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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 15/2020 
Č .j.: MJ/23905/2020 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 13.05.2020 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k Odbor dopravy a silnic ní ho hospoda r ství  z a dost 
o poskytnutí  informace v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve 
zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 

Žádost o sdělení: 

 
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.106/1999Sb.,osvobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů podávám tímto jménem našeho spolku žádost o poskytnutí informací, 
týkající se problematiky autoškol. 
 
Žádám konkrétně o poskytnutí následujících informací: 
 
1. Seznam všech autoškol splatnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Vašeho obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností. 
 
Informaci prosím poskytněte formou seznamu (číselníku) autoškol s platnou registrací 
k provozování autoškoly, a to alespoň s uvedením čísla autoškoly (eTesty), obchodní firmy nebo 
jména a příjmení provozovatele autoškoly, IČ, adresami jejích provozoven a informací o odpovědné 
osobě (jméno, telefonní a e-mailový kontakt, www stránky). 
Např.: 
IČ:12345678, Autoškola 123, s.r.o., Horní náměstí 128, Nová Lhota, Jan Novák, 800 123 456, 
jan.novak@seznam.cz, 
www.autoskola123.cz  
Požadované informace poskytněte prosím splatností k datu doručení této žádosti ve formátu EXCEL 
dle vzoru (viz List "Seznam autoškol" v tomto dokumentu). 
 
2. Seznam neaktivních autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Vašeho 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 
Žádám o informaci ve stejném rozsahu jako u otázky č. 1 s tím ,že žádám, aby byly uvedeny pouze 
autoškoly s platnou registrací, které v letech 2019 ani 2020 nerealizovaly žádnou zkoušku z pravidel 
provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (PPV) skupiny B. 
 
Informaci prosím poskytněte formou samostatné tabulky nebo rozlišením neaktivních autoškol 
v tabulce s výstupem k otázce č. 1. 
 
Informace prosím zašlete datovou zprávou  
 
 
 
 
 
 

mailto:jan.novak@seznam.cz
http://www.autoskola123.cz/


MĚSTO JESENÍK 
  MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK 

Útvar tajemníka 
 

 

Tel.: 584 498 151 e-mail: olga.hondlova@mujes.cz  www.jesenik.org 
Masarykovo nám 167/1, 790 01 Jeseník  2/5 

 
K žádosti o informace bylo sděleno: 

 
 
 

Rozhodnutí 
 
Městský úřad Jeseník, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfŽ“) obdržel dne 13.05.2020 žádost 
Asociace autoškol České republiky, z.s., Čajkovského 1289/1, 13000, Praha 3, o poskytnutí informace 
podle InfŽ týkající se poskytnutí seznamu všech autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly, 
a to alespoň s uvedením čísla autoškoly (eTesty), obchodní firmy nebo jména a příjmení provozovatele 
autoškoly, IČ, adresami jejich provozoven a informací o odpovědné osobě (jméno, telefonní a e-mailový 
kontakt, www stránky). Povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 InfŽ, rozhodl o žádosti ze dne 13.05.2020 
spisová zn.: MJ/23905/2020 49619/2020 

takto: 

I.   V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení GDPR“) se žádost ohledně poskytnutí 
informací o odpovědné osobě (telefonní a e-mailový kontakt) částečně odmítá . 

 
 

II. Podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 a § 3 odst. 3 InfŽ se žádost ohledně požadavku 
na poskytnutí přehledu www stránek autoškol částečně odmítá,  neboť se jedná o 
požadavek na vytvoření nové informace. 

 
 

III. Podle § 11 odst. 2c) ve spojení s § 11 odst. 3 InfŽ se žádost ohledně požadavku na 
poskytnutí přehledu čísel autoškol (e-Testy) částečně odmítá , neboť se jedná o údaj 
poskytnutý od třetí osoby. 

 
 

IV. V ostatních částech žádosti se vyhovuje.  
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Odůvodnění: 
 
K výroku I. rozhodnutí: 
 
Podle čl. 4 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále 
jen „nařízení GDPR“) se osobními údaji rozumí „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné 
fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů), identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze 
přímo či nepřímo identifikovat, zejména s 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.“ 
 
Podle § 4 odst. 2 nařízení GDPR je zpracováním osobních údajů „jakákoliv operace nebo soubor operací 
s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných 
postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo 
pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, 
seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.“ 
 
Pokud však povinný subjekt nemá od subjektů těchto údajů, které figurují v textu předmětné žádosti 
o informaci dle InfZ, souhlas s předáním osobních údajů jiné osobě, přitom nesplňuje ani další podmínky 
stanovené čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR, což poskytuje zákonný důvod pro částečné odmítnutí žádosti 
o poskytnutí informace v souladu s § 8a InfŽ. Povinný subjekt proto při vydání tohoto rozhodnutí ve věci 
žádosti o poskytnutí informace upřednostnil právo na ochranu osobnosti a osobních údajů, tzv. třetích 
osob podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny 
základních práv a svobod. Povinný subjekt má za to, že tímto rozhodnutím nijak výrazně neomezil obsah 
poskytované informace.  
 
 
K výroku II.  rozhodnutí:  
 
Podle § 2 odst. 4 InfŽ se „povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí 
a vytváření nových informací.“  
 
Podle § 3 odst. 3 InfŽ „Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoli obsah nebo jeho část 
v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, 
záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“  
 
Za požadavek na vytvoření nové informace ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ lze považovat i žádost, která směřuje 
k poskytnutí neexistující informace, tedy informace, která nikdy neexistovala (nikdy nevznikla). Odborná 
komentářová literatura (srov. Furek, Rothanzl, Jirovec: Zákon o svobodném přístupu k informacím. 
Komentář. 1. vydání. Praha. C.H.Beck, 2016 s. 63) k tomu uvádí: „Z hlediska hmotněprávního pak může být 
žádost odmítnuta, jsou-li splněny dvě podmínky: požadovaná informace u povinného subjektu neexistuje 
(nebyla vytvořena, resp. zaznamenána ve smyslu § 3 odst. 3, případně v době podání žádosti u povinného 
subjektu již neexistuje) a současně povinný subjekt nemá zákonnou povinnost danou informací 
disponovat.“  Povinný subjekt konstatuje, že seznam webových stránek autoškol nezaznamenává. Žádný 
zákon mu takovou povinnost neukládá. 
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K výroku III. rozhodnutí:  
 
Podle § 11 odst. 2c) povinný subjekt neposkytne informaci pokud, „by tím byla porušena ochrana práv 
třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo 
autorské.“  
 
Správcem serveru, který vydává čísla autoškol (e-Testy), je třetí subjekt, společnost ČENDIS – Státní 
podnik Praha. Správce serveru pouze propůjčil povinnému subjektu přístup do databáze. Povinný 
subjekt na základě této skutečnosti není oprávněn sdělovat tato čísla třetím osobám, neboť není 
vlastníkem tohoto serveru.  
 
 
K výroku IV. rozhodnutí: 
 
Požadované informace jsou přílohou tohoto dopisu. 
 
 
 
 
 
 
 
Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podle § 16 odst. 1) a 2) a § 20 odst. 5) 
zák. č. 106/1999 Sb. odvolat k nadřízenému orgánu povinného subjektu podle § 178 zákona 500/2004 
Sb., správní řád, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním učiněným prostřednictvím 
povinného subjektu, tedy Městského úřadu Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník. 
 

„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 

Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 

 
 
 
 
 
 
Městský úřad Jeseník 
Útvar tajemníka 
Masarykovo nám. 1/167 
790 01 Jeseník 
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Příloha: 
 

Číslo Autoškoly IČO autoškoly Název autoškoly Adresa provozovny 

811020 00495433 Střední škola gastronomie a 
farmářství Jeseník 

Horní Heřmanice 47, 790 57 
Bernartice 

811019 03193021 Autoškola Shrek s.r.o. Nám. Svobody 822/1, 790 01 Jeseník 

811022 08529558 Autoškola Hřebíček – 
Michaela Polešenská 

Husova 191/2, 790 01 Jeseník 

811017 27819264 Autoškola Hřebíček s.r.o. Husova 191/2, 790 01 Jeseník 

811018 10029583 Vladimír Hřebíček Husova 191/2, 790 01 Jeseník 

811010 14571617 Zdeněk Janoš Hornická 579, 793 76 Zlaté Hory 

811003 25836528 Autoškola Pecha s.r.o. Nám. Svobody 826, 790 01 Jeseník 

811002 18458416 Jaromír Pecha Nám. Svobody 826, 790 01 Jeseník 

811006 47849428 Mgr. Vilém Otruba Průchodní 154, 790 01 Jeseník 

811015 10025812 Astanasis Becis 28. října 868/22, 790 01 Jeseník 

811004 66141419 Josef Achilis Nám. Svobody 828, 790 01 Jeseník 

811008 - Neaktivní 22988700 Hubert Krohmer Polská 555, 790 70 Javorník 

811021 - Neaktivní 73968978 Hubert Krohmer ml.  Polská 555, 790 70 Javorník 
 


