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Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí dokumentů
obce Kostelec u Holešova.

žadatel:
datová schránka:

adresát žádosti: obec Kostelec u Holešova
76843 Kostelec u Holešova č.p. 58, datová schránka: bs9bdhn

Kostelec u Holešova 19. řna 2022

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádáme
o dokumenty obce Kostelec u Holešova v preferované elektronické verzi (pdf) zaslané do
datové schránky:

Požadované informace

1. Kompletní archivovaný originální zápis zjednání ZO (Zastupitelstva obce) Č. 1
konaného dne 18. října 2022 tak jak byl vlastnoručně podepsán starostou,
místostarostou a ověřovateli. Zápis žádáme zaslat včetně všech originálních příloh,
které jsou součástí zápisu, nebo na něž se zápis odkazuje - včetně prezenční listiny a
pořízeného zvukového záznamu.

Abychom předešli dvojímu výkladu naši žádosti, výše uvedené požadované informace
požadujeme jako právnická osoba, zastoupená osobou jednatele Ing. Petra Žůrka. Tedy
o informace nežádáme jako soukromá fyzická osoba Ing. Petr Žůrek z titulu jeho:

- členství ve spolkových a společenských institucích a organizacích,
- předsednictví v zapsaných spolcích,
- jednatelských funkcí jiných právnických osob,
- funkcí statutárních zástupců jiných firem a společností, kde je takto veden,
• členstvív tuzemských a mezinárodních obchodních společnostech,
- politických a aktivistických funkcích,
- uvedení na volebních kandidátnkh listinách.

Opakovaně Vás žádáme, abyste tuto skutečnost respektovali. Žádáme Vás, aby při
zpracovávání naší žádosti nedocházelo k nadměrné a nadbytečné identifikaci osobních
údajů íednatele naší společnosti, tak iak byl povinný upozorněn odvolacím orgánem -

Kraiským úřadem Zlínského kraje v dokumentu č.j. KUZL 751 32/2021 ze dne 27. října 2021.
citace z dokumentu: „K obsahu napadeného rozhodnutí pak odvolací orgán musí uvést, že
žadatelkou o informace byla obchodní společnost, nikoli osobajejího jednatele, proto
jsou v napadeném rozhodnutízcela zbytečně uvedeny identifikační údaje tohoto
jednatele. S ohledem no fakt, že tuto identifikaci osobyjednajkíza právnickou osobu,
která je žadatelkou a jejíž identifikační údaje jsou podstatnými náležitostmi, povinný
subjekt činí opakovaně, je nepochybné, že dovětek v žádosti o informace byl namířen
právě vůči této nadbytečné identifikaci.“



strana 2/2

Jako žadatel, právnická osoba, jsme nenalezli na webu obce Kostelec u Holešova právně
korektní zápis z výše požadovaného zasedáni ZO se všemi náležitostmi vyžadovanými
zákonem (95 odstavec 1 zákona L 128/2000 Sb.), včetně příloh k zápisu či odkazů na něž
se zápis odkazuje, a proto jsme nuceni volit tuto formu žádosti.
Zároveň si dovolujeme povinného vstřícně a proaktivně upozornit, že odkaz uvedený na
oficiálních obecních stránkách přesměrovává na aplikaci uzob.cz, ale zde nejsou pro
běžného čtenáře stránek k dispozici kompletní, právně validní zápisy včetně příloh. K
širšímu přístupu do zápisů (a tedy i k přílohám) je třeba přístupové jméno a heslo do
aplikace uzob.cz. Jako oprávněný, právnická osoba, jsme přístupové heslo od povinného
neobdrželi.



Obec Kostelec ti Holešova
768 43 Kostelec ti Holešova čp. 58

Číslo jednací: Oprávněná ůředni osoba lcletbn: e—mail: Datum:

(M KULI-1075‘2022 l‘ospišilik Aleš 724 184 620 obec ö:kostelecuhulesova.cz 2.112022

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Obec Kostelec ti Holešova zastoupená místoslarostoii obce Alešem Pospišilikem. obdržela Vaši
žádost ze doc 19.10.2022 dle zákona 106,1999 Sb.. o svobodném přisittpu k informacím ve LIIĚIIÍ

pozděišicli předpisŮ. jejímž předněteni je poskytnutí

ko,np/tqniho ‚‘r/zii‘oi‘u,uho originú/niho :ůpLzw /c/nůně ZO (Zas tup/w/s tra obce) ů. J koncn,é/,o cl,ze
JA. rijnu 2022 tuk, jak hi‘/ l/(Isll?OlIltt,lO j;(s/c/)sůlz ‚‘IarosIoii. nístosIarostou (I OlLřolYlte//. Zup/s
žtic/úmc :us/at včctnů v,ecIz or/ginů/nich při/oh. které jsou součásti zápisu. ticho nu nůž se zápis
odkazuje - rče/nč prezenční /isti;jv

V příloze zasíláme kopii zápisu zjednání Zastupielstva obce Kostelec u Holešova č. I včetně všech
příloh a prezenční listiny. Zvukový záznam sloužil pze k tvorbě zápisu.

Vzhledem k tornu. že dokument)‘ poskytujeme bez osobních údajů fyzických osob a s anonymizací
podpisü funkcionářň a příjemců veřejných prostředků. vydáváme rozhodnutí o částečném odmítnutí

žádosti, které přikládáme.

Bank.%poicili: Čs u.s.Zlin iČ: 00287312 E-mail: obecätkostelecuholcsova.c, Tcl: 573 385 29
iL%3t)94359,080() Datová schránka: bs9bdhn 573 385 (169
(NO Brno DIČ: CZ00287342 Internet: www.kostclectiholcsova.cz hi: 573 385 (369
94-8316691.0710
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Obecní úřad Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u I-Iolešova Čp. 58

zastou jeriá jedn alel em

Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba Teleíon: e—mail: Datum:
()t)KIJII-l(Y75/2022 Aleš Pospišilík 724 184 620 obec®kostelecuholesovacz 2.12022

ROZHOI)NtlTí

Obecní úřad Kostelec ti Holešova jako povinný subjekt dle 2 odst. I zákona č. 10611999 Sb., o
svobodném přístLipu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jeli ‚.IníL“L posoudil Vaší
žádost o poskvtnttti informace ze dne 19.1 0.2022.jejíniž předmětem je poskytnuti

konipletnulio cu‘chzvovwteho origináh;žho zápisu : jednání Zo íZosiupiíelsti‘u obce, Č. 1 koiurtié/zo c/ne
18. ííjnu 2022 tak, jok bv/ v/c,s/noiuc‘,(é podepsán starostou, ini.Íosttuostou a ověřm‘tueli. Zápis
žadatne zas/al včelnc5 všech originábnc/i příloh, které jsou soziČúf J zapisu. ticho 110 tiú± se zaj)tS

odkazuje — i‘Četnč prezenční lislini a pořízeného zvukového záznamu.

a dle * IS odst. I míZ a 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.. správní řad, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ..správní řád“), rozhodl o částečném odmítnutí žádosti.

Odůvodnění:

Obecni úřad Kostelec ti Holešova (dále i ..povinný subjekt“) obdržel shora citovanou žádost a po jejím
posouzení dospěl k závěru. že posk\to\ané dokumenty obsahují osobní údaje fyzických osob a údaje
umožiiuj ící zjištěni totožnosti t\zickÝeli osob, které obci Kostelec u Holešova neudělily souhlas ke
zpraco\ áni jejich osobních údajů. Z tohoto důvodu tyto údaje vyloučil.
Dle 8a odst. 1) zákona mÍZ infon‘nace. tkajieí se osobnosti. projevfi osobní povahy, soukromí
fyzické osoby a osobní údaje pox inný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy.
upravuj icim i jejich ochranu.
‘lakovými právními předpisy jsou zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni
pozdějších předpisů. a Směrnice pro práci s osobními údaji. která v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady 2016/679/Lii o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a O volněni pohybu těchto údajů (obecné nařízeni o ochraně osobních údajú), upravuje způsob
nakládáni s osobními údaji iři jejich zpracováni a používání případech. kdy správcem osobních
údajů je obec Kostelec u l-lolešova.
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 tla určitý identí flkátor. například •j měno, identifikační čislo. lokační údaje, sítovÝ
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické. fyziologické, genetické, psychické.
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této i\ tiché osoby.



Rovněž odmítl poskytnuti podpisů funkcionářů na poskytovaných dokumentech. protože * 8a odst. 2)
uvádí, že 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. Protože podpis není údajem, který by vypovídal o veřejné nebo úřední činnosti,
nebo o funkčním nebo pracovním zařazení, poskytl povinný subjekt informace hezjejich podpisů.

Také odmítl poskytnutí podpisů příjemců veřejných prostředků v souladu s ust. 8h zákona mrZ.
Poskytování informací o příjemcích veřejných prostředků upravuje 8h zákona lnfZ, jehož odstavec
1) uvádí, že povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky,
s omezením uvedeným v odst. 3) téhož

‘
dle kterého se základní osobní údaje podle odst. 1)

poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narcizení, obec, kde má příjemce trvalý pobyt,
výše, účel a podmínky poskytnutí veřejných prostředků. Podpisy těchto osob zde uvedeny nejsou,
tudíž je Obecní úřad Kostelec ti Holešova z poskytovaných informací vyloučil.

Vaše zákonné právo na poskytnutí informací může být omezeno pouze zákonem. Problematika práva
na poskytování infomiací je upravena v zákoně lníZ. Tento zákon pod pojmem informace rozumí
jakýkoliv obsah nebo jeho část vjakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah
písemného záznamu na listině. záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového,
obrazového nebo audiovizuálního (ust. 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím).
Obecně lze vycházet z toho, že má-li povinný subjekt k dispozici informace, o které žadatel žádá, v
podobě stanovené v 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, je jeho povinností tyto
informace poskytnout. vyjma těch případů. na něž by dopadala ust. 7 až 11 téhož zákona, případně
ustanovení některých zvláštních zákonů.
Povinný subjekt Vámi požadovanou informaci k dispozici má, ale zaslal Vám požadované dokumenty
s anonymizací osobních údajů a vlastnoručních podpisů funkcionářů a příjemců veřejných prostředků.
Osobní a citlivé údaje byly anonymizovány i na kopii zvukového záznam, který Vám byl poslán na
CD poštou.
Poskytnutí dokumentči povinný subjekt omezil v souladu s ust. * Sa odst. 1) a 2) a 8b zákona lnfZ.
Učinil tak zejména proto, že Vaše právo na poskytování informací podřadil pod právo na ochranu
osobních údajů. v tomto případě osobních údajů fyzických osob a podpisů, zejména proto, že podpisy
nejsou informacemi ve veřejném zájmu, nemají vliv na obsah informace a jsou nejvíce zneužitelným
údajem.

Vzhledem k výše uvedenému, rozhodl povinný subjekt tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Podle 15 odst. I lnrL pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro
vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnuti žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti. s výjimkou
případů, kdy se žádost odloží.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze dle * 6 odst. I mf? a v souladu s * 83 odst. I správního řádu podat do IS
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnuti odvoláni 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.

Bank.spojeni Čs i.s./.I In I(‘: 00287342 U—IuaI7 uhcc-u ktp,ieIccuht,Ht, U./ I el 573 385 129
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