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Odvolání 
 
oprávněný:  
fyzická soukromá osoba Ing. Petr Žůrek, narozen 5.12.1959, bytem č.p. 73 Kostelec u 
Holešova, petr.zurek@bigoriginal.cz 
povinný: 
obec Kostelec u Holešova, obeckuh@volny.cz 
na vědomí: 
Krajský úřad Zlín podatelna@kr-zlinsky.cz 
odbor právní: Mgr. Renata Navarová,  
oddělení přestupků: Mgr. Andrea Polehlová 
 
 

Kostelec u Holešova 11.10.2017 
 
Věc: Odvolání proti Rozhodnutí Obecního úřadu Kostelec u Holešova č.j. OÚKUH/587/2017 
 
Dne 25.9.2017 jsem zaslal obci Kostelec u Holešova, ve smyslu zákona 106/1999 Sb., žádost 
o poskytnutí informací (příloha č. 1).  
Dne 9.10.2017 jsem obdržel od starosty obce p. Hlobila Rozhodnutí č.j. OÚKUH/587/2017 
(příloha č. 2) o částečném odmítnutí mé žádosti dle § 8a a § 15 odst. 1 InfZ v návaznosti na 
§ 4 a § 5 zákona 101/2000 Sb. s oddůvoděním, že žádost se v části obsahující osobní údaje 
fyzických osob odmítá.  
 

Odvolávám se tímto v souladu s § 16 odst. 1 InfZ proti Rozhodnutí č.j. 
OÚKUH/587/2017 ze dne 9.10.2017. 

 
Zdůvodnění: 

1. Povinný se ve svém zdůvodnění opírá o § 8a InfZ a §§ 4 a 5 zákona 101/2000 Sb. s tím, 
že na poskytnutých dokumentech "Podrobný výpis použitých služeb" jsou uvedeny osobní 
údaje fyzických osob, konkrétně telefonní čísla fyzických osob. Povinný anonymizoval 
bez jediné výjimky veškerá telefonní čísla uvedená ve 4 dokumentech "Podrobný výpis 
použitých služeb". 

2. Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pojednává o ochraně osobních údajů 
fyzických osob (subjekt údajů k níž se osobní údaje vztahují), nikoliv právnických osob - 
viz §4 odstavec d). 

3. Poskytnuté dokumenty "Podrobný výpis použitých služeb" se týkají 2 telefonních čísel: 

 724184620, které používá starosta Ing. Petr Hlobil 

 775564809, které používá hospodářka a matrikářka obce 

4. Během 4 předložených období (4.6.2017-3.10.2017) bylo z čísla 724184620 (starosta) 
realizováno celkem 795 odchozích hovorů (227+190+182+196) a jedna SMS zpráva. To, 
že se za 4 měsíce jednalo o 795 hovorů pouze fyzickým osobám je silně nepravděpodobné 
a statisticky vyloučené. Starosta dozajista hovořil během těchto 4 měsíců s právnickými 
osobami jako jsou dodavatelé služeb pro obec, orgány státní správy, jiné obce a města. 
Tuto úvahu si dovoluji podpořit faktem z poskytnutých dokladů: 2 hovory ze 795 byly 
uskutečněny na barevné linky, což zcela jistě nebudou fyzické osoby. 
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5. Pokud povinný cítí potřebu naplnit zákon 101/2000 Sb. tím, že díky telefonnímu číslu 
uvedenému v dokumentech "Podrobný výpis použitých služeb" je subjekt údajů (fyzická 
osoba) určený nebo určitelný, či lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat, nechť 
tak učiní. Jsem přesvědčen, že povinný si anonymizaci nemůže zjednodušit plošným 
vymazáním všech 795 čísel. Jinými slovy - pokud chce povinný anonymizovat, musí tak 
činit v souladu se zákonem, tedy selektivně pouze fyzické osoby, nikoliv právnické osoby. 

6. Rozhodnutí č.j. OÚKUH/587/2017 povinného si vykládám jako pokus o obstrukce a 
šikanu mé osoby. V tomto konkrétním případě se dle mého názoru povinný nadmíru 
zaštiťuje zákonem 101/2000 Sb., aby mi neposkytnul požadované dokumenty.  

Na druhé straně při poskytování jiného dokumentu povinný absolutně nedbá zákona 
101/2000 Sb. Dne 9.10.2017 povinný poskytnul informace dokumentem č.j. 
OÚKUH/597/2017 (příloha č. 3) zápis z jednání Rady obce. Součástí zápisu je příloha, v 
níž jsou uvedeny kompletní osobní údaje uchazeče o přidělení bytu v domově seniorů - 
datum narození, bydliště, telefon, kompletní kontakt příbuzného, vyjádření lékaře včetně 
seznamu chorob žadatelky. Přijde mi absurdní, že v případě OÚKUH/597/2017 se 
povinný zákonem 101/2000 Sb. neřídil a v případě poskytnutí č.j. OÚKUH/587/2017 byl 
povinný striktní až za rámec zákona. 

 

Poznámka: dokumenty byly anonymizovány z důvodů ochrany osobních údajů. 

 

Žádám o zrušení Rozhodnutí a řádné poskytnutí požadovaných dokumentů. 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Petr Žůrek 
 
Přílohy: 
1. žádost o poskytnutí dokumentů ze dne 25.9.2017 
2. Rozhodnutí povinného č.j. OÚKUH/587/2017 ze dne 9.10.2017 
2. Rozhodnutí povinného č.j. OÚKUH/597/2017 ze dne 9.10.2017 
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