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Městský úřad Luhačovice

odbor dopravy, přestupky
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
Č.j.:
Spisová značka:

MULU -15523/2019/26/ZaV
2380/2019/262/ZaV

Oprávněná
úřední osoba:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Václav Zavadil
577 197 463
577 197 425
zavadil@mesto.luhacovice.cz

V Luhačovicích, dne 31.7.2019

ROZHODNUTÍ
O ODEPŘENÍ POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Výroková část:
Městský úřadu Luhačovice, odbor dopravy, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také "ZSPI"), rozhodl ve
věci žádosti XXXXX o poskytnutí informace o přestupkové věci – XXXXX jenž byl řešen odborem dopravy
v letošním roce s poskytnutím informací v rozsahu:
-

jak byl přestupek XXXXX řešen

-

kdy byl přestupek XXXXX řešen

-

jaká byla sankce

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ZSPI a ustanovení § 68 zákona č. 500/2004 Sb.
správní řád v platném znění takto:
Žádost XXXXXX o poskytnutí informace:
-

jak byl přestupek XXXXX řešen

-

kdy byl přestupek XXXXX řešen

-

jaká byla sankce

přijatá dne 24.07.2019
se podle § 8a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a ustanovení § 15 odst.
1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

v celém rozsahu odmítá.
Odůvodnění:
Městský úřadu Luhačovice, odbor dopravy, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 24.07.2019 žádost
XXXXX o poskytnutí informace o přestupkové věci – XXXXX jenž byl řešen odborem dopravy v letošním
roce. Žadatelka ve své žádosti požadovala poskytnutí informací v rozsahu:
-

jak byl přestupek XXXXX řešen

-

kdy byl přestupek XXXXX řešen

-

jaká byla sankce
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Podle ust. § 8a ZSPI osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy,
upravujícími jejich ochranu. Podle ust. § 4 písm. a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
v platném znění se osobním údajem rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitého
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.
Anonymním údajem se podle ust. § 4 odst. c) ZSPI rozumí takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo
po provedení zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitému subjektu údajů.
Povinný subjekt žádosti podle ust. § 15 odst. 1 ZSPI, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení
žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti. Požadované informace, které
jsou žadatelkou požadovány, povinný subjekt nemůže poskytnout s ohledem na ust. § 8a ZSPI podle
kterého osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich
ochranu.
Povinný subjekt odmítá poskytnutí informací o tom, zda byla osoba odpovědná ze spáchání přestupku
potrestána, popřípadě kdy a jakým způsobem.
Podle ust. § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. ochraně osobních údajů je osobním údajem jakákoliv
informace týkající se určeného nebo určitého subjektu údajů. Povinný subjekt tedy může obecně, ve
smyslu ust. § 8a ZSPI poskytnout jen takové informace, které nebude možno identifikovat s konkrétní
fyzickou osobou (subjektem údajů), ke které se vztahují, a to s ohledem na jeho povinnost chránit osobní
údaje fyzických osob, které zpracovává.
Z formulace žádosti žadatelky je zjevné, že je jí totožnost osoby odpovědné ze spáchání přestupku
známa (jméno, příjmení, trvalý pobyt) dle dikce ust. § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. ochraně
osobních údajů se tedy jedná o určený subjekt údajů.
Dle výše zmíněného ust. § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. ochraně osobních údajů je osobním
údajem jakákoliv informace týkajícího se určeného nebo určitelného subjektu údajů. K tomuto je povinný
subjekt nucen konstatovat, že je-li subjekt údajů určen, jak je vyloženo výše, je zřejmé, že jakoukoliv
informaci týkající se tohoto subjektu jsou i informace o tom, zda a kdy byl potrestán za spáchání
přestupku, zda byl uznán vinným, neboť k potrestání, tj. uložení sankce se dle příslušného ustanovení
musí vztahovat výrok o tom, že se obviněný z přestupku uznává vinným a jakým způsobem byl potrestán
(tj. druh a výše sankce). Toto se považuje za jakoukoliv informací týkající se určeného nebo určitelného
subjektu údajů.
Dále je nutno uvést, že správní řízení, tedy i řízení o přestupku je neveřejné a rozhodnutí je oznamováno
pouze účastníkům řízení, jichž se týká. Výjimkou jsou případy, kdy je samotnou sankcí zveřejnění
rozhodnutí o přestupku, kdy v předmětném řízení o přestupku nebyl tento druh sankce uložen. Rovněž je
nutno doplnit, že subjekt údajů nedal souhlas k poskytnutí osobních údajů týkajících se jeho osoby a
předmětného řízení o přestupku jiné osobě.
S ohledem na výše uvedené proto povinnému subjektu nezbylo, než ve smyslu ust. § 15 odst. 1 ZSPI ve
spojení s ust. § 8a ZSPI rozhodnout o odepření poskytnutí informací, resp. o odmítnutí shora uvedené
žádosti žadatelky.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje,
prostřednictvím Městského úřadu Luhačovice, nám. 28 října 543, 763 26 Luhačovice.
Ing. Miloš Vala
vedoucí odboru dopravy
v zastoupení
JUDr. Stanislav Malaník v.r.
Obdrží:
XXXXXXXXXX

(otisk razítka)

