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ROZHODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ INFORMACE 

Město Český Brod jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), obdrželo dne 27. 4. 2020 žádost  

o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., kterou podal JUDr. V T  Ph.D. (dále jen 

„žadatel“). V souladu s § 15 odst. 1 informačního zákona bylo o žádosti rozhodnuto následovně: 

 

žádost o poskytnutí informace se částečně odmítá s tím, že v souladu s § 8a a § 10 informačního zákona se 

neposkytnou kopie dokumentace o podmínkách hypotečního úvěru a úvěrové smlouvy. Dále ve spojení  

s ustanovením § 4 písm. a) a e), § 5 odst. 2 a § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 

znění pozdějších předpisů, byly v poskytovaných kopiích dokumentů anonymizovány osobní údaje ve 

smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Odůvodnění 

Město Český Brod obdrželo dne 27. 4. 2020 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požadoval poskytnutí následujících informací: 

1. Podkladové materiály pro 11. jednání rady města ze dne 22.4 2020 týkající se bodu na jehož základě bylo 

přijato usnesení rady města č. 174/2020 (Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby RD na parc. č. 182/26 

v k.ú. Štolmíř), 

2. Podkladové materiály pro 11. jednání rady města ze dne 22.4 2020 týkající se bodu na jehož základě bylo 

přijato usnesení rady města č. 175/2020 (Žádost o odložení úhrady příspěvku na infrastrukturu V.P.). 

Jelikož dokumenty obsahovaly osobní údaje chráněné podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podkladové materiály dle bodu 2. 

obsahovaly dokumentaci k hypotečnímu úvěru a úvěrovou smlouvu, informaci rozhodnutím částečně 

odmítá.  

Dle § 8a informačního zákona poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní 

povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich 

ochranu. Dle § 10 informačního zákona se neposkytnou informace o majetkových poměrech osoby, která 

není povinným subjektem.  

Žadatel požadoval poskytnutí informací, které obsahovaly osobní údaje fyzických osob ve smyslu zákona  

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto 

informace lze poskytnout jen se souhlasem dotčených osob. Jelikož město Český Brod nemá od dotčených 

osob souhlas k poskytnutí požadovaných informací, byly v poskytnutých kopiích anonymizovány osobní 

údaje. 

http://www.cesbrod.cz/
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Dokumentace k úvěrové smlouvě a úvěrová smlouva jsou informace o majetkových poměrech osob, které 

nejsou povinným subjektem, z tohoto důvodu rozhodl povinný subjekt o částečném odmítnutí informace. 

 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného 

vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje 

prostřednictvím Městského úřadu Český Brod. 

 

 

 

 

Ing. Aleš Kašpar 

tajemník úřadu 
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