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Rozhodnutí

Drážní inspekce jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), rozhodl v souladu s ustanovením 
§ 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o žádosti paní JUDr. Veroniky Navrátilové, advokátky, zapsáné 
v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. číslem 17056, IČ: 76195295, sídlo kanceláře: Matiční 
730/3,  702  00  Ostrava  (dále  jen  žadatel),  ze  dne  3.  11.  2019,  o  poskytnutí  informace  „Kopie 
Vyhodnocení příčin a okolností vzniku mimořádných událostí “ takto: 

žádost žadatele o poskytnutí informace se částečně odmítá, a to v požadavku na poskytnutí 
osobních údajů, které jsou nedílnou součástí vyhodnocení.

Odůvodnění
Podle  ustanovení  §  11 odst.  2  zákona písm.  a)  zákona č.  106/1999 Sb.  povinný  subjekt 

informaci neposkytne,  pokud jde o informaci  vzniklou bez použití  veřejných prostředků, která byla 
předána  osobou,  jíž  takovouto  povinnost  zákon  neukládá,  pokud  nesdělila,  že  s  poskytnutím 
informace souhlasí. Požadované informace (v části týkající se na mimořádné události zúčastněných 
osob) nevznikly za použití veřejných prostředků a zároveň byly předány osobou, již takovou povinnost 
zákon neukládá (zúčastněná osoba dobrovolně sdělila své údaje vyšetřovatelům mimořádné události  
za  určitým  účelem),  aniž  by  byl  udělen  souhlas  k  poskytnutí  informací  žadateli.  S  dokumenty 
Vyhodnocení  příčin  a  okolností  vzniku  mimořádných  událostí  je  dále  nutné  nakládat  v  souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Radu (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, příp. ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
v době vydání daného dokumentu. Z tohoto důvodu Vám byly poskytnuty dokumenty Vyhodnocení 
příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v anonymizované podobě. 

S ohledem na výše citovaná ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. bylo rozhodnuto o částečném 
odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. prostřednictvím 
Drážní  inspekce  k  nadřízenému  orgánu,  kterým  je  v  daném  případě  generální  inspektor  Drážní 
inspekce, a to do 15 dnů od jeho oznámení.  Lhůta pro podání se počítá ode dne následujícího po 
doručení  písemného  vyhotovení  rozhodnutí,  nejpozději  však  po  uplynutí  desátého  dne,  kdy  bylo 
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
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