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Vážená paní ředitelko, 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. září 2009 Vaši 
žádost o stanovisko č.j. 2695/92 z téhož dne, ve které žádáte o sdělení názoru Úřadu, 
jaké údaje mohou být obsaženy ve správním rozhodnutí, jež bude poskytnuto na 
základě žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
K Vašemu dotazu Vám sděluji následující: 
 
Úřad není kompetentní k obecnému výkladu zákona o svobodném přístupu 
k informacím. S ohledem na své kompetence dané mu zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
se může vyjádřit pouze k otázce ochrany osobních údajů při poskytování informací o 
činnosti veřejné správy.  
 
Pokud orgán veřejné správy poskytuje informace na základě žádosti podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím a mezi sdělenými informacemi jsou rovněž osobní 
údaje, potom je správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona o ochraně 
osobních údajů a dopadají na něj všechny povinnosti tímto zákonem správci 
stanovené. Informace je podle definice § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních 
údajů osobním údajem tehdy, pokud se týká určeného nebo určitelného subjektu 
údajů, fyzické osoby.  
 
Ke zpracování osobních údajů, čímž může podle § 4 písm. e) zákona o ochraně 
osobních údajů být mj. i jejich zpřístupňování či zveřejňování, musí mít správce vždy 
právní titul. Dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů je tímto 
titulem na prvním místě souhlas subjektů údajů, tedy fyzických osob, jichž se osobní 
údaje týkají. Bez souhlasu lze osobní údaje zpracovávat pouze v případě, kdy je 
naplněna některá z výjimek upravených v citovaném ustanovení zákona o ochraně 
osobních údajů. 
 
Na poskytování informací orgány veřejné správy dopadá ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
f) zákona o ochraně osobních údajů, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat bez 
souhlasu subjektů údajů v případě, kdy správce poskytuje osobní údaje o veřejně 
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činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho 
veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že při poskytování informací o své působnosti mohou 
orgány veřejné správy zpřístupňovat a zveřejňovat osobní údaje bez souhlasu 
subjektů údajů ve výše uvedeném případě. Poskytování informací podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím o všech ostatních osobách proto musí probíhat 
v zásadě s jejich souhlasem.  
 
Pokud tedy správní rozhodnutí, které bude orgán veřejné správy poskytovat, 
obsahuje osobní údaje třetích osob, u kterých orgán veřejné správy souhlasem se 
zpřístupněním a zveřejněním osobních údajů nedisponuje, je, dle názoru Úřadu, 
nezbytné, tyto osobní údaje anonymizovat. Anonymním údajem se dle § 4 písm. c) 
zákona o ochraně osobních údajů rozumí takový údaj, který nelze vztáhnout 
k určené nebo určitelné fyzické osobě. Ve správním rozhodnutí je proto v tomto 
případě nezbytné začernit ty údaje, které by mohly identifikovat konkrétní fyzické 
osoby tak, aby nebylo možné ostatní informace, které rozhodnutí obsahuje, ke 
konkrétním fyzickým osobám vztáhnout. 
 
Závěrem si Vás ještě dovoluji upozornit na stanovisko Úřadu č. 1/2007, který se 
právě aplikací práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací o činnosti 
orgánů veřejné správy týká. Stanovisko je dostupné mj. na webových stránkách 
Úřadu. 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
Příloha:  
Stanovisko č. 1/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. František Nonnemann 
vedoucí kanceláře náměstkyně 
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