Mgr. Jáchym Petřík,
advokát, Praha, Říční 456/10, PSČ 118 00
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