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MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
Vypraveno dne: 30.4.2015
Přílohy: 2/0
253.02

Magistrát města Pardubic
Obecní živnostenský úřad
530 21 Pardubice, Pernštýnské náměstí 1

Č. j.:
Sp. značka:

ŽÚ/15/3741/Pop/4
ŽÚ/15/3741/Pop

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:

Karolína Popovová
466859394
466859399

PID

Paní
**** ****
****
****

Rozhodnutí
Magistrát města Pardubic, odbor Obecní živnostenský úřad (dále jen "magistrát"), jako povinný
subjekt podle § 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, doručené
magistrátu dne 21.4.2015, (dále jen "žádost"), kterou podala paní **** **** , bytem **** (dále jen
"žadatelka"),
takto:
Dle § 8b InfZ, ve spojení s § 15 odst. 1 InfZ, se žádost v té své části, v níž je požadována informace –
doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž podnikatel umístil své místo podnikání,
o d m í t á, a to v rozsahu, který odpovídá následujícím osobním údajům v dokladu uvedeným: jméno,
příjmení, bydliště a podpisy spoluvlastníků předmětné nemovitosti, která je evidována jako místo
podnikání (od 1.1.2014 sídlo) p. **** **** , bydliště p. **** ****.

Odůvodnění:
I.
Dne 21.4.2015 obdržel magistrát od žadatelky písemnou žádost, v níž žadatelka mj. požaduje tuto
informaci, citace: "na základě čeho zapsal Obecní živnostenský úřad sídlo podnikání **** **** a žádám
zaslat kopii předmětného dokumentu".
Požadovaný dokument (včetně dalších požadovaných informací) magistrát dopisem ze dne 29.4.2015
poskytnul, znepřístupnil v něm však formou znečitelnění tyto osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a
podpisy spoluvlastníků předmětné nemovitosti, bydliště p. **** ****.
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Důvodem pro tento postup je dikce § 8a InfZ, který stanoví: "Informace týkající se osobnosti, projevů
osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s
právními předpisy, upravujícími jejich ochranu."
Právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů ve smyslu citovaného ustanovení je zákon č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOÚ"). Dle § 5 odst.
2 ZOOÚ lze osobní údaj zpracovávat (a tedy i poskytovat) pouze se souhlasem subjektu údajů, přičemž
dle § 4 písm. d) ZOOÚ se subjektem údajů rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Tento
souhlas subjektu údajů však magistrát nemá a proto předmětné osobní údaje poskytnout nemůže.
II.
Na základě všech výše podaných argumentů na poskytnutí výše uvedených informací – osobních
údajů není právní nárok a magistrát rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku shora.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to ke Krajskému
úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Magistrátu města Pardubic.

otisk kulatého razítka
V Pardubicích dne 29.04.2015
podpis
Bc. Rudolf Havlík
vedoucí úřadu
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