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MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY 
Odbor životního prostředí 
náměstí T. G. Masaryka 32 
264 80 Sedlčany 

 

 
Spis. značka: 33785/2022/MUSED 
Č.j.: MÚ–S/ŽP/18641/2022-2 
Vyřizuje: Petr Vondráček, DiS. 
 

     V Sedlčanech dne 16. září 2022 

 

Rozhodnutí 
 
 
Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také „InfZ“), rozhodl ve věci žádosti o poskytnutí informací ve smyslu InfZ, kterou podal 
dne 12. 09. 2022 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------, takto: 
 
Žádost, jejíž předmětem je poskytnutí kopie nájemní smlouvy honitby Krásná Hora II uzavřená 
mezi držitelem a uživatelem honitby, se podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ odmítá, 
protože podle § 8a, § 9 odst. 1 a § 11 odst. 3 InfZ nelze tuto informaci poskytnout. 
 
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
 

 
Odůvodnění: 

 
Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“), obdržel dne 
12. 09. 2022 žádost od --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím. Předmětem žádosti bylo vydání kopie nájemní smlouvy honitby Krásná 
Hora II uzavřené mezi držitelem a uživatelem této honitby. 
 
Správní orgán při posouzení předložené žádosti, tedy zda lze či nelze předmět žádosti 
poskytnout, vycházel mimo jiné z ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že: „Smlouva o nájmu honitby 
musí být uzavřena písemně na dobu 10 let. Držitel honitby je povinen do 15 dnů ode 
dne uzavření smlouvy zaslat jedno její vyhotovení orgánu státní správy myslivosti .“  
Z tohoto ustanovení vyplývá, že správní orgán získává informaci o uzavření nájemní 
smlouvy na základě plnění zákonné povinnosti a dále, že nájemní smlouva je správnímu 
orgánu zasílána tzv. na vědomí, aby získal informaci, kdo bude konkrétní honitbu 
užívat. Současně je třeba konstatovat, že nájemní smlouva je projevem 
soukromoprávního vztahu dvou subjektů, kteří nejsou povinnými subjekty podle InfZ.  
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Na základě výše uvedených skutečností a při posouzení § 11 odst. 3 InfZ, který stanoví, 
že: „Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci 
kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního 
právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný 
postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt 
poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.“, došel 
správní orgán k závěru, že požadované informace nemůže poskytnout. 
 
Dále nelze opomenout fakt, že v požadované smlouvě je mimo jiné údaj výše 
nájemného. Tento údaj správní orgán považuje za obchodní tajemství, jež zákon 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v § 504 definuje takto: 
„Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a  v příslušných 
obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž 
vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.“  
Jestliže by správní orgán toto obchodní tajemství žadateli poskytl a současně dostál 
povinnosti stanovené InfZ a informaci zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
dopustil by se tím porušení obchodního tajemství (§ 2985 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). K ochraně obchodního tajemství 
svědčí dále § 9 odst. 1 InfZ, který stanoví: „Pokud je požadovaná informace obchodním 
tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne.“ 
 
V návaznosti na odmítnutí žádosti mimo jiné podle § 9 odst. 1  InfZ, správní orgán 
dostává povinnosti uvedené § 15 odst. 2 InfZ: „Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů 
ochrany obchodního tajemství podle § 9 nebo ochrany práv třetích osob k předmětu 
práva autorského podle § 11 odst. 2 písm. c), musí být v odůvodnění rozhodnutí 
uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává 
majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba 
povinnému subjektu známa. Pro knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační 
služby podle knihovního zákona a muzea a galerie poskytující standardizované veřejné 
služby se věta první nepoužije.“ a uvádí, kdo vykonává právo k  tomuto obchodnímu 
tajemství: 

- Honební společenstvo Krásná Hora II., IČO: 75002809, se sídlem: Zhoř 20, 262 56 
Krásná Hora nad Vltavou 

- Myslivecký spolek Jedlina Krásná Hora, IČO: 18609023, Kamýk nad Vltavou 67, 
262 63 Kamýk nad Vltavou  

 

Dalším důvodem pro odmítnutí žádosti je fakt, že požadovaná nájemní smlouva 
obsahuje také podpisy zástupců smluvních stran doplněné jmény, příjmeními 
a funkcemi fyzických osob. Tyto informace dohromady naplňují definici osobních údajů, 
kterou stanoví Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 takto: „Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo 
identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, 
kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, 
například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden 
či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, 
kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.“ Osobní údaje chrání také 
ustanovení § 8a InfZ: „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.“ 
 

Na základě všech výše uvedených skutečností, a to i kdyby se správní orgán vypořádal 
s překážkami stanovenými § 8a a § 9 odst. 1 InfZ znečitelněním údajů ve smlouvě, 
nelze vyhovět žádosti z důvodu § 11 odst. 3 InfZ, tedy z důvodu ochrany neveřejných 
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informací, jejichž zveřejněním by mohla vzniknout újma třetí osobě, a proto správní orgán 
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí. 

 
 

Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání podle ustanovení § 16 InfZ 
a podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Sedlčany, 
a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení. První den lhůty začíná běžet následující den po dni 
oznámení. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho 
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Odvolání musí mít 
náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom v jakém 
rozsahu je rozhodnutí napadáno a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí.  
 
 
 
 
 
Petr Vondráček, DiS. 
referent Odboru životního prostředí                                                               otisk úředního razítka 
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 

- OŽP - spis 
Obdrží na dodejku: 

- účastníci řízení uvedení ve výroku rozhodnutí 
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