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zastoupen na základě plné moci 

JUDr. Jan Walter, advokát 

Volyňských Čechů 837 

438 01 Žatec 

prostřednictvím DS: mu5fwdt 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:       
ZE DNE:  2.4.2021 
 
ČJ.:            MMCH/43570/2021/OIA/Kuhn 
SP. ZNAČKA:       
VYŘIZUJE: Mgr. David Kuhn 
TEL.:  474 637 478 
E-MAIL:  d.kuhn@chomutov-mesto.cz 
DATUM:  15.4.2021 
 

            

Sdělení o poskytnutí informace a částečném odmítnutí žádosti 

Vážený pane doktore, 
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti o informace ze dne 2.4.2021: 
 
Vážení, 
 
v zastoupení  (dále jen 
„žadatel“), si Vás na základě zákona o svobodném přístupu k informacím dovoluji požádat o 
poskytnutí  
 

1. aktuálního přehledu spisu vedeného Vaším úřadem pod sp. zn. SZ MMCH/119204/2018 
(uveďte prosím alespoň označení všech listin zařazených do spisu, jejich pořadí, jejich číslo 
jednací, bylo-li přiděleno, datum zařazení do spisu, označení původce listiny, datum 
vyhotovení), 

2. aktuálního přehledu spisu vedeného Vaším úřadem pod sp. zn. SZ MMCH/134497/2020 
(uveďte prosím alespoň označení všech listin zařazených do spisu, jejich pořadí, jejich číslo 
jednací, bylo-li přiděleno, datum zařazení do spisu, označení původce listiny, datum 
vyhotovení), 

3. veškerých správních rozhodnutí vydaných ve věcech sp. zn. SZ MMCH/119204/2018 a sp. zn. 
SZ MMCH/134497/2020 po 26.10.2020, 

4. veškerých záznamů o kontrolních prohlídkách provedených ve věcech sp. zn. SZ 
MMCH/119204/2018 a sp. zn. SZ MMCH/134497/2020 po 26.10.2020, včetně případné 
fotodokumentace či jiných příloh, 

5. záznamu č.j. MMCH/01697/2019 z 9.1.2019, 
6. záznamu č.j. MMCH/134497/2020 z 8.9.2020, 
7. žádosti o součinnost č.j. MMCH/145707/2020 ze 7.10.2020 a 
8. oznámení PČR z 16.11.2020 (ve spisu SZ MMCH/119204/2018). 

 
Vyžádané informace, prosím, zašlete v elektronické podobě do mé datové schránky mu5fwdt 
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sděluje následující: 

1. aktuální přehled spisu sp. zn. SZ MMCH/119204/2018 zasíláme v příloze, 

2. aktuální přehled spisu sp. zn. SZ MMCH/134497/2020 zasíláme v příloze, 

3. Příkaz č.j. MMCH/134978/2020 vydaný ve věci sp. zn. SZ MMCH/134497/2020 zasíláme v 

příloze, 

5. Záznam č.j. MMCH/01697/2019 z 9.1.2019 zasíláme v příloze, 

7. Žádost o součinnost č.j. MMCH/145707/2020 ze 7.10.2020 zasíláme v příloze, 

8. oznámení PČR z 16.11.2020 (ve spisu SZ MMCH/119204/2018) zasíláme v příloze. 

Současně  

vydává magistrát města Chomutova, odbor interní audit jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení 

§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů ve spojení s ust. § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, toto 

 
 

ROZHODNUTÍ 

kterým se žádost o poskytnutí informace pod bodem č. 4. veškerých záznamů o kontrolních 

prohlídkách provedených ve věcech sp. zn. SZ MMCH/119204/2018 a sp. zn. SZ MCH/134497/2020 

po 26.10.2020, včetně případné fotodokumentace či jiných příloh a pod bodem č. 6 6. záznamu č.j. 

MMCH/134497/2020 z 8.9.2020 a dále ve věcech týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy, 

soukromí fyzické osoby a osobních údajů 

č á s t e č n ě    o d m í t á 

podle § 8a odst. 1 a § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, dle Článku 5 a Článku 

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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) 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), [dále jen „obecné nařízení GDPR“] a dle 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů  

Odůvodnění: 

Žadatel ve své žádosti pod bodem č. 4. požaduje poskytnutí veškerých záznamů o kontrolních 

prohlídkách provedených ve věci sp. zn. SZ MMCH/119204/2018 a sp. zn. SZ MMCH/134497/2020 

po 26.10.2020, včetně případné fotodokumentace či jiných příloh.  
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V období po 26.10.2020 se žádné další kontrolní prohlídky ve věci sp. Zn. SZ MMCH/119204/2018 a 

sp. zn. SZ MMCH/134497/2020 nekonaly a povinný subjekt tedy nedisponuje požadovanými 

informacemi. 

K bodu č. 6 žádosti je třeba uvést, že v prvním řádku v soupisu spisu zn. SZ MMCH/134497/2020 je 

sice uvedeno toto číslo spisu s tím, že jde o „vlastní záznam“, ale ve skutečnosti se jedná o 

vytvoření spisové značky a založení spisu. Ve spise není pod tímto názvem zařazena žádná listina, 

čemuž odpovídá i skutečnost, že zde není uvedeno číslo listiny ani počet listů. Povinný subjekt tedy 

nedisponuje informací požadovanou v bodě č. 6. žádosti. 

Žadatel žádá o poskytnutí dokumentů, které obsahují osobní údaje třetích osob, konkrétně jméno a 

příjmení, adresu trvalého pobytu, datum narození a vlastnoruční podpis. V zájmu ochrany třetích 

osob má před zákonem o svobodném přístupu k informacím přednost obecné nařízení GDPR, 

konkrétně Článek 5 a Článek 6 a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tímto je vůči 

údajům třetích osob splněn důvod pro odmítnutí (částečné odmítnutí) žádosti. 

S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto tak, že žádost o poskytnutí informací v rozsahu 

osobních údajů třetích osob částečně odmítl tím, že tyto údaje v poskytnuté písemnosti 

anonymizoval. Naopak informace o zaměstnancích veřejné správy ve smyslu ust. § 8a odst. 1) 

zákona o svobodném přístupu k informacím byly v požadované písemnosti zachovány, tedy 

poskytnuty, kromě vlastnoručního podpisu. A vzhledem k tomu, že žadatel žádá rovněž o 

poskytnutí informace, kterou Magistrát města Chomutova nedisponuje, nikoli o existující informaci 

ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, je tímto splněn důvod pro 

odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k 

informacím. Režim zákona o svobodném přístupu k informacím totiž nestanovuje povinnost nové 

informace vytvářet. Z ustanovení § 15 odst. 1 výše zmíněného zákona vyplývá, že pokud povinný 

subjekt žádosti, byť i jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává 

ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Magistrátu města Chomutova, odboru 

interního auditu. 

 
 
 

Mgr. David Kuhn 
odbor interní audit – právní oddělení 

statutární město Chomutov 
 


