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ROZHODNUTÍ 
 

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy (dále jen „povinný subjekt“) ve věci 

žádosti o poskytnutí informace 

žadatelky 

 

(dále jen „žadatelka“) doručené dne 23. 7. 2015 pod č. j. MMOP 85270/2015 rozhodl takto: 

Žádost o poskytnutí informace doručená dne 23. 7. 2015 se podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o svobodném přístupu k informacím“) 

o d m í t á  

v souladu s ustanovením § 8a a § 11 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím. 

 

Odůvodnění: 

Žadatelka podala dne 3. 6. 2015 pod č. j. MMOP 64862/2015 žádost o poskytnutí informace, „jaké 
sankce proti  za nepovolený odběr vody ze studny byly uplatněny“. Z dopisu, jehož hlavním 
obsahem je vyjádření se ke správnímu řízení spis. zn. ŽP-19898/2014-TyJ, vyplývá, že se žadatelka 
dotazuje na sankce udělené povinným subjektem  

 za odběr podzemní vody ze studny prováděný bez potřebného povolení. 

Jelikož podání č. j. MMOP 64862/2015 ze dne 3. 6. 2015 je dle hlavičky dopisu určeno odboru životního 
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), postoupil 
správní orgán podání žadatelky dne 8. 6. 2015 krajskému úřadu. 

Dne 23. 7. 2015 obdržel správní orgán pod č. j. MMOP 85270/2015 sdělení odboru státní správy 
ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství (dále jen „ministerstvo zemědělství“), 
z něhož vyplývá, že podání č. j. MMOP 64862/2015 ze dne 3. 6. 2015 bylo krajským úřadem posouzeno 
jako podnět k přezkoumání rozhodnutí krajského úřadu vydaného v odvolacím řízení navazujícím 
na  řízení vedené povinným subjektem pod spis. zn. ŽP-19898/2014-TyJ, a proto bylo podání žadatelky 
krajským úřadem předáno ministerstvu zemědělství. Ve sdělení ze dne 23. 7. 2015 postoupilo 
ministerstvo zemědělství žádost o poskytnutí informace ze dne 3. 6. 2015 Magistrátu města Opavy 
k přímému vyřízení. 
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Posouzení povinného subjektu: 
Odběrem podzemních vod bez povolení k nakládání s vodami se fyzická osoba dopouští přestupku 
podle § 116 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, za který se uloží pokuta v souladu s ustanovením § 116 
odst. 4 až 6 téhož zákona. 
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 něj vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, 
se podle § 11 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytují. 
Podle § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím 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. 
Podle čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod má každý právo, aby byla zachována jeho lidská 
důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Podle čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv 
a svobod má každý právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným 
zneužíváním údajů o své osobě. 
Správce a zpracovatel osobních údajů (tj. povinný subjekt) podle § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
osobních údajů“) při zpracování osobních údajů dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, 
zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným 
zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. 
Z výše uvedených ustanovení právních předpisů vyplývá, že fyzické osoby jsou chráněny 
před poskytováním konkrétních informací o jejich přestupcích Listinou základních práv a svobod 
a zákonem o ochraně osobních údajů. Podáním informace jiné osobě o sankci udělené správním 
orgánem fyzické osobě v přestupkovém řízení vedeném podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů by bylo porušeno právo na zachování dobré pověsti a jména fyzické osoby, 
bylo by porušeno právo na ochranu před neoprávněným zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů 
o osobě, došlo by k neoprávněnému zasahování do soukromého a osobního života fyzické osoby. 
Správní orgán proto rozhodl, že žadatelce neposkytne informaci o tom, jakou sankci  

 za odběr podzemní vody ze studny prováděný bez potřebného povolení udělil, jak je 
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákon o svobodném přístupu k informacím podat odvolání 
ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním u zdejšího povinného subjektu. 
Odvolací lhůta činí podle § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“) 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. 
 
 
 
Ing. Marie Vavrečková   v. r. 
vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
Obdrží: 

 
  
Na vědomí: 

Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, č. útvaru 15110, 
,  

 
 




