
/TI 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Jméno*.  Příjmení*. 

Datum narozenííIČO*:  . Titul:  

Adresa*: uice:     č.p  • 

ěsto:   PSČ:  .. 

Česká republika 

stát:    . 

(uvede se adresa místa trvalého pobytu, nebo není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, 

uvede se adresa bydliště a adresa pro doručování; adresa pro doručování se uvede jen jestliže 

se liší od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; u právnických osob se uvede název, 

identifikační číslo a adresa sídla nebo adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla;. 

adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa). 

Telefon: 

E-mail: 

Předmět*: 

Žádost o písemnou odpověd'. 

Text*: Žádost o poskytnutí níže uvedených jednotlivých dokumentů pod 

níže uvedeným číslem jednacím Kupní smlouva na nákup IT systému pro Magistrát 

města Ostrava 1826/2012/OI/LPO dokument anonymizován a dokument pod sp.zn. S-

ze dne 05. 02. 2019 a materiál pod sp.zn. VV-Spr.ž. 5603/2017-

9028/2017 

Datum podání: 

* Povinné údafe 

6. září 2022 

- Magistrát města Ostrava Odbor projektů IT služeb a 

outsourcingu Prokešovo nám 8, 729 30 Ostrava; 

IDDS: 5zubv7w 

-DS 

Žádost o poskytnutí informace podaná elektronickou cestou musí být zaslána na adresu 

elektronické podatelny povinného subjektu 



Magistrát města 

odbor projektů IT 

Vaše značka: 

Ze dne: 

Č. j.: 

Sp. zn.: 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

06.09 

SMO, 

S-SM 

Datum: 20.09 

)stravy 
lužeb a outsourcingu 

2022 

590257/22/IT

D/587981/22/IT/2 

2022 

Poskytnutí informace 

Odbor projektů IT s 
obdržel dne 07.09.20 
přístupu k informací 
k informacím"). V p 

„...poskytnutí níže u 
smlouva na nákup 
anonymizován a dok 
VV-Spr.ž. 5603/2017 

V návaznosti na Vaši 
Dokument č. j. SM 
Odpověd' na dotaz dl 
kterou tvoří Kupní s 
Dokument Č. j. SM 
Rozhodnutí 
Dokument sp. zn. 
postup při vyřizo 
SMO/071302/19tIT 

Výše uvedené dokum 
Vám bude zasláno sa 

S pozdravem 

-podepsáno elektronic 

Prokešovo nám. 8, 72930O 
www.ostrava.cz 
posta@ostrava.cz 

lilii HIIIIIIIL 11111111111 11111 
wmwvweszezne 

Vážený pan 

užeb a outsourcingu Magistrátu města Ostravy (dále jen „povinný subjekt") 
2 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu 
dané žádosti požadujete poskytnutí následujících informací: 

edených jednotlivých dokumentů pod níže uvedeným číslem jednacím Kupní 
IT systému pro Magistrát města Ostrava 1826/2012/OI/LPO dokument 
ment pod sp. zn. S-SMO/010405/19/IT ze dne 05.02.2 019 a materiál pod sp. zn. 
9028/2017. 

žádost poskytujeme 
/070789/19/IT/  ze dne 5. 2. 2019, sp. zn. S-SMO/010405/19/IT, Věc: 
žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. včetně jeho přílohy, 
louva 1826/2012/OIfLPO v anonymizované podobě. 

/088197/19/IT/  ze dne 5.2.2019, sp. zn. S-SMO/010405/19/IT, Věc: 

'-Spr.ž. 5603/2017-9028/201 (číslo jednací odesílatele), Věc: Stížnost na 
ání žádosti o informace, evidovaný pod č. j. povinného subjektu 
aw, sp. zn. S-SMO/010405/19/IT, včetně příloh. 

nty byly z části anonymizovány. Rozhodnutí o částečném odmítnutí informace 

ostatným dopisem. 

ová 

služeb 

trava IČ 00845451 DIČ CZ 00845451 
Číslo účtu 27-1649297309/0800 
ID DS 5zubv7w OST - Á V Á !!! 



Magistrát města Ostravy 
odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Seznam příloh: 

Příloha 1 - Dokument Č. j. SMO/070789/19/IT/ ze dne 5.2.2019 

Příloha 2 - Příloha k Č. j. SMO/070789/19/IT/  -- Kupní smlouva 1826/2012/OI/LP 

Příloha 3 - Dokument č. j. SMO/088197/19/IT/  ze dne 5.2.2019 

Příloha 4 - Dokument Č. j. SMO/071302/19/IT/  ze dne 28. 1.2019 

Příloha 5 - Příloha Č. 1 k Č. j. SMO/07 1302/19/IT/  — Plná moc 
Příloha 6 - Příloha Č. 2 k Č. j. SMO/071302/19/IT/  -- Smlouva doručená ze strany p 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
www.ostrava.cz 

2/2 posta(c~ostrava.cz 

IČ 00845451 DIČ Cz 00845451 
Čisto účtu 27-1649297309/0800 
ID DS 5zubv7w 

uhlí III ~' i Ill j ~ í ~ E ~ ,~ ~ lilii 
smoves832 • 6 

anonymizovaná 

vinného subjektu 

OSTRAVA!!! 



Magistrát města 4stravy 
odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Vaše značka: 

Ze dne: 
Č. j.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 

Datum: 

Rozhodnutí 

06.09 
SMOi 

S-SM 

2022 

625546/22/IT/

0/587981/22/IT/3 

20.09 2022 

Vážený pan 

lilii IIIIIIIves8~II 11111111 liliI 

Odbor projektů IT s užeb a outsourcingu Magistrátu města Ostravy jako povinný subjekt (dále jen 
„povinný subjekt") Ive smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve pění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu 
k informacím"), roz odl o žádosti pana  

 (dále jen „žadatel"), ze dne 07.0 1.2019, v níž bylo požadováno poskytnutí následujících 
informací: 
„poskytnutí níže uv dených jednotlivých dokumentů pod níže uvedeným číslem jednacím Kupní 
smlouva na nákup IT systému pro Magistrát města Ostravy 1826/2012/OI/LPO dokument 
anonymizován a dok ment pod sp. zn. S-SMO/010405/19/IT ze dne 05.02.2019 a materiál pod sp.zn. 
VV-Spr.ž. 5603/2017 9028/2017." 

Dále jen „žádost` 

takto: 

Dle ust. § 15 odst. zákona o svobodném přístupu k informacím se žádost žadatele ze dne 
06.09.2022 o poskytnutí informací částečně odmítá tak, že nebudou poskytnuty informace 
v rozsahu osobních ' dajů uvedené v dokumentech evidovaných povinným subjektem pod Č. j. 
SMO/070789/19/IT , Č. j. SMO/088197/19/ITí  SMO/071302/19/IT/  

Odůvodnění 

Dne 06. 09. 2022 ob ržel povinný subjekt žádost, ve které žadatel požadoval poskytnutí informací 
dle zákona o svobodn 'm přístupu k informacím. Žadatel v podané žádosti požadoval poskytnout tyto 
informace: 
„poskytnutí níže uve ených jednotlivých dokumentů pod níže uvedeným číslem jednacím Kupní 
smlouva na nákup IT systému pro Magistrát města Ostravy 1826/2012/OI/LPO dokument 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Otrava 
www.ostrava.cz 
posta~ostrava.cz 

IČ 00845451 DIČ CZ00845451 
Číslo účtu 27-1649297309/0800 
I D DS 5zu bv7w OSTRAVA!!! 



Magistrát města Ostravy 
odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

liii 11111111111 11111111 lilIi 

anonymizován a dokument pod sp. zn. S-SMO/010405/19/IT ze dne OS. 02.2019 z materiál pod sp. zn. 
VV-Spr.ž. 5603/2017-9028/2017." 

Požadované informace jsou obsaženy v dokumentech evidovaných povin 
spisovou značkou S-SMO/010405/19/IT, a označených čísly jednacími SMO/i 
j. SMO/088197/19/IT/ , SMO/071302/19/IT/  (dále též „požadované do 

rým subjektem pod 
70789/19/IT/ , č. 
:umenty"). 

Dle ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt informaci týkající se osobnosti, 
projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje poskytne jen souladu s právními 
předpisy, upravujícími jejich ochranu. 

Dle článku 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zE 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o vc 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízeni GDPR") se osobními 
informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále je 
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či ne 
zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, l 
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, g 
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Ve smyslu výše uvedeného ustanovení jsou údaje obsažené v dokumentech SM( 
č. j. SMO/088197/19/IT/ , SMO/071302/19/IT/ podřaditelné pod pojen 
umožňují celkovou nebo bližší identifikaci dotčených subjektů. 

Poskytnutí osobního údaje ve smyslu ust. § 8a zákona o s` 
k informacím nepochybně odpovídá definici zpracování osobních údajů. Povi 
správce osobních údajů, je povinen zpracovávat osobní údaje na základě ta: 
právních titulů uvedených v čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR. S ohledem na usta 
nařízení GDPR současně platí, že správce osobních údajů je povinen při zpracc 
respektovat účel, pro který byly osobní údaje správcem shromážděny. 

Jelikož správci osobních údajů, v tomto případě povinnému subjektu, nesvěs 
nařízení GDPR žádný právní titul pro zpracování požadovaných osobních údi 
poskytnutí informace v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím, i7 
oprávněn předmětnou informaci (osobní údaj) poskytnout. Poskytnutí daných 
údajů) dalšímu příjemci by zakládalo porušení právních předpisů Evropské 
důvodů povinný subjekt neposkytne informace obsahující osobní údaje obsaž 
dokumentech. 

dne 27. dubna 2016 
>lném pohybu těchto 
údaji rozumí veškeré 
n „subjekt údajů"); 
;přímo identifikovat, 
okační údaje, síťový 
enetické, psychické, 

/070789/19/IT/ , 
L osobní údaj, neboť 

obodném přístupu 
zný subjekt, jakožto 
~ativně vymezených 
riovení čl. 5 odst. 1 
vání osobních údajů 

ičí dle čl. 6 odst. 1 
ijů, jehož účelem je 
ení povinný subjekt 
informací (osobních 
unie. Z uvedených 

ené v požadovaných 

V rozsahu požadovaných dokumentů došlo k anonymizaci jmen a příjmení, dres, dat narození a 
kontaktních údajů (e-mail, telefon) fyzických osob s výjimkou vedoucích za ěstnanců povinného 
subjektu a anonymizaci podpisů všech jednajících osob. 

Dle ust. 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím pokud povinný subjekt žádosti, byt' 
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 
ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím částečnĚ 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
www.ostrava.cz 

2/3 posta@ostrava.cz 

IČ 00845451 DIČ CZ00845451 
Číslo účtu 27-1649297309/0800 
ID DS 5zubv7w 

jinak, než že žádost 
odmítne. 

ÓST 'V 



Magistrát města Ostravy 
odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Poučení 

IIII IIIIIiI ľ IIj I1IIIIII 111111 

Proti tomuto rozh dnutí lze dle ust. § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím 

ve spojení 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 M ravskoslezského kraje prostřednictvím odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
Magistrátu města Otravy. 

„otisk úředního razítka" 

S pozdravem 

-podepsáno elektronicky-

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ00845451 
www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800 

3/3 posta @c ostrava.cz ID DS 5zubv7w OSTRAV A !!! 




