
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 

Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Povinný subjekt. 

Dle doručení na podatelnu.. 

Žadatel: 
Název: 
Datum narozeni: 
Trvalý pobyt: 

Adresa pro doručovánĺ: 

oo 

v ve smyslu zákona c.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k Informacím, ve znění pozdějích předpisů, 
Vás žádám o poskytnutí následujících informací: 

1) Žádám o poskytnutí informace o torn, zda si povinný subjekt zajištuje služby a•činnosti spojené 
s kybernetickou bezpečností svépomocí.*) 

) Pokud povinný subjekt nezajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností 
svépomocí, žádám 

o 

poskytnutí kopií smluv a všech jejich dodatků s externími  dodavateli, kteří 
pro povinný subjekt služby a:činnosti kybernetické bezpečnosti zajišťují. **} 

Pod 
pojmem kybernetické bezpečnosti žadatel rozumí zabezpečení ochrany před 

neoprávnéným manipulováním se zařizeními poč tačového systému, ochranu před neoprávněnou 

manipulací s daty, ochranu informací před krádeži-(nelegálni tvorba kopií dat) 
nebo 

poškozením, 
bezpečnou komunikaci a přenos dat (kryptografie), bezpečné uloženi dat, celistvost a 
nepodvrhnutelnost dat. 

**

) Pokud povinný subjekt shledá, že nemůže poskytnout celé kopie smluv a jejich dodatky 
z důvodu, že obsahují informace, v jejichž poskytnutí povinnému subjektu brání zákon, žádám o 
poskytnutí požadovaných informací v maximálním možném rozsahu. 

V souladu 
s§ 19 od t. 4. správního řádu žádám o poskytnutí požadovaných informací v elektronické. 

podobě 

a 

jejich 

zaslání 

na výše 

uvedenou 

e-mailovou 

adresu pro 

doručovani. 

V 

případé, 

že 

to 

umožňuje povaha 

posyktovane 

informace 

žádárn 

o 

poskytnutí 

zasláním 

(hypertextových) 

odkazů na konkrétní 

výše uvedené smlouvy. 

S pozdravem, 

Michal 

Repatý 



Žádost o' poskytnuti informace ve smyslu zákona 
Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Povinný subjekt: 
Dle doručení na podatelnú. 

Žadatel. 
Název: 
Datum narozeni: 
Trvalý pobyt: 
Adresa pro doručování: 

.  ~ . ' • 1/  ~ . I  V• . 

Ve srnys;u zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k~ • nfdrmacim, ve znění pozdějích předpisů, 
Vás žádám o poskytnutí následujících informací: 

) Žádám o poskytnutí kopií smluv a veškerých jejich dodatků uzavřených na pořízení, provoz, . 
správu, rozvoj (vývoj) a údržbu veškerého softwarového vybavení povinného subjektu, které 

. ~ povinný subjekt využívá ̀ v rámci své einnosti, a to za období posledních 3 let {'ke dni doručení 
žádosti). dos i}. 

} Žádám o poskytnutí informace, kolik jednacích řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 a násl. 
zákona č. 134/2416 Sb,, o zadávání veřejných zakázek povinný subjekt zahájil za období 
posledních 3 let (ke dni doručení žádosti) a poskytnutí kopií smluv na základě těchto jednacích 
řízení bez uveřejnění uzavřených. 

V souladu s§ 19 odst. 4 správního řádu žádám o poskytnutí požadovaných informací v elektronlcké. 
podobě a jejich zaslání na výše uvedenou e-mailovou adresu pro doručování. 
V případě, že ,to umožňuje povaha posyktované informace žádám o poskytnutí zasláním 
(hypertextových) odkazů na konkrétní výše uvedené smlouvy. 

S pozdravem, 



Žádost o'poskytnutí informace ve smyslu zákona 

x. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Povinný subjekt:. 

Dle doručení na podatelnu. 

Žadatel: 
Název; 

Datum narozeni: 
Trvalý pobyt: 
Adresa pro doručování: 

Ve smyslu zákona Č. 1Df/"109'9 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdéjích předpisů, 
Vás žádáme o poskytnutí následující informace: 

) Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný v úmyslu zahájit v roce 2022 
žadateli postačí i pracovní  označení veřejných zakázek a předpokládaný termín zahájeni 

, 
,,.izadávacího řízení. zení. 

Žádáme a poskytnutí kopií výše uvedených smluv v elektronické podobě zaslaných na výše uvedenou 
adresu pra daručování, 

S pozdravem, 



Žádost o' poskytnutí informace ve smyslu zákona 

Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Povinný subjekt: 
Dle doručení na podatelnu. 

žadatel: 
Název: 

Datum narozeni: 

Trvalý pobyt: 
.. . , Adresa pro doručování: 

Č 

MI 

Ve smyslu zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném pr~stupu k informacím, ve znáni pozdějích předpisů, 

Vás žádáme o poskytnutí následující informace: 

) ;nformaci, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, které zpracovává v rámci 

své činnosti zdali se jedná o uložení na vlastních uložištích či skrze externí poskytovatele. 

V případě, kdy jsou data uložena na vlastních serverech, žádáme o poskytnutí kopie smlouvy 

na dodávku oněch serverů a dále kopii aktuálně účinné smlouvy na údržbu/provoz těchto 

serverů, pokud se liší od smlouvy na jejich dodávku.  V případě kdy jsou data uchovávaná 
i 

úložiště 
v v. 

~ ~ 

externí službou (at' již skrze cloudo~re uloz~ste c~ externí servery) žádáme o poskytnutí kopie 
aktuálně účinné smlouvy se zprostředkovatelem externího uložení dat. 

žádáme o sdělení výše zmíněné informace v elektronické podobě na výše uvedenou adresu pro 
. . ~ . . , . , . , , 

doručován, a zároveň o poskytnutí kopii výše zmíněných smluv v elektronické podobě zaslaných na 

tutéž výše uvedenou adresu pro doručování, příp. o poskytnutí zasláním (hypertextových) odkazů na 

konkrétní výše uvedené smlouvy. 

S pozdravem, 



Žádost oposkytnutí informace ve smyslu zákon 

Č. x.(36/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Povinný subjekt: 

Die doručeni na padatelnu. 

Žadatel: ~adate., 
Název; 
Datum narozeni: 

Trvalý pobyt: 
Adresa pr doručováni: 

Ve srnysřu zákona Č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, ve znáni pQzdějích předpisů, 

Vás žádáme o poskytnuti následující informace: 

1) P'oskytnutí kopii všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti 

vexejných zakázek a adrninistrace veřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem 

v období mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021. 

V souladu s 19 odst. 4 správního řádu žádám o poskytnutí požadovaných informací v elektronické 

podobě a. ;ejich zaslání na výše uvedenou e-maiíovou adresu pro doručování. 

V případě, že to umožňuje povaha posyktpvané informace žádám o poskytnutí zasláním 

(hypertextových) odkazů na konkrétní výše uvedené smlouvy. 

S pozdravem, 



ádost o`paskytnutí informace ve smyslu zákona 
Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu: k informacím 

Povinný subjekt::
Dle doručení na podatelnu. 

žadatel: 
Název: 
Datum narozeni:. 

,. Trva~y po~yt: 
Adresa. pro doručování: 

~ t 
. v . ... . Ve srnys.0 zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve ; znění po►zdějich předpisů,: 

vás žádáme o poskytnutí následujíci informace: 

) ?oskytnuti -kopii všech smluv, Jejichž předmětem je poskytování právních služeb, uzavřených 
povinným subjektem v období mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021. 

Žádáme o poskytnutí-kopií výše uvedených smluv v elektronické podobě zaslaných na výše uvedenou. , 
adresu p:o doručování, příp. o poskytnutí zasláním (hypertextovych) odkazů na konkrétní výše u. 
vedené smlouvy. 

S pozdravem, 



Statutární město Ostrava 
magistrát 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.. 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

Datum: 

SMO/80848 1/21 /LPO
S-SMO/801580/21/LPO 

15.12.2021 

Vyrozumění o prodloužení lhůty 

Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy (dále jen „povinný subjekt") obdrželo dne 13.12.2021 

žádost o informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZoSPI") povinným subjektem evidovanou pod Č. j. SMO/8015 80/21 /LPO/ , jíž žadatel 
pan  požaduje informace prostřednictvím celkem 6 formulovaných dílčích okruhů. 

Vyřízení uvedené žádosti vyžaduje konzultaci mezi více složkami povinného subjektu, které mají závažný 
zájem na předmětu žádosti; to je  podle § 14 odstavce 7 písmene c) ZoSPI důvodem pro prodloužení lhůty 

pro vyřízení žádosti. 

S ohledem na to žadatele vyrozumívám, že povinný subjekt z uvedeného důvodu lhůtu pro vyřízení žádosti 

podle citovaného ustanovení ZoSPI prodlužuje o 10 dní. Konec takto prodloužené lhůty připadá na 7.1.2022. 

S pozdravem 

Magistrátu města Ostravy 

- podepsáno elektronicky - 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
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LADS 

Statutární město Ostrava 
magistrát 

Č. j.: SMO/0 1 3 1 42/22/LPO
Sp. zn.: S-SMO/808481/21/LPO 

Vyřizuje: 

Telefon: 
E-mail: posta@ostrava.cz 

Datum: 5. 1.2022 

Poskytnutí informací 

Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy (dále jen „povinný subjekt") obdrželo dne 

13.12.2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoSPI") povinným subjektem evidovanou pod č. j. 

SMO/801580/21/LPO/  jíž žadatel pan požaduje informace prostřednictvím 

celkem 6 formulovaných dílčích okruhů v tomto znění: 

1. Okruh 

„Ve smyslu zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů Vás žádám o poskytnutí následujících informací: 

1) Žádám o poskytnutí informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti 

spojené s kybernetickou bezpečností svépomocí *). 

2) Pokud povinný subjekt nezajištuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností 

svépomocí, žádám o poskytnutí kopií smluv a všech jejich dodatků s externími dodavateli, 

kteří pro povinný subjekt služby a činnosti kybernetické bezpečnosti zajišťuji. * *~ 

*) Pod pojmem kybernetické bezpečnosti žadatel rozumí zabezpečení ochrany před 

neoprávněným manipulováním se zařízeními počítačového systému, ochranu před 

neoprávněnou manipulací s daty, ochranu informací před krádeží (nelegální tvorba kopií 

dat) nebo poškozením, bezpečnou komunikaci a přenos dat (kryptografie), bezpečné 

uložení dat, celistvost a nepodvrhnutelnost dat. 

* *) Pokud povinný subjekt shledá, že nemůže poskytnout celé kopie smluv a jejich dodatky 

z důvodu, že obsahují informace, v jejichž poskytnutí povinnému subjektu brání zákon, 

žádám o poskytnutí požadovaných informací v maximálním možném rozsahu." 

2. Okruh 

„Ve smyslu zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů Vás žádám o poskytnutí následujících informací: 
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1) Žádám o poskytnutí kopií smluv a veškerých jejich dodatků uzavřených na pořízení, 

provoz, správu, rozvoj (vývoj) a údržbu veškerého softwarového vybavení povinného 

subjektu, které povinný subjekt využívá v rámci své činnosti, a to za období posledních 3 

let (ke dni doručení žádosti). 

2) Žádám o poskytnutí informace, kolik jednacích řízení bez uveřejnění ve smyslu 63 a 

násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek povinný subjekt zahájil za 

období posledních 3 let (ke dni doručení žádosti) a poskytnutí kopií smluv na základě 

těchto jednacích řízení bez uveřejnění uzavřených." 

3. Okruh 

„ Ve smyslu zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů Vás žádám o poskytnutí následující informace: 

1) Informaci, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, která zpracovává 

v rámci své činnosti — zdali se jedná o uložení na vlastních uložištích či skrze externí 

poskytovatel. V případě, kdy jsou data uložena na vlastních serverech, žádáme o 

poskytnutí kopie smlouvy na dodávku oněch serverů a dále kopii aktuálně účinné smlouvy 

na údržbu/provoz těchto serverů, pokud se liší od smlouvy na jejich dodávku. V případě, 

kdy jsou data uchovávaná externí službou (at' již skrze cloudové úložiště či externí 

servery) žádáme o poskytnutí kopie aktuálně účinné smlouvy se zprostředkovatelem 

externího uložení dat." 

4. Okruh 

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů Vás žádám o poskytnutí následující informace: 

1) Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný v úmyslu zahájit v roce 2022 --

žadateli postačí i pracovní označení veřejných zakázek a předpokládaný termín zahájení 

zadávacího řízení." 

5. Okruh 

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů Vás žádám o poskytnutí následující informace: 

1) Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, 

uzavřených povinným subjektem v období mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021" 

6. Okruh 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vás žádám o poskytnutí následující informace: 

1) Poskytnutí kopii všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti 

veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem 

v období mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021" 
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Podle žádosti Vám poskytuji následující informace: 

- k prvému okruhu uvádíme, že v rámci poskytnutí informace k odrážce jedna uvádíme, že 

služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností si zajišťuje povinný subjekt 

převážně sám. K druhé odrážce uvádíme, že jsou ve zbylé části služby zajišťovány na 

základě smluv včetně dodatků, na které Vám poskytujeme hypertextové odkazy do registru 

smluv a jsou blíže níže identifikovány jejich evidenčním číslem, kde jsou umístěny a 

zveřejněny: 

• 3690/20181KP/VZKU, odkaz do Registru 

smluv: httls://smlouvv.gov.cz/smlouva/7709715?back11nk8z178 
. 1550/2018/IT, odkaz do Registru smluv: 

https://smlouvy.Rov.cz/smlouva/5389884?backlink=f253o , navázané záznamy 

(1550D 1/2018/IT, 1550D2/2019/IT, 1550D3/2020/IT, 1550D4/2021/IT, 1 550D5/202 1/IT) 

Uvedené informace jsou poskytnuty vyjma těch informací, u kterých bylo vydáno 

rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace rozhodnutím č.j. 

SMO/013030/22/LPO/ jedná se o odmítnutí z důvodu ochrany osobních údajů; 

- k druhému okruhu uvádíme, že smlouvy poskytujeme formou hypertextových odkazů na ně 

do registru smluv, kde jsou zveřejněny a dostupné, a tyto odkazy, včetně identifikace, tvoří 

přílohu č. 1 tohoto sdělení, kterou představuje excelovská tabulka. Dále uvádíme, že 

jednací řízení, bez uveřejnění ve smyslu § 63 a násl. zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, nebylo zahájeno v požadovaném období, a proto nemáme takové 

smlouvy k dispozici. 

Uvedené informace jsou poskytnuty vyjma těch informací, u kterých bylo vydáno 

rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace rozhodnutím č.j. 

SMO/013030/22/LPO/ , jedná se o odmítnutí z důvodu ochrany osobních údajů; 

- k třetímu okruhu uvádíme, že uchovávání dat probíhá na vlastních serverech a příslušné 

smlouvy poskytujeme formou hypertextových odkazů na ně do registru smluv, kde jsou 

zveřejněny a dostupné, a tyto odkazy, včetně identifikace, tvoří přílohu č. 2 tohoto sdělení, 

kterou představuje excelovská tabulka. 

Uvedené informace jsou poskytnuty vyjma těch informací, u kterých bylo vydáno 

rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace rozhodnutím č.j. 

SMO/013030/22/LPO/ , jedná se o odmítnutí z důvodu ochrany osobních údajů; 

- ke čtvrtému okruhu uvádíme, že uvedený seznam povinný subjekt nemá k dispozici, nemá 

ani povinnost jej mít k dispozici. Tedy Vás informujeme, že uvedenou informací povinný 

subjekt nedisponuje; 

- k pátému a šestému okruhu uvádíme, že poskytujeme smlouvy, které byly v této věci 

uzavřeny v daném období a týkají se právního poradenství a poradenství v oblasti 

veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek, formou hypertextových odkazů na 

ně do registru smluv, kde jsou zveřejněny a dostupné, a tyto odkazy, včetně identifikace, 

tvoří přílohu Č. 3 tohoto sdělení, kterou představuje excelovská tabulka. 
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Uvedeně informace jsou poskytnuty vyjma těch informací, u kterých bylo vydáno 

rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace rozhodnutím č. j . 

SMO/013030/22/LPO  jedná se o odmítnutí z důvodu ochrany osobních údajů; 

Magistrátu města Ostravy 

zastoupena 

- podepsáno elektronicky - 

Přílohy: dle textu 
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Statutární město Ostrava 

magistrát 

Č. j.. 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 

Vyhotoveno dne: 
Vypraveno dne: 

SMO/013 03 0/22/LPO

S-SMO/80848/22/LPO 

posts@ostrava.cz 

5. 1.2022 

7. 1.2022 

ROZHODNUTI 

Ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, , 

ze dne 13. 12. 2021, Č. j. SMO/80848/21 /LPO/  označené jako „Zádost o 

informace dle zákona Č. 106/1999 Sb.", statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy, odbor 

legislativní a právní rozhodl takto: 

Podle § 8a, § 15 odst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, se žádost o poskytnutí informace ze dne 13.12.2021, podané ze strany 

 ze dne 13. 12. 2021, Č. j. 

SMO/80848/21tLPO/ , označené jako „Žádost o informace dle zákona Č. 106/1999 Sb.", se ve 

vztahu k žádosti o poskytnutí předmětných smluv, v části osobních údajů odmítá a ve zbylé části 

byly informace poskytnuty sdělením „Poskytnutí informací" ze dne 5. 1. 2022 č. j. 

SMO/0 1 3 1 42/22/LPO/ . 

Odůvodnění: 

[ljStatutární  město Ostrava, Magistrát města Ostravy (povinný subjekt) obdrželo výše uvedenou 

žádost o poskytnutí informace . Žádostí jmenovaný požaduje informace 

prostřednictvím celkem 6 formulovaných dílčích okruhů v tomto znění: 

1. Okruh 

„Ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů Vás žádám o poskytnutí následujících informací: 

1) Žádám o poskytnutí informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti 

spojené s kybernetickou bezpečností svépomocí *). 

2) Pokud povinný subjekt nezajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností 

svépomocí, žádám o poskytnutí kopií smluv a všech jejich dodatků s externími 

dodavateli, kteří pro povinný subjekt služby a činnosti kybernetické bezpečnosti zajišťují. 
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*) Pod pojmem kybernetické bezpečnosti žadatel rozumí zabezpečení ochrany před 

neoprávněným manipulováním se zařízeními počítačového systému, ochranu před 

neoprávněnou manipulací s daly, ochranu informací před krádeží (nelegální tvorba 

kopií dat) nebo poškozením, bezpečnou komunikaci a přenos dat (kryptograJie), 

bezpečné uložení dat, celistvost a nepodvrhnutelnost dat. 

* *) Pokud povinný subjekt shledá, že nemůže poskytnout celé kopie smluv a jejich 

dodatky z důvodu, že obsahují informace, v jejichž poskytnutí povinnému subjektu brání 

zákon, žádám o poskytnutí požadovaných informací v maximálním možném rozsahu. 

2. Okruh 

„Ve smyslu zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů Vás žádám o poskytnutí následujících informací: 

1) Žádám o poskytnutí kopií smluv a veškerých jejich dodatků uzavřených na pořízení, 

provoz, správu, rozvoj (vývoj) a údržbu veškerého softwarového vybavení povinného 

subjektu, které povinný subjekt využívá v rámci své činnosti, a to za období posledních 3 

let (ke dni doručení žádosti). 

2) Žádám o poskytnutí informace, kolik jednacích řízení bez uveřejnění ve smyslu 63 a 

násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek povinný subjekt zahájil za 

období posledních 3 let (ke dni doručení žádosti) a poskytnutí kopií smluv na základě 

těchto jednacích řízení bez uveřejnění uzavřených." 

3. Okruh 

„Ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů Vás žádám o poskytnutí následující informace: 

1) Informaci, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, která zpracovává 

v rámci své činnosti — zdali se jedná o uložení na vlastních uložištích či skrze externí 

poskytovatel. V případě, kdy jsou data uložena na vlastních serverech, žádáme o 

poskytnutí kopie smlouvy na dodávku oněch serverů a dále kopii aktuálně účinné 

smlouvy na údržbu/provoz těchto serverů, pokud se liší od smlouvy na jejich dodávku. 

V případě, kdy jsou data uchovávaná externí službou (at' již skrze cl o udové úložiště či 

externí servery) žádáme o poskytnutí kopie aktuálně účinné smlouvy se 

zprostředkovatelem externího uložení dat." 

4. Okruh 

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů Vás žádám o poskytnutí následující informace: 

1) Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný v úmyslu zahájit v roce 2022 —

žadateli postačí i pracovní označení veřejných zakázek a předpokládaný termín zahájení 

zadávacího řízení." 
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5. Okruh 

„Ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů Vás žádám o poskytnutí následující informace: 

1) Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, 

uzavřených povinným subjektem v období mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021" 

6. Okruh 

Ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů Vás žádám o poskytnutí následující informace: 

1) Poskytnutí kopii všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti 

veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem 

v období mezi 1. 1.2019 až 30. 11.2021" 

[2]Podle § 8a zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb."), informace týkající se osobnosti, projevů osobní 

povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními 
předpisy, upravujícími jejich ochranu. Tímto předpisem je zákon Č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů (dále jen „ZoZOU") a NARIZENI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

(EU) 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 „GDPR"). Podle kapitoly 1 článek 4 odst. 1 GDPR jsou 

„osobními údaji" 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 odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační 

údaje, sít'ový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, 

psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. V kapitole 1 článek 

6 a 7 GDPR osobní údaje musí být zpracovány pouze v souladu s účelem, k němuž byly 

shromážděny, jinak s předchozím souhlasem subjektu údajů. Dle § 3 ZoZOU subjektem údajů se 

rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. 

[3]Podle § 12 věty první zákona č. 106/1999 Sb. provede všechna omezení práva na informace 

povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po 

vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. 

[4]Podle § 15 odst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb. pokud povinný subjekt žádosti, byt' i jen zčásti 

nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí 

části žádosti. 

[5] V rámci požadované informace jsou uvedena jména, příjmení, emailové adresy, adresy bydliště, 

telefonní čísla a portály, data narození, podpisy v rámci smluv (u smlouvy Č. 2981 /2019/LPO se 

jedná o podpisy, u smlouvy Č. 1149/2020fLPO/VZ se jedná o podpis, u smlouvy č. 

2784/2021/HS/VZ se jedná o jména, příjmení a podpisy, u smlouvy Č. 3109/2019/OD/VZKU se 

jedná o podpisy, u smlouvy Č. 3690/20181KP/VZKÚ se jedná o jména, příjmení, telefonní čísla a 
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portály, podpis, u smlouvy č. 1714/2021 /IT se jedná o podpisy, u smlouvy Č. 2095/2018/IT se jedná 

o podpisy, u smlouvy č. 3042/2017/IT se jedná o podpisy, u smlouvy Č. 2384/2021/IT se jedná o 

podpis, u smlouvy č. :2382/20 1 9/IT se jedná o jména a příjmení, data narození, adresa bydliště, 

telefonní čísla, podpisy, u smlouvy č. 3603/2019/IT se jedná o jména a příjmení, u smlouvy Č. 

3604/2019/IT jméno a příjmení kontaktní osoby, u smlouvy Č. 3605/2019/IT se jedná o jména a 

příjmení oprávněných osob, u smlouvy č. 2030/2020/IT se jedná o jména a příjmení kontaktních 

osob včetně telefonních kontaktů, u smlouvy Č. 2030D1/2020/IT se jedná jméno a příjmení člena 

představenstva, u smlouvy Č. 2030D2/2021/IT se jedná o podpis člena představenstva, u smlouvy č. 

2099/2019/IT se jedná o jména a příjmení kontaktních osob, u smlouvy Č. 2099D1/2020/IT se jedná 

o jméno a příjmení jednatele, u smlouvy Č. 1152/2020/IT jméno a příjmení kontaktní osoby, u 

smlouvy č. 2718/2020/IT se jedná o jména a příjmení kontaktních osob včetně telefonních čísel a 

emailů a dále o jméno a příjemní manažera a podpis, u smlouvy č. 2466/2020/IT v rozsahu jména a 

příjmení jednatele, u smlouvy č. 2630/2020/IT jména a příjmení osob oprávněných jednat, u 

smlouvy č. 2958/2020/IT se jedná o jména a příjmení osob oprávněných jednat, u smlouvy Č. 

3147/2020/IT se jedná o jména a příjmení osob oprávněných jednat, u smlouvy Č. 3001/2020/IT se 
jedná o jméno a příjmení kontaktní osoby a osoby oprávněné jednat, u smlouvy Č. 3002/2020/IT se 

jedná o jméno a příjmení osoby jednající za společnost, u smlouvy č. 0043/2021/IT se jedná o 
osoby oprávněné jednat a dále o podpisy, u smlouvy č. 1666/2021/IT se jedná o podpisy, u smlouvy 
Č. 2076/2021/IT se jedná o jména a příjmení osob oprávněných jednat, dále o data narození a 
bydliště, dále o podpisy, u smlouvy č. 2257/2021/IT se jedná o podpis, u smlouvy č. 
2257D 1 /2021 /IT se jedná o podpis, u smlouvy č. 1743/2021 /IT se jedná o jméno a příjmení 
příslušného vedoucího odboru, dále o podpisy, u smlouvy č. 23 80/2021 /IT se jedná o jména a 
příjmení osob oprávněných jednat a dále o podpis, u smlouvy č. 2566/2021/IT se jedná o jména a 
příjmení osob oprávněných jednat a dále o podpis, u smlouvy č. 2569/2021/IT se jedná o podpis 
předsedy představenstva, u smlouvy č. 2586/2021/IT/VZ se jedná o jména a příjmení osob 
oprávněných jednat a dále o podpis, u smlouvy č. 2795/2021/IT se jedná o jména a příjmení 
kontaktních osob, u smlouvy č. 2754/2021/IT se jedná o podpis poskytovatele), které představují 
osobní údaj ve smyslu GDPR a ZoZOU. Povinný subjekt neobdržel souhlas ke zpracování osobních 
údajů (jejich poskytnutí) od těchto osob (subjekty údajů) ve prospěch třetích osob. Takové 
zpracování osobních údajů by tvořilo účel odlišný od účelu, k jakému byly osobní údaje původně 
shromážděny. Povinný subjekt (správce údajů) konstatuje, že v daném případě nebyly proto 
napiněny podmínky pro zpracování osobních údajů osob uvedených v dotčených listinách 
vyplývající z uvedených ustanovení GDPR a ZoZOU. 

Vzhledem k výše uvedenému povinný subjekt rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí a žádost částečně odmítl. 
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Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. 

Uvedená 15- ti denní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí. O odvolání 

rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Odvolání se podává u povinného subjektu. 

Magistrátu města Ostrava 

zastoupena 
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