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Česká obchodní inspekce
inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Ostravě

Provozní 1, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel. 554 818 211, fax 296 366 236

Čj.: ČOI 20846/19/4000

COI0X0155Y1H

Sp.zn. ČOI 16400/19/4000

V Ostravě dne: 12. 2. 2019

ROZHODNUTÍ

Inspektorát České obchodní inspekce Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Ostravě jako 
povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v rozhodném znění, rozhodl o žádosti o poskytnutí informace ze dne 6. 2. 2019 
žadatelky xxx xxx xxxx xxx, x.x.x., IČO xxx xx xxx, sídlo xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx, takto:

Žádost, v níž žadatelka žádá o přístup k informaci o datech vedoucích k zjištění osoby, která 
podala stížnost č. jednací 16400/19/O100 na společnost xxx xxx xxx xxx, x.x.x., se v souladu 
s § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím

odmítá.

Odůvodnění

Dne 7. 2. 2019 byla nadepsanému inspektorátu České obchodní inspekce doručena v listinné 
podobě žádost společnosti xxx xxx xxxx xxx, x.x.x. o poskytnutí informace vedoucí k osobě 
podatele podnětu, na jehož základě byla u společnosti provedena kontrola.

Žádost byla odmítnuta z následujících důvodů:

Podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím 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. V daném případě o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla 
předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, jde.

Dále: Požadované údaje získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní 
činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu. Podle § 11 odst. 3 zákona 
o svobodném přístupu k informacím Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při 
plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě 
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zvláštního právního předpisu11), podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný 
postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze 
ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností. Odkaz 11) pak směřuje například na 
zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (nyní nahrazený zákonem č. 255/2012, o kontrole) či zákon 
č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Podání spotřebitele, na jehož základě byla provedena 
kontrola, není zajisté informací vzniklou činností kontrolního orgánu.

Dále: Podle § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím Informace týkající se osobnosti, 
projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen 
v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu4a). 

Odkaz 4a) směřuje např. na § 11 až 16 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, § 5 a 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů. Na věc se vztahuje z těchto dvou předpisů zákoník občanský, nyní ovšem nikoliv 
pod číslem 40/1964 Sb., nýbrž od 1. 1. 2014 pod číslem 89/2012 Sb. jako tzv. nový občanský 
zákoník (NOZ).

V novém občanském zákoníku je ochrana osobnosti upravena v § 77 odst. 1 (každý člověk má … 
právo na ochrano svého jména a na úctu k němu) a v § 81 a následujících. Ochrany požívají 
zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho 
vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy (§ 81 odst. 2 NOZ).

Správnost závěru neposkytnout kontrolované osobě údaje o podateli podnětu ke kontrole pak zcela 
jednoznačně podporuje i ustanovení § 22 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole: Zvláštní ustanovení 
o nahlížení do spisu - Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny dokumenty nebo jejich části, z nichž lze 
zjistit totožnost osoby, která podala podnět ke kontrole.

Z uvedených důvodů kontrolní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím ve 
spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne 
jeho doručení k ústřednímu inspektorátu České obchodní inspekce prostřednictvím inspektorátu
Olomouckého a Moravskoslezského se sídlem v Ostravě.

Ing. Boris Stabryn
ředitel inspektorátu




