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ROZHODNUTÍ 
 
 
Obecní ú�ad Kostelec u Holešova jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona �. 106/1999 Sb.,  
o svobodném p�ístupu k informacím, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „InfZ“), posoudil žádost Ing. Petra 
Ž�rka, narozeného dne 05.12.1959, bytem Kostelec u Holešova �p. 73, elektronická adresa 
petr.zurek@bigoriginal.cz, o poskytnutí informace ze dne 25.09.2017 v tomto zn�ní  
„Ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném p�ístupu k informacím Vás tímto žádám o dokumenty obce 

Kostelec u Holešova v preferované elektronické verzi (pdf):  

1. Originální kompletní da�ové doklady spole�nosti Vodafone Czech Republic a.s. I�O 25788001 za období 

od 1.6.2017 do doby poskytnutí informací povinným. Každý jednotlivý da�ový doklad požadujeme zaslat 

v�etn� jeho p�íloh ozna�ených „Rozpis vyú�tování za služby“ a „Podrobný výpis použitých služeb“  

a dle § 8a a § 15 odst. 1 InfZ a § 67 a násl. zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
(dále jen „správní �ád“), rozhodl takto: 
   
Výše citovaná žádost se v �ásti obsahující osobní údaje fyzických osob dle § 8a a § 15 odst. 1 InfZ 
v návaznosti na § 4 a § 5 zákona �. 101/2000 Sb, o ochran� osobních údaj� a o zm�n� n�kterých zákon�, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon o ochran� osobních údaj�“), odmítá. 
 
 
Od�vodn�ní: 
 
Obecní ú�ad Kostelec u Holešova obdržel shora citovanou žádost a po jejím posouzení dosp�l k záv�ru, že  
„Podrobný výpis použitých služeb“ obsahuje osobní údaje fyzických osob. Konkrétn� se jedná o telefonní �ísla 
fyzických osob, p�i�emž obci Kostelec u Holešova nebyl dán subjekty údaj� souhlas k jejich zpracování. Podle § 
8a zákona InfZ informace, týkající se osobnosti, projev� osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje 
povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními p�edpisy, upravujícími jejich ochranu. Takovými právními 
p�edpisy jsou zejména zákon �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a zákon o ochran� 
osobních údaj�. Osobním údajem ve smyslu § 4 písm. a) zákona o ochran� osobních údaj� je jakákoliv 
informace týkající se ur�eného nebo ur�itelného subjektu údaj�. V souladu s § 5 odst. 2 tohoto zákona správce 
m�že zpracovávat (tedy i poskytovat) osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údaj�; bez tohoto souhlasu je 
m�že zpracovávat pouze v zákonem p�esn� stanovených p�ípadech.  
Podle § 15 odst. 1 InfZ pokud povinný subjekt žádosti, by� i jen z�ásti nevyhoví, vydá ve lh�t� pro vy�ízení 
žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, pop�ípad� o odmítnutí �ásti žádosti, s výjimkou p�ípad�, kdy se žádost 
odloží. 
Vzhledem k tomu, že telefonní �ísla, uvedená v „Podrobném výpisu použitých služeb“ jsou osobními údaji dle 
zákona o ochran� osobních údaj� a obci Kostelec u Holešova nebyl dán subjekty t�chto údaj� souhlas k jejich 
zpracování, byly tyto informace s odkazem na § 8a InfZ vylou�eny, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno 
ve výroku rozhodnutí. 
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Pou�ení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 InfZ a v souladu s § 83 odst. 1 správního �ádu podat do 15 dn� ode 
dne doru�ení tohoto rozhodnutí odvolání ke Krajskému ú�adu Zlínského kraje prost�ednictvím Obecního ú�adu 
v Kostelci u Holešova. Lh�ta pro podání odvolání po�íná b�žet ode dne následujícího po dni doru�ení tohoto 
rozhodnutí. 
 
 
 
 
Ing. Petr Hlobil, v.r. 
starosta obce        otisk ú�edního razítka   
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