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Odvolání 
 
oprávněný:  Aktivní Kostelec z.s., IČO 04818032, zastoupený Ing. Petrem Žůrkem,  
  č.p. 73 Kostelec u Holešova, DS: skwsay4 
povinný:  obec Kostelec u Holešova, DS: bs9bdhn 
 

Kostelec u Holešova 14. září 2021 

Věc: Odvolání proti Rozhodnutí č.j. OÚKUH-936/2021 
 

Dne 27. srpna 2021 jsme požádali o poskytnutí dokumentů.  

Povinný dne 9. září 2021 vypravil datovou zprávu obsahující písemnost č.j. OUKUH-935/2021 a 
anonymizovaný dokument „Posudky.pdf“, jež byl předmětem žádosti. Zároveň povinný ten samý 
den vypravil další samostatnou datovou zprávou "Rozhodnutí" č.j. OUKUH-936/2021, ve kterém se 
„žádost v části obsahující osobní údaje fyzických osob podle § 8a a § 15 odst. 1 InfZ odmítá“. 

V souladu s § 16 odst. 1 InfZ podáváme odvolání proti Rozhodnutí č.j. OUKUH-936/2021. 

Odůvodnění: 

1. Poskytnutý dokument „Posudky.pdf“ byl horlivě nadměrně a chaoticky anonymizován, 
ačkoliv k anonymizaci vůbec nemělo dojít. Anonymizována byla jména úředních osob 
AOPK. 

2. Povinný se vrámci odůvodnění anonymizace sice odvolává na § 8a InfZ, ale zcela mu unikla 
skutečnost, že § 8a má 2 odstavce. Ve druhém odstavci se popisuje, čí osobní údaje je 
povinný povinen poskytnout: „Povinný subjekt poskytne osobní údaje o veřejně činné 
osobě, funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo 
úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení.“ 

3. V povinně zveřejňovaných informacích na úřední desce AOPK je uvedeno. 

Důvod a způsob založení: 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), organizační složka státu, je od 1. 1. 
2015 zřízena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále 
jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), jako správní úřad podřízený Ministerstvu životního prostředí.  

4. Je nepochybné, že AOPK je orgán státní správy a v poskytnutém dokumentu „Posudky.pdf“ 
nemělo z důvodů § 8a odst. 2 InfZ dojít k anonymizaci, jak povinný nesprávně učinil. 

Závěrem si dovolíme ke způsobu provedení anonymizace povinným uvést komickou skutečnost. 
Ačkoliv povinný v poskytovaných dokumentech AOPK anonymizoval jméno úřední osoby, 
v patičce dokumentů ponechal bez anonymizace e-mailovou adresu a telefon úřední osoby, co 
posudky vypracovávala. 

Žádáme, aby nám povinný poskytnul úplné požadované informace. 

S pozdravem 

 

 
 

Ing. Petr Žůrek, jednatel Aktivní Kostelec z.s.  
tel. 602157010, petr.zurek@bigoriginal.cz  
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