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R O Z H O D N U T Í  
 
Obec Kobylnice, jako povinný subjekt v souladu s ust. § 2 zákona č. 106/1999 S. o svobodném 
přístupu k informacím v platném znění (dále jen „obec“) obdržela dne 11.12.2014 žádost o 
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které pan        (dále jen 
žadatel) žádá mimo jiné o následující informace:  
3. Seznam e-mailových adres všech členů zastupitelstva obce.  
 
Obec tuto žádost opětovně posoudila a podle § 8a a § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 67 a násl. zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v návaznosti na Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
ze dne 4.2.2015, č.j. JMK 7711/2015, Sp. zn. S-JMK 7711/2015 OKP 
 

rozhodla takto : 
 

 
Žádost o požadovanou informaci –  seznam e-mailových adres všech členů zastupitelstva obce 
se v části vyhovuje a seznam části požadovaných e-mailových adres členů zastupitelstva 
je přílohou tohoto rozhodnutí, ve zbývající části se žádost  odmítá.  
  
 
O d ů v o d n ě n í :  

 
Dne 11.12.2014 obdržela obec, jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které žadatel mimo jiné žádá o 
seznam e-mailových adres všech členů zastupitelstva obce.  
  
Povinný subjekt tuto žádost přezkoumal a rozhodnutím ze dne 29.12.2014, sp. zn. 672/14/Šm, 
která byla žadateli doručena dne 29.12.2014 tuto žádost s odkazem na ochranu osobních údajů 

 



odmítl. Žadatel se proti tomuto rozhodnutí odvolal včas podaným odvoláním, které bylo 
postoupeno k rozhodnutí nadřízenému orgánu, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. 
Krajský úřad o podaném odvolání žadatele rozhodl rozhodnutím ze dne 4.2.2015, č.j. JMK 
7711/2015, Sp. zn. S-JMK 7711/2015 OKP, v jehož odůvodnění uvedl, že dle § 5 odst. 2 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, může správce zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu 
údajů s tím, že v daném případě v návaznosti na § 12 zákona č. 106/1999 Sb., měl povinný 
subjekt požádat dotčené osoby o souhlas s poskytnutím jejich osobních údajů. Povinný subjekt 
tak v návaznosti na rozhodnutí odvolacího orgánu požádal dotčené osoby o souhlas 
s poskytnutím jejich osobních údajů žádostí ze dne 4.3.2015 a tento souhlas obdržel od 
subjektů jejichž e-mailové adresy žadateli poskytuje. Vzhledem k tomu, že písemným 
vyjádřením některé dotčené osoby tento souhlas odmítly, povinný subjekt v této části žádost 
žadatele odmítl.  
 
Podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti 
nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o 
odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 
 
S ohledem na výše uvedené rozhodla Obec Kobylnice o částečném odmítnutí Žádosti, jak je 
shora uvedeno. 

 
P o u č e n í :  

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, podat do 15 dn ů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno prostřednictvím Obecního úřadu Kobylnice, Na 
Budínku 240, Kobylnice, 664 51 pošta Šlapanice. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne 
následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
    
 

 
 
 
 
 

 
Ing. Lubomír Šmíd v. r.  
starosta obce Kobylnice 

 
 
 

 
Příloha: Seznam e-mailových adres 
 

Otisk 

úředního 

razítka 



Příloha 
 

 
 
stana.d@centrum.cz 
floriankobylnice@seznam.cz 
krystof.radek@seznam.cz 
farannovaezo@seznam.cz 
jiri.pecl@gmail.com 
p.morava@gmail.com 
l.simlova@tiscali.cz 
obec@kobylnice.cz 
michal.ulbrich@centrum.cz 
alena.ulbrichova@volny.cz 

 


