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 MĚSTO SEDLČANY 
 Komise pro projednávání přestupků 
 Náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 
 
 

Č.j. MÚ-S/PŘE/9892/2022 
Sedlčany 23.5.2022 
 
         Mgr. Juraj Koprda - advokát 
         Konopišťská 1153/6 
         Vršovice  
         10000 Praha 10 
 
 
 

Rozhodnutí  
 

Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany ve složení Mgr. Marcela Tichá, Marcela Janoušková              
a Dana Čížková jako příslušný povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů rozhodla dne 18.5.2022 v souladu s ust. § 68 zákona      
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,              
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o poskytnutí informací 
dle ust. § 4a a § 14 zákona č . č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ze dne 
12.5.2022, č.j. MÚ-S/PŘE/9892/2022 žadatele Mgr. Juraje Koprdy - advokáta, ČAK 13827, Praha 10, 
Vršovice, Konopišťská 1153/6, PSČ 10000   takto: 
 

žádost o poskytnutí informací dle ust. § 4a a § 14 zákona č . č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, ze dne 12.5.2022, č.j. MÚ-S/PŘE/9892/2022 žadatele Mgr. Juraje Koprdy - 
advokáta, ČAK 13827, Praha 10, Vršovice, Konopišťská 1153/6, PSČ 10000,  se dle § 8a  a § 15 odst. 1 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
 

odmítá. 

 

Odůvodnění: 

Dne 13.5.2022 byla povinnému subjektu doručena žádost o poskytnutí informací dle ust. § 4a a § 14 zákona 
č . č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ze dne 12.5.2022, č.j. MÚ-
S/PŘE/9892/2022 žadatele Mgr. Juraje Koprdy - advokáta, ČAK 13827, Praha 10, Vršovice, Konopišťská 
1153/6, PSČ 10000. Žadatel ve své žádosti požaduje sdělení, zda v minulosti byla před přestupkovou komisí 
MÚ Sedlčany někdy pro podezření ze spáchání nějakého konkrétního přestupku projednávána některá 
z následujících osob Libuše Koupilová, Soňa Kazda Rýdl, Zdeněk Kazda. V případě kladné odpovědi požaduje 
žadatel o poskytnutí veškerých listin, dokumentů, úředních záznamů i o podaných vysvětleních osob, 
protokolů, tvořící obsah příslušné spisové dokumentace o projednání přestupků proti ze shora uvedených 
osob, a to včetně oznámení, či postoupení podezření ze spáchání přestupků a meritorního rozhodnutí, či 
usnesení o případném zastavení přestupkového řízení.  

 



+420 314 002 940  +420 723 247 530 

janouskova@mesto-sedlcany.cz 

ID: frsbn7e, IČ: 00243272 

www.mesto-sedlcany.cz 

 

 

Žadatel osoby řádně identifikoval osobními údaji dle data narození a trvalého pobytu a v takovém případě 
nelze poskytnout požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
neboť se jedná osobní údaje, které nelze dle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) poskytnout. 
 
Osobní údaj je definován jako veškerá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jde 
tedy o údaj, který je spojený s konkrétním člověkem a který sám o sobě nebo v kombinaci s jinými údaji, 
může vést k přímé či nepřímé identifikaci určité osoby.  

 
Povinnému subjektu se nepodařilo získat souhlas dotčených osob s poskytnutím osobních údajů. Povinný 
subjekt se dále zabýval otázkou proporcionality zásahu do osobnostních práv dotčených osob, otázkou, zda 
umožněním zásahu do práva na ochranu osobních údajů dojde k naplnění smyslu a účelu žádosti                    
o informace, zda může být právu na informace vyhověno jiným, šetrnějším způsobem, který by méně 
omezil právo na ochranu osobních údajů a zda nebude újma na právu na ochranu osobních údajů 
nepřiměřená ve vztahu k zamýšlenému cíli a došel k závěru, že  požadované informace jsou informacemi 
zasahujícími hluboce do osobnostních práv dotčených osob, kdy právu na informace může být vyhověno 
šetrnějším způsobem, a proto žádosti nevyhověl a odmítl ji ve smyslu § 8a zákona č. 106/1999 Sb.,                
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
  

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí ke 
Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním učiněným ke Komisi pro projednávání přestupků města 
Sedlčany. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. 
  

 
 
 
 

 Mgr. Marcela TICHÁ v.r. 
 předsedkyně  

 Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany 
 

 

 

   
Za správnost:  
Marcela Janoušková 
oprávněná úřední osoba 
 
Doručuje se:  

- Mgr. Juraj Koprda - advokát, Konopišťská 1153/6, 10000 Praha 10-Vršovice, 
- 1x spis 


