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Rozhodnutí

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, kancelář

tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve

smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „InfZ“), rozhodl o žádosti XXXXXXX XXXXXXXXX nar. XXX XXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXX (dále jen „žadatel“), ze dne 14. 12. 2021, sp. zn. MZi-

TAJ/22916/2021

takto:

I. Podle § 15 odst. a § 20 odst. 4 písm. a) InfZ, ve spojení § 8a InfZ a § 5 zákona č.

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen ZZOÚ), ve spojení

s ustanovením s čl. 10 Listiny a čl. 6 odst. 1a) 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, dále jen „nařízení GDPR“), se

žádost o informaci, sp. zn. MZi-TAJ/22916/2021 částečně odmítá v rozsahu části bodu

D (1) žádosti („ Poskytnutí kopií všech smluv, jejich předmětem je poskytování

právních služeb, uzavřených povinným subjektem v období mezi 1. 1. 2019 až 30. 11.

2021“ ), tak, že v kopii požadovaného dokumentu nebudou poskytnuty osobní údaje

účastníků řízení a třetích osob.

II. Podle § 15 odst. 1 v souladu s § 2 odst. 4 a § 3 InfZ se žádost o informaci, sp. zn.

MZi-TAJ/22916/2021 částečně odmítá v rozsahu celého bodu F (1) žádosti

(„ Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný v úmyslu zahájit v roce

2022… “) neboť se jedná v této části o požadavek na poskytnutí neexistující informace,

tedy směřuje k vytvoření nové informace.
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Odůvodnění:

Dne 14. 12. 2021 obdržel od žadatele povinný subjekt žádost o poskytnutí informace podle

zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn:. MZi-TAJ/22916/2021, kterou žadatel

formuloval takto:

„Vážení, v příloze Vám zasílám žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.“ včetně

přiložených příloh (označených povinným subjektem A – F).

V těchto přílohách žadatel žádá cit.: …“ o poskytnutí následující informace

A (1) Jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, které zpracovává v rámci své

činnosti – zdali se jedná u uložení na vlastních úložištích 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 uchovávána

externí službou (ať již skrze cloudové úložiště či 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

doručování a zároveň o poskytnutí kopií výše zmíněných smluv v elektronické podobě

zaslaných na tutéž uvedenou adresu pro doručování, příp. o poskytnutí zasláním

(hypertextových) odkazů na konkrétní výše uvedené smlouvy.

B (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. *))

C (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 na období

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

jednacích řízení bez uveřejnění uzavřených.

D (1) Poskytnutí kopií všech smluv, jejich předmětem je poskytování právních služeb,

uzavřených povinným subjektem v období mezi 1.1.20149 až 30. 11. 2021.

E (1) Poskytnutí kopií všech smluv, jejich 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.

F (1) Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný subjekt v úmyslu zahájit v roce

2022 – žadateli postačí i pracovní označení veřejných zakázek a předpokládaný termín

zahájení zadávacího řízení.
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Žadatel v závěru svých žádosti …. V souladu s § 19 odst. 4 správního řádu žádá o poskytnutí

požadovaných informací v elektronické podobě a jejich zaslání na výše uvedenou e-mailovou

adresu pro doručování. V případě, že to umožňuje povaha poskytované informace, žádá o

poskytnutí zasláním (hypertextových) odkazů na konkrétní výše uvedené smlouvy.…“

K výroku I. Rozhodnutí:

Podle § 15 odst. 1 InfZ „ pokud povinný subjekt žádosti, byť jen z části, nevyhoví, vydá ve

lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.“

Na národní úrovni se zákonností zpracování věnuje § 5 a násl. ZOOÚ:

„ Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění:

a) Povinnosti, která je správci uložena právním předpisem, nebo

b) Úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, který je správce

pověřen. “

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení GDPR se osobními údaji rozumí „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,

síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické,

psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.“

Podle § 4 odst. 2 nařízení GDPR je zpracováním osobních údajů „jakákoliv operace nebo

soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či

bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání,

strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití,

zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování,

omezení, výmaz nebo zničení.“

Dle názoru povinného subjektu je třeba vycházet z toho, že právo na informace, zakotvené

v čl. 17 Listiny práv a svobod, patří mezi práva politická a jeho smyslem je veřejná kontrola

výkonu státní moci a pojmově v sobě zahrnuje působení na výkon veřejné moci následnou

veřejnou diskuzí a tvorbou veřejného mínění.

„ Právo na informace nelze chápat jako právo jednotlivce žádat informace pouze pro svou

individuální potřebu, nýbrž jako právo získat informace za účelem veřejného zájmu. I když

žadatel může v režimu InfZ žádat o informace ohledně dokumentů v rámci správního řízení,

kde je žadatel samotným účastníkem řízení, nemění to nic na tom, že právo na takové

informace je garantováno jen jako právo politické. O tom, že má žádost o informace sloužit

veřejnému zájmu, pak svědčí též to, že jsou povinné subjekty povinny zveřejnit poskytnuté

informace do 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby se s nimi mohla

seznámit i široká veřejnost (viz § 5 odst. 3 informačního zákona) “ – viz rozsudek KS v Praze

ze dne 26. 02. 2020, sp. zn. 48 A 147/2017.

Na shora uvedeném pak nic nemění ani to, že některé poskytnuté informace není třeba dle § 5

odst. 3 věty druhé informačního zákona zveřejňovat v celém jejich rozsahu, neboť postačí

zveřejnit pouze doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah. Podstatné zůstává, že až na

případy, kdy by to povinný subjekt nadměrně zatěžovalo, je třeba nabídnout poskytnuté

informace také zbytku veřejnosti.
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Pokud jde o samotnou anonymizaci požadovaného dokumentu, povinný subjekt vycházel

z doporučení Ministerstva vnitra v souladu s běžnou praxí anonymizace smluv a dokumentů,

které jsou vkládány do Registru smluv, tzn. takových údajů, jako je např. osoby oprávněné

jednat za dodavatele, údaj o telefonním spojení, e-mail (neboť nadbytečná publikace by

mohla vést k poškození práv osoby (spamming…), když e-maily jsou zpravidla neveřejné a

dále rovněž podpis jednajících osob, kdy obdobně podpisové vzory v obchodním rejstříku

jsou v neveřejné části (nepublikované) a jde o údaje, které by mohly být zneužity. K případné

anonymizaci jednotkových cen povinný subjekt uvádí, že jednotková cena může být

obchodním tajemstvím, a i když dotčené osoby výslovně tuto položku neuvádějí jako

obchodní tajemství, tak běžnou praxí je anonymizace těchto údajů tak, aby byly dotčené

subjekty chráněny před konkurenčními subjekty v daných oborech. Celková cena obchodním

tajemstvím být nesmí, a proto ji povinný subjekt ani neanonymizoval a žadateli poskytl s tím,

že povinný subjekt považuje takto poskytnuté informace na dostatečné.

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl výrokem tohoto rozhodnutí tak, že

žádost žadatele v části bodu D (1) o poskytnutí informace - Smlouvy o poskytování právních

služeb - v souladu s § 8a InfZ a § 5 ZZOÚ ve spojení s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ a s čl.

10 Listiny a čl. 6 odst. 1a) nařízení GDPR, částečně odmítl a zasílá žadateli pouze

anonymizovanou kopii požadovaného dokumentu.

K výroku II. Rozhodnutí:

Podle § 15 odst. 1 InfZ „ pokud povinný subjekt žádosti, byť jen z části, nevyhoví, vydá ve

lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.“

Důvodem pro odmítnutí žádosti může být neexistující informace, tj. informace, kterou

povinný subjekt nedisponuje. V takovém případě se jedná o požadavek na vytvoření nové

informace ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ, který uvádí: „Povinnost poskytovat informace se netýká

dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“

Žadatelovu požadavku na poskytnutí … seznamu veřejných zakázek, které má povinný subjekt

v úmyslu zahájit v roce 2022 – žadateli postačí i pracovní označení veřejných zakázek a

předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení“ nelze vyhovět, neboť se jedná, pro

povinný subjekt, o neexistující informaci.

Žadatelův požadavek tak v této části směřuje do budoucnosti k informaci, která teprve bude

vytvořena. Žadatelův požadavek tedy směřuje do budoucnosti a jako takový může být

odmítnut pro neexistenci takové informace.

Tento faktický důvod pro odmítnutí žádosti byl aprobován i Nejvyšším správním soudem,

(viz NSS 2 As 71/2007-56: „ Poskytnutí informace lze totiž odmítnou nejen z důvodů právních,

jež jsou taxativně vyjmenovány vf § 7 – § 11 InfZ, nýbrž i z důvodů faktických, které v zákoně

z pochopitelných důvodů vyjmenovány nejsou. Typickým faktickým důvodem neposkytnutí

informace přitom bude právě situace, kdy povinný subjekt požadovanou informaci nemá.“

Zcela na závěr povinný subjekt vysvětluje, že rozhodnutí o odmítnutí žádosti nezasílá na

žadatelem uvedenou elektronickou e-mailovou adresu, neboť podle § 19 odst. 3 správního

řádu, může správní orgán doručovat na elektronickou adresu účastníka řízení, pokud to

nevylučuje zákon nebo povaha věci. Podle § 72 odst. 1 správního řádu musí povinný subjekt

doručit rozhodnutí do vlastních rukou, což v případě doručení na žadatelem udanou

elektronickou adresu není zajištěno, neboť žádost neobsahuje uznávaný elektronický podpis
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ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické

transakce. Uvedená elektronická adresa je zpravidla vyhovující v případě poskytnutí

informace, kdy InfZ klade na povinný subjekt v doručovací fázi méně formálních povinností,

avšak nemůže bez jistých pochybností obstát při postupu, který vychází z § 15 InfZ, neboť

povinný subjekt odesláním písemného vyhotovení rozhodnutí na „běžnou elektronickou

adresu“ není schopen hodnověrně prokázat okamžik doručení. Po správní úvaze tak dospěl

povinný subjekt k názoru, že žadatelem udanou elektronickou adresu nemůže pro nesoulad s §

19 odst. 3 správního řádu akceptovat.

Zároveň povinný subjekt, v souladu s ustálenou praxí, k výše vydanému rozhodnutí současně

níže poskytuje požadované informace, včetně odkazu na zveřejněnou informaci, neboť

jednoznačně považuje zbývající části žádosti, ve kterých nedochází k jejímu odmítnutí, za

velmi úzce spojené s těmi částmi, ke kterým se vztahují výroky I. – II. tohoto rozhodnutí.

Jinak řečeno, pokud by žadateli na jeho elektronickou adresu zasílal odděleně jen informace,

které mu může poskytnout, žadateli by se nedostalo vysvětlení k tomu, proč je další

(neoddělitelná) část žádosti zamítnuta, nebo odkázána na zveřejněnou informaci. Přičemž

takové vysvětlení je logicky spjato s odůvodněním vydaného rozhodnutí.

Poučení:

Proti rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti lze podle § 16 odst. 1

InfZ, ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání. Odvolání

se podává do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, podáním

učiněným u Městského úřadu Židlochovice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu

orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet

stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a současně

dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí obsahovat údaje o tom, proti kterému

rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními

předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 a 2 InfZ

V části Vaší žádosti, konkrétně v bodě

C (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).

D (1) Poskytnutí kopií všech smluv, jejich předmětem je poskytování právních služeb,

uzavřených povinným subjektem v období mezi 1.1.20149 až 30. 11. 2021.

části bodu E (1) Poskytnutí kopií všech smluv, jejich 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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Vás povinný subjekt odkazuje na zveřejněnou informaci.

Podle § 6 odst. 1 InfZ „ pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může

povinný subjekt co nedříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit

žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na

internetovou stránku, kde se informace nachází.“

Podle § 6 odst. 2 InfZ “pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace,

povinný subjekt mu ji poskytne; to neplatí, pokud byla žádost o poskytnutí informace podána

elektronicky a pokud je požadovaná informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový

přístup a žadateli byl sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.“

Povinný subjekt konstatuje, že všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné

celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo

územní samosprávný celek a další instituce definované tímto zákonem mají od 1. 7. 2016

povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru

smluv. Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně

metadat.

Vámi požadované informace (v bodě CD (1); DE (1) a části E (1) jsou smlouvami, které

povinný subjekt v souladu se zákonem o registru smluv vložil do Registru smluv, který je

informačním systémem zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), a jež je veřejně dostupný na https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani .

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti v místě, kde jsou poskytnuty informace, nesouhlasíte,

můžete podle § 16a odst. 1 InfZ podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost

se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Poskytnutí informace podle§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ

Povinný subjekt požadované informace, s výjimkou těch informací, o jejichž částečném

odmítnutí rozhodl výše uvedeným výrokem, a které poskytl odkazem na zveřejněnou

informaci, poskytuje níže.

Ad A (1)

Povinný subjekt uložená data uchovává na vlastních úložištích.

Ad B)1)

Povinný subjekt si zajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností

svépomocí.
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Ad C (2)

Povinný subjekt za období posledních 3 let (ke dni doručení žádosti) nezahájil žádné jednací

řízení ve smyslu § 63 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Ad E (1) - část

Povinný subjekt část požadované informace (Smlouva o poskytování právních služeb),

s výjimkou těch informací, o jejichž částečném odmítnutí rozhodl výše uvedeným výrokem,

poskytuje formou přílohy. Zbývající požadované informace tohoto bodu jsou zveřejněny

v Registru smluv (viz Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 a 2 IfnZ).

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti v daném místě, kde jsou poskytovány informace, žadatel

nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 InfZ podat stížnost do 30 dnů od doručení této

informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


