OBEC VŠEHRDY
VŠehrdy 29, 430 01Všehrdy
Číslo jednací: OÚVŠ-270/2020
Oprávněná úřední osoba: Be, Petra Březinová

Ve Všehrdech dne 18.6.2020

ROZHODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

Obecní úřad VŠehrdy jako povinný subjekt dle § 2 odst.1 zákona Č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ") rozhodl
v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst.4 zákona Č.106/1999 Sb., o
žádosti o poskytnutí informace, kterou obecní úřad Všehrdy obdržel dne 23.3.2020 od
takto:
Podle ustanoveni se dle § Ba a § 15 odst. 1 lnfZ se dle §5 zákona Č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, Částečně odmítá a to konkrétně
tak, že se neposkytnou osobní údaje fyzických osob v poskytnutých smlouvách.

Odůvodnění:
Obecní úřad Všehrdy obdržel dne 23.3.2020 žádost o poskytnutí informaci podle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vzhledem k omezení práce státní služby v
souladu s usnesením vlády ČR ze dne 12.3.2020 č. 194, pod č. 69/2020 Sb. jste byla
informována, že vzhledem k výše uvedené skutečnosti vám a vaší klientce nebudou
informace poskytnuty ve lhůtě stanovené zákonem, ale až ve lhůtě do 15 dnů od skončení
nouzového stavu, a to v souladu s metodikou MV čr týkajIcI se běhu lhůt v době nouzového
stavu.
Nouzový stav byl ukončen 18.5.2020 a dne 19.5.2020 vám obecní úřad VŠehrdy odeslal výzvu
k upřesnění žádosti' o poskytnutí informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.
Obecní úřad Všehrdy obdržel dne 29.5.2020 upřesněni žádosti o poskytnutí informace a dne
2.6.2020 zaslal Oznámeni o výši úhrady za poskytnuti' informaci podle § 17 odst. 3 zákona č.
106/1999 Sb. Dne 9.6.2020 byla uhrazena vyčíslená výše úhrady v hodnotě 751,- KČ.
Dle § Ba lnfZ poskytne povinný subjekt informace týkajIcI se osobnosti, projevů osobní
povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy úpravujÍcÍmÍ
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OBEC VŠEHRDY
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jej'ch ochranu. Žadatel požadoval poskytnutí informac', které jsou osobn'm údaj' fyz ckých

osob ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace lze poskytnout jen se souhlasem
dotčených osob. Jelikož obecní úřad nemá od dotčených osob souhlas k poskytnuti'
požadovaných informaci, je vůči těmto údajům splněn důvod pro částečné odmítnutí žádosti.
S ohledem na výše uvedené rozhodl Obecní úřad Všehrdy tak, že žádost o poskytnutí
informací v rozsahu osobních údajů odmítl.

Z výše uvedených důvodů rozhodl povinný subjekt tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto rozhodnutí.
Dále obecní úřad Všehrdy uvádí, že poskytl Smlouvu o přenecháni věci a následného darováni
v jednom výtisku, ačkoliv smluv bylo ve vámi požadovaném období vydáno 7 kusů. Smlouvy
jsou identické, a změna se týká jen fyzických údajů, které byly z výše uvedených důvodů
anonymizovány.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvolánI a to v souladu s ustanovením § 16 zákona o
svobodném přístupu k informacím. OdvolánI musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne
oznámeni tohoto rozhodnutí. Odvdáni se podává ke Krajskému úřadu ústeckého kraje,
podáním učiněným u povinného subjektu, který rozhodnuti' vydal.
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Be. Petra Březinová, starostka

.
Příloha Č.1- Přehled požadovaných smluvních vztahů obce Všehrdy za období od 2.5.2019 do
31.12.2019
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Příloha č. 1

Přehled smluvních vztahů obce VŠehrdy za období od 2.5.2019 - 31.12.2019
Květen 2019
Dotek ke smlouvě TSCHM
Smlouva GDPR

7.5.2019
13.5.2019

Smlouva o zpracování účetnictví- anonymizováno

30.5.2019

Smlouva sponzorský dar_1

30.5.2019

Smlouva s 02 Profi
Červen 2019

31.5.2019

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Smlouva Úřad práce - VPP - anonymizováno

6.6.2019
7.6.2019

Smlouva o obstarávánívěci
Červenec 2019

21.6.2019

Smlouva o zápůjčce - anonymizováno

19.7.2019

Srpen 2019
Smlouva o zajištěni pracovně lékařské péče
Smlouva sponzorský dar_2
září 2019

1.8.2019
5.8.2019

Pracovní smlouva VPP
Smlouva MAS - Mikulášská zábava
Smlouva knihovna

3.9.2019
13.9.2019
30.9.2019

Knihovna - doložka smlouvy
Říjen 2019

30.9.2019

Smlouva o dodávce vody

1.10.2019

Smlouva JRK
Smlouva ČNB

17.10.2019
24.10.2019

Listopad 2019
Smlouva sponzorský dar_3 - anonymizováno
Veřejnoprávní smlouva statutární město Chomutov
Smlouva Úřad práce Outplacement - anonymizováno

5.11.2019
15.11.2019
11.11.2019

Smlouva o spolupráci hasiči Droužkovice

18.11.2019

Smlouva Krajský úřad

18.11.2019

Smlouva sponzorský dar_4
Smlouva MK Mont
Pracovní smlouva - anonymizováno
Smlouva o přenechání věci a následného darováni- anonymizováno
Prosinec 2019

18.11.2019
28.11.2019
26.11.2019
29.11.2019

Dodatek ke smlouvě TSCHM

9.12.2019

Smlouva o daru NET4GAS

12.12.2019

Smlouva Alis

17.12.2019

