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ROZHODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ INFORMACE
Město Český Brod jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), obdrželo dne 21. 8. 2020 žádost
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., kterou podal
(dále
jen „žadatel“). O žádosti bylo rozhodnuto následovně:
Podle § 15 odst. 1 v souladu s § 8a odst. 1 informačního zákona, ve spojení s čl. 6 odst. 1 NAŘÍZENÍ
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), v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se žádost žadatele částečně odmítá tak, že byly v
poskytnutých kopiích dokumentů anonymizovány osobní údaje účastníků řízení a třetích osob.
Odůvodnění
Město Český Brod obdrželo dne 21. 8. 2020 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
1. Předžalobní výzvu zaslanou manželi P
městu, projednávanou na 21. jednání rady města ze dne
12. 8. 2020, na jejímž základě bylo přijato usnesení rady města č. 342/2020.
2. Odpověď na tuto předžalobní výzvu, kterou jménem města připravila advokátka města.
3. Vyjádření, s jehož zněním vyjádřila rada města na 21. jednání rady města ze dne 12. 8. 2020 usnesením
č. 343/2020 souhlas.
4. Seznam poskytovatelů právních služeb, kteří městu za poslední 4 roky poskytli právní služby spolu s
a. výší plnění, které město těmto poskytovatelům zaplatilo, a
b. smlouvou o poskytování právních služeb s těmito poskytovateli, a
c. dokumenty k procesu výběru těchto poskytovatelů dle zákona o veřejných zakázkách.
Dle § 8a informačního zákona poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní
povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich
ochranu.
Žadatel požadoval poskytnutí informací, které obsahovaly osobní údaje fyzických osob ve smyslu zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace lze poskytnout
jen se souhlasem dotčených osob. Jelikož město Český Brod nemá od dotčených osob souhlas k poskytnutí
požadovaných informací, byly v poskytnutých kopiích anonymizovány osobní údaje.
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Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného
vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje
prostřednictvím Městského úřadu Český Brod.
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