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  MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE  
 

  Horní náměstí  č.p. 583, 779 11 Olomouc  
 

   datová schránka ID: kazbzri, e-podatelna: podatelna@olomouc.eu, 
 

   Odbor agendy řidičů a motorových vozidel 
 

     Vejdovského č. 2, 779 11 Olomouc 

 

Sp. zn.: S-SMOL/159332/2020/OARMV                                                               V Olomouci dne 14. 7. 2020 

Č. j.: SMOL/169633/2020/OARMV/DPD/KN 

Oprávněná úřední osoba: Bc. Nikola Koňaříková 

Tel.: 585 513 713 
Pracoviště: tř. Kosmonautů 8, Olomouc 

 

 

R O Z H O D N U T Í 
 

 

 Magistrát města Olomouce, Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení drobných 

přestupků v dopravě, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 60 odst. 1 a ust. § 62 

odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) a jako povinný subjekt podle ust. § 2 odst. 1 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 106/1999 Sb.“) rozhodl takto: 

 

Žádost pana Jakuba Šafáře, nar. 23. 4. 1990, bytem Dobrovského 239/26, 779 00 Olomouc 

ze dne 2. 7. 2020, podané podle ust. § 14 zákona č. 106/1999 Sb., ve věci zaslání kompletní kopie 

spisového materiálu vedeného Magistrátem města Olomouce pod sp. zn.: S-

SMOL/105928/2020/OARMV se dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  

 

z č á s t i   o d m í t á. 

 

 

Odůvodnění: 

 
 

Magistrátu města Olomouce, Odboru agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení 

drobných přestupků v dopravě (dále jen „povinný subjekt“) byla dne 2. 7. 2020 prostřednictvím 

informačního systému datových schránek doručena písemná žádost o zaslání kompletní kopie 

spisového materiálu vedeného Magistrátem města Olomouce pod sp. zn.: S-

SMOL/105928/2020/OARMV, dle ust. § 14 zákona č. 106/1999 Sb., a to panem Jakubem Šafářem, 

nar. 23. 4. 1990, bytem Dobrovského 239/26, 779 00 Olomouc, z datové schránky uvniey4 (dále jen 

„žadatel“). 

 

Povinný subjekt výše zmíněnou žádost posoudil a dospěl k závěru, že písemná žádost 

splňuje podmínky uvedené v ust. § 14 odst. 2 a 3 zákona č. 106/1999 Sb. V dalším kroku pak 

na základě tohoto zjištění povinný subjekt posoudil, zda obsah spisového materiálu vedeného pod 

sp. zn.: S-SMOL/105928/2020/OARMV poskytne žadateli v plném rozsahu v souladu se žádostí 

dle ust. § 14 odst. 5 písm. d) téhož zákona.     

 

Součástí požadovaného spisového materiálu je, kromě písemností v listinné podobě, které 

obsahují mimo jiné osobní údaje účastníka řízení, i jednotka „DVD-ROM“ na které je zachycen 

kamerový záznam z kamery umístěné ve vozidle Policie ČR, který snímá dopravní přestupek.  

 

http://www.olomouc.eu/kontakty/datova-schranka
http://www.olomouc.eu/kontakty/elektronicka-podatelna
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Povinný subjekt v souladu s ust. § 8a zákona č. 106/1999 Sb., v návaznosti na zákon 

č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, neposkytuje žadateli: 

 

- jednotku „DVD-ROM“, u které není schopen povinný subjekt z technických důvodů 

zabezpečit ochranu práv a právem chráněných zájmů dotčené osoby, neboť toto je 

nepřepisovatelné optické záznamové médium. Formát uložení informací je přizpůsoben 

k uchování a čtení počítačových dat. Na tomto disku jsou data „vylisovaná“ a nelze je 

měnit (anonymizovat). V případě změny dat na tomto nosiči by došlo k zásahu do 

důkazu, který byl opatřen Policií ČR. Zároveň je vyhláškou ministerstva vnitra 

č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému 

datových schránek omezena maximální velikost datové zprávy. 

 

V dalším pak povinný subjekt žadateli poskytuje ostatní listinné materiály v digitální, 

tzv. anonymizované podobě, které jsou součástí spisového materiálu ke dni podání žádosti. 

 

 

 

POUČENÍ: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho oznámení, a to ke 

KRAJSKÉMU ÚŘADU OLOMOUCKÉHO KRAJE, podáním učiněným cestou Magistrátu města 

Olomouce, Vejdovského 2, Olomouc. Odvolání včas podané má odkladný účinek. 

 

 

 

 

 

Bc. Nikola Koňaříková 

Oddělení drobných přestupků v dopravě 

Odbor AŘ a MV 

Magistrát města Olomouce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 1x Jakub Šafář 

1x spis 


