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ROZHODNUTÍ 

Odbor vnitřních věcí MěÚ Český Brod, jako správní orgán příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“) vydává toto 
rozhodnutí, kterým v souladu s § 15 odst. 1 zákona o informacích  

částečně odmítá žádost o poskytnutí informace, 
kterou podal dne 30.12.2019 zdejšímu správnímu orgánu trvalým pobytem 

a to v části poskytnutí kopií pravomocných rozhodnutí 
o přestupcích spáchaných mladistvými, s anonymizovanými osobními údaji pachatelů, neboť z důvodu zvýšené 
ochrany osobních údajů u mladistvých, anonymizoval u kopií rozhodnutí i další údaje, které by mohly vést 
následně ke ztotožnění pachatele.  

Odůvodnění: 
Správní orgán obdržel dne 30.12.2019 elektronické podání od 

žádost dle 
zákona o svobodném přístupu k informacím,  a to  poskytnutí následující informace: 
 
1)Celkový přehled přestupků mladistvých za období 2014- 2018  řešených v působnosti městského úřadu ve 
struktuře zákonného označení přestupků 
2) Kopie pravomocných rozhodnutí některých řešených přestupků mladistvých s anonymizovanými osobními 
údaji pachatelů (ideálně 5 rozhodnutí z roku 2019). 
 
Správní orgán na otázku č. 1) odpověděl samostatným sdělením a na otázku č. 2) částečně odmítl podle § 15 
odst. 1 zákona o informacích odpověď, resp. informaci podat, a podle § 8a zákona o informacích, 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, kdy dotaz byl na zaslání kopie pravomocných 
rozhodnutí o přestupku mladistvých s anonymizovanými osobními údaji pachatelů, kdy mladiství podléhají 
zvýšené ochraně osobních údajů, a proto správní orgán anonymizoval u zasílaných kopií rozhodnutí i další 
údaje, které by mohly vést následně ke ztotožnění pachatele u jednotlivých rozhodnutí. Správní orgán má 
k dispozici pouze 4 pravomocná rozhodnutí z roku 2019, kterých se dopustili mladiství, a které Vám plně 
anonymizované v příloze tohoto rozhodnutí posílá. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského 
kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.  
 
 

Mgr. Klára Uldrichová, MPA 
vedoucí odboru vnitřních věcí 

Příloha: 4x plně anonymizované rozhodnutí  
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