MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
ÚŘAD městské části
155 31 Praha - Lipence, K Obci 47

fax: 257 92_2 641, tel: 257 921 167

Č.j.:1183/8—2020

v Praze dne 19. srpna 2020

Daniel Václav Štěpánek

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle ustanovení § 15 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha — Lipence (dále jen „ÚMČ Lipence“) rozhodl podle ustanovení § 15
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dálejen zákon č. 106/1999 Sb.) s poukazem na článek 10 odst. 3, Listiny základních
práv a svobod (dále jen „Listina“) ve věci žádosti pana Daniela Václava Štěpánka, bytem
— (dále jen "žadatel"), ze dne 17. 08. 2020, kterou je
požadováno poskytnutí:
- žádosti o využití údajů z ROB a AISEO (ID zprávy 754741415)
- opisu datové zprávy (ID zprávy 757015427)
takto:

žádost, ve které se žadatel domáhá poskytnutí žádosti o využití údajů z ROB a AIESEO
a AISEO (ID zprávy 754741415) a opisu datové zprávy ID zprávy 757015427 se odmítá.

Odůvodnění:

ÚMČ byla dne 17. 08. 2020 prostřednictvím datové zprávy doručena žádost žadatele o
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti je:
„poskytnutí podkladů o využití osobních dat žadatele v rámci automatizovaného porovnání
údajů v systému centrálního registru obyvatel a registrem obyvatel vedeným ÚMČ Lipence,
konkrétně žádosti o využití údajů z ROB a A/SEO (ID zprávy 754741415) a opisu datové
zprávy (ID zprávy 757015427)“
Právo na informace patří k ústavně garantovaným politickým právům, jehož účelem je umožnit
občanům orientovat se ve veřejném dění, aniž by bylo třeba prokazovat odůvodněnost
požadavku. Případné omezení může být dáno pouze zákonem, při respektování nezbytnosti
ochrany práv a svobod druhých, bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného
zdraví a mravnosti Na druhé straně nelze abstrahovat od toho, až ani právo na informace není
bezbřehé a je třeba jej posuzovat v kontextu jiných ústavně garantovaných práv a svobod.

Požadované poskytnutí obsahu datových zpráv: žádosti využití údajů z ROB a AIESO a opisu
datové zprávy (ID zprávy 757015427), které jsou datovými soubory a obsahuji osobni údaje a
data dalších osob, která jsou automatickým elektronickým způsobem zpracovávána v systému
registru obyvatel vedeným v programu evidence obyvatel ,,TRIADA" na ÚMČ Lipence.

Podle ustanovení § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů je ÚMČ Lipence
oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění jednak povinnosti, která
je mu uložena právním předpisem, nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při

výkonu veřejné moci, kterým je pověřen. ÚMČ Lipence jako subjekt získávající údaje
z informačního systému evidence obyvatel podle zvláštního právního předpisu, je povinen
podle ustanovení § 8 odst. 2 pism. b) zákona č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a
rodných číslech a o změně některých zákonů, zajistit ochranu dat před náhodným nebo
neoprávněným přístupem nebo zpracováváním.
Podle ustanoveni § 8a zákona č. 106/1999 Sb. poskytne povinný subjekt informace týkající se
osobnosti, projevů osobni povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu
právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Zadatel požaduje poskytnutí informací, které
jsou osobními údaji fyzických osob ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
ÚMČ Lipence je při posuzování žádosti vázáno shora uvedenými právními předpisy, proto
podle ustanovení § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., rozhodl odmítnutí žádosti.

Poučenh

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení
písemného vyhotoveniltohoto rozhodnuti. Odvolání se podává k Magistrátu hlavního města
Prahy prostřednictvím Uřadu MČ Praha - Lipence.

Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu

In 9 . Petr Digitálně podepsal
Ing. Petr Jindra
Datum: 2020.08.19
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Městská část Praha — Lipence
Úřad městské Části
K Obci 47
155 31 Praha - Lipence
V Praze 15. srpna 2020

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

dne 8. května 2020 jsem na váš Úřad městské Části Praha - Lipence podal Žádost o poskytnutí informací
podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která se týkala využití
mých osobních údajů z registru obyvatel, ke kterému mělo dojít 26. února 2020 v 10:10 hod.
Dne 21. května 2020 jsem od vás obdržel písemnost s označením "Poskytnutí informací podle zákona Č.
106/1999 Sb. - zaslénl'", ve které mé informujete o tom, že využití těchto dat proběhlo zcela
automatizovaně a jeho cílem bylo porovnání údajů v systému centrálního registru obyvatel městské Části
Praha - Lipence.

Rád bych vás požádal o poskytnutí podkladů uvedených níže, na základě kterých vám byly údaje
poskytnuty a na které se odkazujete:
' Žádost o využití údajů z ROB a AISEO (lD zprávy 754741415)
' Opis datové zprávy ID 757015427

Vzhledem k tomu, že jsem v městské Části Praha - Lipence nikdy neměl hlášený pobyt a i přesto
zpracovává váš úřad mé osobní údaje, za účelem vámi uváděného "porovnání dat", považuji mou žádost
za zcela oprávněnou.

S pozdravem

(v/astnoručnípodpis)
Daniel Václav Štěpánek

