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T A J E M N Í K

Miroslav Mareš
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586 01 Jihlava

ROZHODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE

Městský úřad Havlíčkův Brod jako povinný subjekt  podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím (dále InfZ)  obdržel dne 29.6.2021 Vaši žádost o poskytnutí informací, ve které žádáte následující:

 Dovolená místostarosty Stejskala v červnu 2021 – konkrétně úplný seznam dnů dovolené místostarosty 
Zbyňka Stejskala v červnu 2021

Povinný subjekt dle § 15 InfZ  rozhodl o Vaší žádosti takto:

 Poskytuje se  informace  o počtu dnů čerpané dovolené místostarosty v červnu 2021 – byly čerpány 2 
dny.

 Odmítá se poskytnutí informace v rozsahu seznamu dnů – konkrétních termínů čerpání dovolené 
z důvodu minimalizace zásahu do soukromí dotčené osoby.

Odůvodnění:
Povinný subjekt posoudil podanou žádost a konstatuje, že požadovaná informace existuje. Poskytovaná informace 
má vypovídat o veřejné činnosti dotčené osoby, proto bylo nutné zvážit právo žadatele na informace ve veřejném 
zájmu a na druhé straně právo dotčené osoby na ochranu před zasahováním do soukromí.

Podle §8a InfZ postupuje povinný subjekt takto:

 Dle odst. 1 -  informace týkající se soukromí fyzické osoby a osobní údaje poskytne jen v souladu 
s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu;

  Dle odst. 2 – poskytne osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři veřejné správy, které vypovídají o 
jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení.

Informace o tom, zda místostarosta v konkrétní den čerpal dovolenou, je údajem, týkajícím se jeho soukromí i 
jeho osobním údajem.  Místostarosta jako dotčená osoba neposkytl souhlas k poskytnutí informace – osobních 
údajů - v požadovaném rozsahu.

Povinný subjekt je toho názoru, že informace o čerpání dovolené v konkrétním termínu nemá vztah k úřední nebo 
veřejné činnosti konkrétní osoby, naopak představuje přesah do osobního života a do soukromí dotčené osoby.  
Osoby ve veřejných funkcích jsou sice povinny snášet vyšší míru kontroly veřejnosti, což však nepředpokládá 
absolutní popření jejich práva na soukromí.

Z Vaší žádosti nevyplývá ani skutečnost, že by znalost konkrétního termínu čerpané dovolené byla nezbytná pro 
ochranu Vašich práv nebo jiných oprávněných zájmů.  
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Při zvážení práva žadatele na poskytnutí informace v požadovaném rozsahu a práva na ochranu soukromí 
dotčené osoby rozhodl povinný subjekt o poskytnutí informace pouze v částečném rozsahu, jak je uvedeno ve 
výroku.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina 
podáním u Městského úřadu Havlíčkův Brod. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po dni 
doručení tohoto rozhodnutí.

Ing. Václav Stejskal
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