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Český telekomunikační úřad, jako povinný subjekt, který má povinnost poskytovat informace 
vztahující se k jeho působnosti podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 10. 12. 2018 
prostřednictvím e-mailu žádost o informace podle téhož zákona. 
 
Žadatelem je

 
Předmětem podání je žádost o zaslání kopie usnesení čj: ČTÚ-56289/2017/KrM ze dne 
14. 9. 2017, kterým správní orgán vyzval navrhovatele k doplnění data narození. Žadatel 
dále uvedl, že mu postačuje zaslat odpověď elektronicky na jeho e-mailovou adresu. 
 
K žádosti povinný subjekt uvádí následující: 

- v předmětné věci bylo povinným subjektem vedeno správní řízení, jehož žadatel 
nebyl účastníkem. Podle ust. § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, mají právo nahlížet do správního spisu účastníci řízení. Jiným osobám 
správní orgán umožní nahlédnout do spisu podle odst. 2 citovaného ustanovení, prokáží – li 
právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude – li tím porušeno právo některého z účastníků, 
popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem, 

- žadatel nebyl účastníkem předmětného správního řízení, ani neprokázal svůj právní 
zájem nebo jiný vážný důvod k nahlédnutí do správního spisu, 

- institut nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu je zvláštní právní úpravou vůči 
zákonu o svobodném přístupu k informacím. Přestože nahlížení do spisu slouží též 
k získávání informací, jeho podstata a podmínky jsou jiné než obecný přístup k informacím 
povinných subjektů. Obsahem práva na nahlížení do spisu je fyzický a v zásadě 
neomezovaný přístup k originálu správního spisu a s tím spojená možnost činit si výpisy a 
pořizovat kopie. Jeho podstatou je vztah „nahlížitele“ k věci, který odůvodňuje poskytnutí 
i takových informací, které by obecnou cestou musely být odepřeny. Takto konstruované 
právo rozšiřuje možnosti přístupu k informacím pro vybrané skupiny osob. Neupravuje, a tím 
méně pak omezuje, možnosti obecného poskytování informací podle informačních zákonů, 

- nespadá-li osoba žadatele pod definici podle § 38 s. ř., může žádat o informaci, jež je 
součástí správního spisu, podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Tímto 
postupem jí však bude poskytnuta jen taková informace ze správního spisu, o kterou osoba 
sama požádá. V tomto případě se tak neuplatní široce vymezené právo na přístup k celému 
správnímu spisu, které náleží jen účastníkům řízení, jejich zástupcům, případně jiným 
osobám, které prokáží právní zájem nebo jiný vážný důvod. Takovýto postup je plně 
v souladu s principem publicity veřejné správy, který dává všem občanům právní nárok na 
přístup k informacím kromě těch, jež jsou zákonem taxativně vyloučeny. Je totiž zájmem 
státu, aby státní správa mohla být veřejností kontrolována a aby se zlepšovalo povědomí 
veřejnosti o její činnosti,  
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- obsahuje-li požadovaný dokument např. osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je povinností povinného 
subjektu, nejsou-li jiné zákonné důvody k odepření informace, kopii takového dokumentu 
(v posuzované věci kopii usnesení o určení lhůty k doplnění podání) žadateli poskytnout, 
ovšem v anonymizované podobě, tedy v podobě, kde budou na dokumentu uvedené osobní 
údaje znečitelněny (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 51/2009 dostupný 
na www.nssoud.cz), 
 
Z obsahu požadované kopie usnesení o určení lhůty k doplnění podání vyplývá, že obsahuje 
osobní údaje, kdy osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo 
určitelného subjektu údajů.  
 
Podle ust. § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, se subjekt údajů považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt 
údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více 
prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 
sociální identitu.  
 
S odkazem na ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím, dle kterého 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, a s odkazem 
na shora uvedené podmínky pro poskytování informací ze správního spisu, zasílá Český 
telekomunikační úřad, jako povinný subjekt, který má povinnost poskytovat informace 
vztahující se k jeho působnosti, kopii požadovaného usnesení v anonymizované podobě.       

 

Ing. Petr Francl v. r. 
ředitel odboru pro západočeskou oblast 
 

 
Za správnost: JUDr. Pavel Linhart, 17. 12. 2018 

Vypraveno dne: 17. 12. 2018 
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