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R O Z H O D N U T Í  
 
Obec Sokolnice, jako povinný subjekt v souladu s ust. § 2 zákona č. 106/1999 S. o 
svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „obec“) obdržela dne 07.02.2013 
žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které PRO 
Sokolnice, o.s., IČ 227 765 859, se sídlem Komenského 113, 664 52 Sokolnice (dále jen 
žadatel) žádá o kopie zápisů ze zasedání rady obce Sokolnice za měsíc leden (dále také jen 
„žádost“). 
Obec tuto žádost posoudila a podle § 8a a § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
rozhodla, že poskytnutá informace – kopie zápisů z rady obce Sokolnice za měsíc leden 2013, 
vedená pod č.j. 02/2013-KS-185 se v části obsahující osobní údaje o fyzických osobách 
odmítá. V ostatním se žádosti vyhovuje a požadované informace jsou v příloze.  
 
Proti tomuto rozhodnutí obce se občanské sdružení PRO Sokolnice o.s., IČ: 22765859, 
Komenského 113, 664 52  Sokolnice odvolalo (dále jen „odvolatel“) a spis byl postoupen na 
Krajský úřad JM kraje.  

KrÚ JMK rozhodnutí vydané obcí Sokolnice dne 13.02.2013 pod č.j. 02/2013-KS-185 zrušil 
svým rozhodnutím ze dne 22.03.2013 a vrátil obci k novému projednání. Spisový materiál 
obdržela obec zpět dne 02.04.2013.  

 
Obec proto žádost opětovně posoudila a podle § 8a a § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 67 a násl. zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád rozhodla, že poskytnutá informace – kopie zápisů z rady obce 
Sokolnice za měsíc leden 2013, vedená pod č.j. 02/2013-KS-185 se v části obsahující osobní 
údaje o fyzických osobách (které k tomu nedaly písemný souhlas) odmítá. V ostatním se 
žádosti vyhovuje a požadované informace jsou v příloze.  
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O d ů v o d něn í :  

Dne 07.02.2013 obdržela obec Sokolnice, jako povinný subjekt v souladu s ust. § 2 zákona č. 
106/1999 S. o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „obec“) žádost o 
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které PRO Sokolnice, o.s., 
IČ 227 765 859, se sídlem Komenského 113, 664 52 Sokolnice (dále jen žadatel) žádá o kopie 
zápisů ze zasedání rady obce Sokolnice za měsíc leden 2013. 
 
Při vyhledání informací dle této žádosti bylo zjištěno, že informace obsahuje údaje o 
fyzických osobách. Osobní údaje fyzických osob (např. jména, příjmení, data narození, rodná 
čísla, bydliště) požívají ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Povinný subjekt proto písemně vyzval 
fyzické osoby, jejichž osobní údaje se v zápise vyskytovaly, aby se písemně vyjádřily, zda 
souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů žadateli. Ve stanovené lhůtě obec obdržela jeden 
souhlas s poskytnutím osobních údajů žadateli. Ostatní osoby souhlas nedaly, obec tedy nemá 
souhlas těchto fyzických osob s poskytováním jejich osobních údajů.  

 
Podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 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. 

 
S ohledem na skutečnost, že výše uvedená informace obsahuje osobní údaje fyzických osob, 
rozhodla obec o částečném odmítnutí žádosti, jak shora uvedeno. 
 

 
P o uče n í :  

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 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, podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno prostřednictvím Obecního úřadu Sokolnice, 
Komenského 435, 664 52  Sokolnice. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího 
po dni doručení tohoto rozhodnutí. 
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