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h Ostravy

V Ostravě dně 16.06.2022 

Věc: Dotaz dle zákona č. 106//1999 Sb. 

Vážení, 

Magistrát města Ostravy 
Odbor právní a legislativní 
Prokešovo nám. 6 
Ostrava 
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na základě Zákona o svobodném přístupu k informací č. 106/1999 Sb. se na vás obracím s žádostí 
o poskytnutí obsahu Smlouvy uzavřené mezi Státním fondem rozvoje bydlení (dotace Ministerstva 
pro místní rozvoj na výstavbu nájemních bytů.) a městem Ostravou ohledně poskytnutí dotace 
na výstavbu bytů v bytovém domě na ulici Kasalického v Ostravě-Michálkovicích a Smlouvy 
uzavřené mezi Stavebním bytovým družstvem Nová hut' a městem Ostravou týkajících se výstavby 
a spravování uvedených bytů na ul. Kasalického v Ostravě-Michálkovieích. 

Na základě spolupráce Stavebního bytového družstva Nová hut', města Ostravy (městský obvod 
Michálkovice) a dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení byl postaven bytový dům na 
ul. Kasalického. Výstavba byla realizována na základě  Smlouvy o sdružení finančních  prostředků 
mezi Statutárním městem Ostrava a Stavebním bytovým družstvem Nová hut', schválené 
zastupitelstvem města Ostrava dne 2.4.2003 s použitím státní dotace Ministerstva pro místní rozvoj 
na výstavbu nájemních bytů. 
Na 3. mimořádném zasedání Rady městského obvodu Michálkovice dne 7.5.2003 (č. Usnesení 
S/3/M/03) mi byl ve výběrovém řízení v tomto domě přidělen byt — dne 5.12.2003 byly byty 
předány k užívání. 

S pozdravem 



Statutární města Ostrava 
magistrát 

Č. j.: SMO/397265/22/LPO/  

Sp. zn.: S-SMO/377458/22/LPO/2 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 29. 6.2022 

Poskytnutí informací 

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

obdrželo dne 22. 6. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSPI"), jíž jsou požadovány 

informace vztahující se k „výstavbě a spravování bytů na ul. Kasalického" v tomto znění: 

„V souvislosti s výše uvedeným Žadatel žádá Město dle zákona č 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ InJZ "), o poskytnutí: 

1) Obsahu Smlouvy uzavřené mezi Státním fondem rozvoje bydlení (dotace Ministerstva pro místní 

rozvoj na výstavbu nájemních bytů) a městem Ostravou ohledně poskytnutí dotace na výstavbu bytů 

v bytovém domě na ulici Kasalického v Ostravě-Michálkovicích a Smlouvy uzavřené mezi Stavebním 

bytovým družstvem Nová hut' a městem Ostravou týkajících se výstavby a spravování uvedených bytů 

na ul. Kasalického v Ostravě Michálkovicích. 

Podle žádosti Vám poskytuji následující informace: 

- Smlouvu č. 01393/2002/KaB o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje 
bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích, vyjma těch informací, u kterých bylo vydáno 
rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace rozhodnutím č.j. SMO/3 97265/22/LPO/ ; 

- Smlouvu č. 0671 /2003/KaB o sdružení uzavřenou dle § 829 a násl. občanského zákoníku 
v platném znění, včetně dodatku č. 1, vyjma těch informací, u kterých bylo vydáno 

rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace rozhodnutím č.j. SMO/397265/22/LPOí  

odboru legislativního a právního 

Magistrátu města Ostravy 

- podepsáno elektronicky — 
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Statutární město Ostrava 
magistrát 

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

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 

Datum: 

SMO/3 97265/22/LPO/

S- S MO/3 7745  8/22/LPO/2 

29.6.2022 

ROZHODNUTÍ 

Ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

 ze dne 22. 6. 2022, Č. j. SMO/3 7745 8/22/LPO, označené jako „Zádost 
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů", 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 22. 6. 2022, podaná ze 
strany , ze dne 22. 6. 
2022, Č. j. SMO/377458/22/LPO, označené jako „Žádost o poskytnutí informací dle zákona 
Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů" (dále jen 
„žádost'), se údaje ve smlouvách týkající se osobních údajů odmítá a ve zbylé části byly 
informace poskytnuty sdělením „Poskytnutí informací" ze dne 29. 6. 2022 č.j. 
SMO/3 97265/22/LPO/ . 

Odůvodnění: 

[1] Statutární  město Ostrava, Magistrát města Ostravy (dále jen „povinný subjekt) obdrželo 
výše uvedenou žádost . V žádosti jmenovaná požadovala poskytnutí: 

„V souvislosti s výše uvedeným Žadatel žádá Město dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ In/Z "), o poskytnutí: 

1) Obsahu Smlouvy uzavřené mezi Státním fondem rozvoje bydlení (dotace Ministerstva pro 

místní rozvoj na výstavbu nájemních bytů) a městem Ostravou ohledně poskytnutí dotace na 

výstavbu bytů v bytovém domě na ulici Kasalického v Ostravě Michálkovicích a Smlouvy 

uzavřené mezi Stavebním bytovým družstvem Nová hut' a městem Ostravou týkajících se 

výstavby a spravování uvedených bytů na ul. Kasalického v Ostravě-Michálkovicích. 

[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, 
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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 § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt informaci neposkytne, 
pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv 

souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské"). 

[4]Podle § 12 věty první zákona č. 106/l999 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. 

[5]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. 

[61V rámci požadované informace jsou uvedeny podpisy v rámci Smlouvy o sdružení a 
Smlouvy o poskytnutí dotace, jež tvoří přílohu č. 1 a 2, 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. U údajů, jež představují 

osobní údaje jméno, příjmení, bydliště, datum narození u fyzické osoby byly tyto údaje 

poskytnuty, nebot' se jedná o informace, jež jsou uvedeny ve volně v přístupných veřejných 

rejstřících a u fyzické osoby, vystupující za sebe se jedná o údaje, které jsou totožné s těmito 

údaji, které jsou uvedeny v příslušném veřejném rejstříku této osoby v pozici jednatele 
předmětných společností. Z uvedeného důvodu tak povinný subjekt tyto údaje z poskytnutých 

informací nevyjmul. 

[7]Vzhledem k výše uvedenému povinný subjekt rozhodl tak, jak je  uvedeno ve výroku 

tohoto rozhodnutí a žádost částečně odmítl. V ostatních částech byla žádost vyřízena přípisem 

včetně jeho příloh ze dne 29. 6.2022 č.j. SMO/3 97265/22ÍLPO/ . 

Poučení: 

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

rozhodnutí. Uvedená 15denní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni oznámení 
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rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Odvolání se 

podává u povinného subjektu. 

 odboru 

legislativního a právního 
- podepsáno elektronicky-

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

IC 00845 451 D1C CZ 00845 451 
Číslo účtu 27-1649297309/0800 
ID DS 5zubv7w OSTRAVA!!! 




