Rozhodnutí nabylo
právní m,oci
dne
Město Kašperské Hory
V Kašper,ských H9rách
Komise pro projednávání přestupků
Náměstí l, 341 92 Kašperské Hory, tel.: 376 50 3 418

Pavel Šafránek, nar. 02. 12. 1973, bytem: U Školy 76, 261 01 Pň'bram
V Kašperských Horách dne 11. 03. 2019
K Č. j.: PK-451/2019
ROZHODNUTÍ
o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle ust. § 15 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Město Kašperské Hory, Komise pro projednávání přestupků, jako povinný subjekt ve smyslu
§ 2 odst. l zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jako ,,Komise" nebo ,,povinný subjekt" a ,,SvInf"), rozhodla o žádosti pana
Pavla Šafránka,
(dále též ,,žadatel"), ze
dne 17. 02. 2019, o poskytnutí informací podle zákona o svobodném při"stupu k informacím
formou zaslání elektronické podoby usnesení vztahujících se k č.j.: PK - 2065/2017-067.2, č.j.:
pk -2151/2017 - 067.2 a č.j.: 1601/2017-067.2 týkajících se komunikace mezi Městem
Kašperské Hory, Komisí pro projednáváni' přestupků a OSZ Klatovy
takto:

Podle § 15 odst. l zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ve spojení s § Ba tohoto zákona a § 5 odst. 2 zákona Č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a též
dle příslušných ustanovení NaříZení Evropského parlamentu a Rady (EU) Č. 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naříZení o ochraně
osobních údajů), se žádost Žadatele ze dne 17. 02. 2019, o poskytnutí informací formou
zaslání elektronické podoby usnesení vztahujících se k č.j.: PK - 2065/2017-067.2, č.j.: PK
-2151/2017 - 067.2 a č.j.: 1601/2017-067.2, týkajících se komunikace mezi Městem
KaŠperské Hory, Komisí pro projednávání přestupků a OSZ Klatovy, částečně odmítá
tak, Že v elektronické podobě požadovaných dokumentů nebudou poskytnuty informace
o jménu a příjmení osob odlišných od žadatele, které jsou v usneseních těmito údaji
identifikovány.
Odůvodnění:

Komise pro projednávání přestupků obdržela dne 18. 02. 2019 žádost žadatele podle zákona
o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací - usnesení vztahujících se k č.j.:
pk - 2065/2017-067.2, č.j.: pk -2151/2017 - 067.2 a č.j.: 1601/2017-067.2, týkajících se
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komunikace mezi Městem Kašperské Hory, Komisí pro projednávání přestupků a OSZ Klatovy
v elektronické formě — zasláním uvedených dokumentů na emailovou adresu uvedenou v
žádosti.
Podle ustanovení § Ba SvInf ,,poskytne povinný subjekt i/?formace týkqjícíse osobnosti, přQjévů
osobní povahy, soukromí jýzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy,
upravujícímijejich ochranu ".
Podle § 15 odst. l SvInf ,,pokud povinný subjekt žádosti, byť ijen zčásti, nevyhovĹ vydá ve
lhůtěpro vyřízeni' žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti".
Podle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ,,OchOsÚ") je ,, osobním údajem jakákoliv
informace jýkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za
určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identi/íkovat zejména na
základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, speci/ícAých pro jeho jýzickou, jýziologickou,
psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální idenli/u. "
Podle § 4 písm. e) OchOsÚ je @racováním osobních údajů mj. též jejich šíření, předávání nebo
zveřejňování.
Podle § 5 odst. 2 OchOsÚ může správce údajů zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem
subjektu údajů a bez tohoto souhlasu jen za podmínek stanovených v citovaném ustanovení
výše specifikovaná usnesení, o jejichž poskytnutí žadatel zažádal obsahují osobní údaje
fyzických osob (v rozsahu jméno, příjrnení) odlišných od žadatele, které jsou v usneseních
těmito údaji identifikovány. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt nemá od subjektu těchto
údajů souhlas s předáním jiné osobě a vZhledem k tomu, že sdělení těchto osobních údajů není
možné ani na základě některého z důvodů uvedených v § 5 odst. 2 OchOsÚ, je vůči těmto
údajům splněn důvod pro částečné odmítnutí žádosti o poskytnutí infOrmací podle § Ba SvInf.
Povinný subjekt při vydávání tohoto rozhodnutí upřednostnil právo na ochranu osobnosti a
osobních údajů podle ČI. 10 LPS nad právem na informace podle ČI. 17 odst. 5 LPS, neboť' s
ohledem na jejich postavení (v daných věcech) zde převažuje veřejný zájem na ochraně
osobnosti před právem na přístup k informacím (srov. ČI. 17 odst. 4 LPS).
Povinný subjekt při vydávání tohoto roZhodnutí byl též povinen respektovat též obsah Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost o poskytnutí informací v
rozsahu osobních údajů obsažených předmětných dokumentech odmítl.
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Nad uvedené pak povinný subjekt uvádí, že vydáním tohoto rozhodnutí je z jeho strany
postupováno ve smyslu ust. § 16a odst. 5 SvInE kdy je reagováno na stížnost žadatele ze dne
05. 03. 2019, kterou se žadatel domáhal poskytnutí neanonymizované verze dokumentů, resp.
vydání tohoto ro7hodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 SvInf ve spojení s § 83 odst. l SpŘ podat
odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Plzeňského kaje prostřednictvím Komise pro
projednávání přestupků do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.

JUDr. Jan Kelman
předseda Komise pro projednávání přestupků
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