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

Jméno:

Datum narození: 

Doručování do datové schránky:

E-mail: 

Žadatel   tímto   žádá   poskytnutí   následujících   informací,   zda   povinný   subjekt   má
vytvořenou  a  vydanou  informační  koncepci  orgánu  veřejné  správy  ve  smys]u  §  5a
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
da]ších  zákonů.  Současně  žadatel  žádá  o  její  poskytnutí;  je-li  informační  koncepce
orgánu   veřejné   správy   povinného   subjektu   vydána   (zveřejněna),   postačí  žadate]i
hypertextový odkaz.



Magistrát města Ostravy
Odbor projektů IT služeb a outsourcingu

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:

Sp. zn.:

Vyřizuje:

Telefon:
E-mail:

Datum:

SMO/418520/21/IT/
S-SMO/406242/2lflT/2

2021-08-10

Poskytnutí informací

Vážený pane

odbor projektů  IT služeb  a outsourcingu Magistrátu města Ostravy  (dále jen  „povinný  subjekt")
obdržel   dne   27.07.2021    Vaši   žádost   oposkytnutí   informací   dle   zákona   č.    106/1999   Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném
přístupu k informacím"). V podané žádosti požadujete sdělení následujících infomací:

Žadatel  tímto  žádá  poskytnutí  následujících  infiormací,   zda  povimý  subjekt  má  vytvořenou
a vydanou infiormační  koncepci  orgám veřejné  spráw ve  smyslu  §  5a  zákona  č.  365/2000  Sb.,
o  informačních systémech veřejné  správy  a o  změně něherých dalších zďkonů.  Současně  žadatel
žádá o její poskytnutí; je-li infiormační koncepce orgám veřejné správy povimého subjektu vydána
(zveřejněna) , postačí žadateli hypertextový odkaz. " ; ďďLe .]en „Vz;ádosťc .

V souladu  s ust.  §   14  odst.  5  písm.  d)  zákona  o  svobodném  přístupu  k informacím  poskytuje
povinný subjekt k výše uvedené žádosti následující informace.

Statutámí město Ostrava má vytvořenou a vydanou informační koncepci orgánu veřejné správy ve
smyslu  ust.  §  5a  zákona  č.  365/2000  Sb.,  o  informačních  systémech  veřejné  správy  a o  změně
některých  dalších  zákonů.  Dokument  lnformační  koncepce  města  Ostravy  -  Dlouhodobé  řízení
ISVS  schválila rada města usnesením č.  05459/RM1418/78 ze dne  13.12.2016. Zároveň Vám výše
uvedený  dokument  zasíláme  přílohou  s tím,  že  část  tohoto  dokumentu je  anonymizována,  a  to
z důvodu  zajištění  bezpečnosti  provozu   centrálních   informačních   systémů   statutámího   města
Ostravy.  Ve  smyslu ust.  §  15  odst.  1  zákona o  svobodném přístupu k informacím tak v této části
musí povinný subjekt žádost částečně odmítnout, o čemž bude vydáno samostatné rozhodnutí.

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

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Datum:
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ROZHODNUTÍ

Odbor projektů IT služeb a outsourcingu Magistrátu města Ostravy jako povinný subjekt (dále jen
„povinný  subjekt")  ve  smyslu  ust.  §  2  odst.   1  zákona  č.   106/1999  Sb.,  o svobodném  přístupu
kinfomacím,    ve    znění    pozdějších    předpisů    (dále    jen    „zákon    osvobodném    přístupu
k informacím"), rozhod] o žádosti pan o

(dále jen  „žadatel"),  ze  dne  27.  07.  2021,  v níž  bylo  požadováno  poskytnutí
následuj ících informací:

„Žadatel  tímto  žádá  poskytnutí  následujících  infiormací,  zda  povinný  subjekt  má vyťvořenou  a
vydanou infiormační koncepci  orgánu veřejné  správy ve  smyslu  §  5a zákona  č.  365/2000  Sb.,  o
infiormačních  systémech veřejné  správy  a  o  změně  některých  dalších  zákonů.  Současně  žadatel
žádá  o  její  poskytnutí;  je-li  infiormační  koncepce  orgám  veřejné  správy  povimého  subjektu
vydána (zveřejněna) , postačí žadateli hypertextový odkaz. "

dále jen „žádost"

takto:

D]e ust. § 15 odst.  1 zákona o svobodném přístupu k informacím se žádost žadate]e ze dne
27. 07. 2021  o poskytnutí informací částečně odmítá tak, že nebudou poskytnuty informace
v rozsahu  popisu  projektů  v kapitole  5.2.  Požadavky  na  bezpečnost  IS  a  popisu  Technických
a programových prostředků jednotlivých  ISVS  a  provozních  informačních  systémů  s vazbou  na
ISVS obsažené v lnformační koncepci města Ostravy - dlouhodobé řízení ISVS schválené radou
města usnesením  č.  05459/RM1418/78  ze  dne  13.12.  2016  a v Katalogu  informačních  systémů
SMO, který je její přílohou.

Odůvodnění
Dne 27. 07. 2021 obdržel povinný subjekt žádost, ve které žadatel požadoval poskytnutí informací
dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Žadatel v podané žádosti požadoval poskytnout
tyto infomace:
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„Žadatel  tímto  žádá  poskytnutí  následujících  infiormací,  zda  povimý  subjekt  má vytvořenou  a
vydanou infiormační koncepci  orgánu veřejné  správy ve  smyslu  §  5a zákona _č.  365/2000  Sb_.,  o.
infiormačních  systémech veřejné  správy  a  o  změně  některých  dalších  zákonů.  Součq:ně  ža_dat.el
žádá  o  její  poskytnutí;  je-li  infiormační  koncepce  orgám  veřejné  správy  povimého  subjektu
vydána (zveřejněna) , postačí žadateli hypertextový odkaz. ``

Dle ust.  §  11  odst.  1  písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt může
omezit  poskytnutí  informace,  pokud její  poskytnutí  významně  nebo  přímo  ohrožuje  účinnost
bezpečnostního opatření stanoveného na základě zvláštního předpisu pro účel ochrany bezpečnosti
osob, majetku a veřejného pořádku.

Jelikož lnformační koncepce města Ostravy - Dlouhodobé řízení ISVS schválená usnesením rady
města 05459/RM1418/78 ze dne  13.12. 2016 obsahuje bližší specifikace připravovaných projektů
v oblasti  bezpečnosti  včetně  časového  plánu  jejich  implementace  a  dále  popis  technických  a
programových prostředků, zejména pak jejich aktuální konfiguraci  a jiné technické podrobnosti,
považoval povinný subjekt za nutné odmítnout poskytnutí těchto infomací. Povinný subjekt tímto
způsobem postupuje preventivně z důvodu zajištění bezpečnosti provozu centrálních informačních
systémů statutámího města Ostravy.

Jedná se o informace uvedené v lnfomační koncepci města Ostravy - Dlouhodobé řízení ISVS na
stranách 33, 34, 35, 36, 39 a příloze Katalog informačních systémů SMO, str.  8, 9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

Dle ust.15 odst.1 zákona o svobodném přístupu k informacím pokud povinný subjekt žádosti, byť
i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě
o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Vzhledem  k výše  uvedeným  skutečnostem  nemůže  povinný  subjekt  postupovat  jinak,  než  že
žádost ve smyslu ust. §  15 odst.1 zákona o svobodném přístupu k informacím částečně odmítne.

Poučení

Proti  tomuto  rozhodnutí  lze  dle  ust.  §  16  odst.  1  zákona  o  svobodném  přístupu  k infomacím
ve spoj.ení  ust.  §  83  odst.  1  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění pozdějších předpisů,

podat odvolání. Odvolací lhůta činí  15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává ke
Krajskému    úřadu    Moravskoslezského    kraje    prostřednictvím    odboru    projektů    IT    služeb
a outsourcingu Magistrátu města Ostravy.

„otisk úředního razítka"

elektronicky podepsáno
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