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Hradební 359/12

Bc. Lukáš Pavelka

České Budějovice

Rozhodnutí o částečném odmítnutí
Obec Kamenný Újezd jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdější předpisů (dále jen „InfZ“)
rozhodla v souladu s § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 9 InfZ o žádosti p. Bc. Lukáše
Pavelky, bytem Hradební 359/12, České Budějovice, ze dne 22.07.2020, o poskytnutí
informací podle zákona 106/1999 Sb., a to poskytnutí výpisů z usnesení Rady obce
Kamenný Újezd za posledních 12 měsíců, takto:
Žádost se částečně odmítá s tím, že v poskytovaných kopiích dokumentů na
základě žádosti, byly v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb.,
anonymizovány osobní údaje ve smyslu obecného nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob č. 679/2016 a zákona č. 110/2019
Sb., zákona o zpracování osobních údajů.
Odůvodnění:
Obec Kamenný Újezd, jako povinný subjekt poskytující informace ze zápisu ze zasedání
rady obce, je povinna jiné osobě než členu zastupitelstva obce zajistit zákonem
stanovenou ochranu práv a svobod jiných osob způsoby předvídanými v § 12 InfZ,
zároveň žadatel není občanem obce dle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,
obecního zřízení, tedy žadatel nemá zaručen přímý přístup formou nahlédnutí a pořízení
výpisů. Povinný subjekt je povinen aplikovat veškerá omezení, která vyplývají z § 12
InfZ, tedy typicky anonymizaci osobních údajů.

Správní orgán dospěl k závěru, že zájem na ochraně soukromí převažuje nad právem na
informace, nicméně poskytl anonymizované verze usnesení, tento postup správní orgán
zvolil, aby bylo zachováno maximum z obou ve střetu stojících práv, práva žadatele na
straně jedné a práva dotčených osob na straně druhé.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Jihočeského kraje, a to podáním učiněným u správního orgánů, který
rozhodnutí vydal (§ 83 odst. 1 ve spojení s § 86 odst. 1 správního řádu).
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