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zastoupená jednatelem Ing. Petrem Žůrkem,  nar. 05.12.1959 
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Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba Telefon: e-mail: Datum: 
OUKUH-1007/2021 RNDr. Marcela Pospíšilíková 724 184 620 obeckuh@volny.cz 29.09.2021 
 
 
 
ROZHODNUTÍ 
 
Obecní úřad Kostelec u Holešova jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), posoudil žádost 
společnosti Big Original s.r.o., IČ 27445682, zastoupené jednatelem Ing. Petrem Žůrkem, nar. 
05.12.1959, 768 43  Kostelec u Holešova č.p. 73 (dále jen „žadatelka“), o poskytnutí informace ze dne 
14.09.2021 v tomto znění  
„Ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádáme o dokumenty 

obce Kostelec u Holešova v preferované elektronické verzi (pdf):  

Kompletní archivovaný originální zápis z jednání RO (rady obce) č. 18/2021 tak jak byl vlastnoručně 

podepsán starostkou a místostarostou. Zápis žádáme zaslat včetně všech originálních příloh, které 

jsou součástí zápisu, nebo na něž se zápis odkazuje – včetně prezenční listiny…“ 

 

a dle § 8a a § 15 odst. 1 InfZ a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl takto: 
   
Výše citovaná žádost se v části obsahující osobní údaje fyzických osob dle § 8a a § 15 odst. 1 InfZ  
odmítá. 
 
Odůvodnění: 
 
Obecní úřad Kostelec u Holešova obdržel shora citovanou žádost a po jejím posouzení dospěl 
k závěru, že poskytované dokumenty obsahují osobní údaje fyzických osob a obci Kostelec u 
Holešova nebyl dán subjekty údajů souhlas k jejich zpracování.  
Podle § 8a zákona InfZ 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.  
Takovými právními předpisy jsou zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a Směrnice pro práci s osobními údaji, která v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), upravuje způsoby 
nakládání s osobními údaji při jejich zpracování a používání v případech, kdy správcem osobních 
údajů je obec Kostelec u Holešova.  
Dle této směrnice jsou osobními údaji veškeré informace o identifikovatelné fyzické osobě. 
Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, 
zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový 
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identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, 
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.  
Podle § 15 odst. 1 InfZ pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro 
vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou 
případů, kdy se žádost odloží. 
Vzhledem k tomu, že jména, příjmení a adresy jsou osobními údaji a obci Kostelec u Holešova nebyl 
dán subjekty těchto údajů souhlas k jejich zpracování, byly tyto informace s odkazem na § 8a InfZ 
vyloučeny, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 
 
 
Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 InfZ a v souladu s § 83 odst. 1 správního řádu podat do 15 
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím 
Obecního úřadu v Kostelci u Holešova. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet ode dne následujícího 
po dni doručení tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
 
RNDr. Marcela Pospíšilíková 
starostka obce        otisk úředního razítka  

podepsáno elektronicky  
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