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ROZHODNUTÍ 

Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „InfZ“) rozhodl ve věci žádosti o poskytnutí informace, která byla na podatelnu magistrátu 

města Chomutova doručena dne 20.9.2021, a kterou 

, žádá o poskytnutí informace: 

Dobry den, muzete mi poslat seznam osob ktery je přihlášen na adrese moji nemovitosti 

Chomutov, 43003 dekuji 

takto: 

podle § 15 odst. 1 zákona ve spojení s § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, se žádost odmítá 

 

Odůvodnění: 

Na magistrát města Chomutova byla dne 20.9.2021 doručena žádost žadatele

kterou žadatel požadoval poskytnutí seznamu osob, který je přihlášen k trvalému pobytu na adrese 

jeho nemovitosti. 

InfZ ve své § 2 odst. 3 říká, že se „Zákon se nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených 

v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem 

průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, 

zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a 

způsobu poskytnutí informací.“ 

Poskytování informací z informačních systémů evidence obyvatel je upraveno v zákoně č. 133/2000 

Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, konkrétně v § 8 uvedeného 

zákona. 
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Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat na Ministerstvu vnitra, krajském úřadu nebo 

obecním úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři, zpřístupněném dálkovým 

přístupem, který žadatel podepíše uznávaným elektronickým podpisem, nebo podá 

prostřednictvím zpřístupněné datové schránky a číslem elektronicky čitelného identifikačního 

dokladu. Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel lze také 

podat osobně na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo 

Ministerstvu vnitra a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Poskytnutí údajů z 

agendového informačního systému evidence obyvatel je podmíněno uhrazením správního poplatku 

ve výši 50,-Kč za každou započatou stránku. 

Pro získání požadovaných informací je tedy stanoven zákonný postup a poplatek, který nelze 

obcházet podáním žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. 

Pokud by žadateli stačila informace o počtu přihlášených osob, tak není třeba postupovat podle 

zákona o evidenci obyvatel a povinný subjekt by mu sdělil, že na uvedené adrese jsou přihlášeny 3 

osoby, z nichž jednou je žadatel sám. 

Vzhledem k tomu, že žadatel žádá o poskytnutí informace, jejíž poskytování je upraveno zvláštním 

zákonem (zákon o evidenci obyvatel) je tímto splněn důvod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí 

informací podle § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, proto že se InfZ nevztahuje 

na poskytování informací, jejichž poskytování je upraveno ve zvláštním zákoně. 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 

magistrát města Chomutova 

 


