MĚSTSKÝ ÚŘAD LÁZNĚ BOHDANEČ
Masarykovo nám. 41, 533 41 Lázně Bohdaneč

Datum:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Počet listů / příloh:
Spis. znak / skart. lhůta:

06. 04. 2021
MULB/01609/2021/OSMRM/MBi
Ing. Miroslava Bišková, tel.: 466 797 076, e-mail: biskova@lazne.bohdanec.cz
1
80.1 / S/5

ROZHODNUTÍ
o částečném odmítnutí žádosti o informaci
Městský úřad Lázně Bohdaneč, se sídlem Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, jako povinný subjekt v souladu
s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 106/1999 Sb.“), obdržel dne 22. 3. 2021 písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., kterou
podal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „žadatel“).
Žadatel požaduje poskytnutí následujících informací:
1. „Kopii smluv, objednávek, či obdobných dokumentů, na základě kterých poskytli nebo poskytují jakékoliv právní služby
v období od 1. 7. 2016 do současnosti následující subjekty:
a) Mgr. Radek Lát, Smilova 547, 530 02 Pardubice, IČ 713 343 01
b) Mgr. Tomáš Pavel, Smilova 547, 530 02 Pardubice, IČ 662 571 66
c) AK advokátní kancelář, Smilova 547, 530 02 Pardubice, IČ 662 571 66
d) JUDr. Robert Kučera, Dukelských hrdinů 29/471, 170 00 Praha 7, IČ 66253446
e) Advokátní kancelář Kučera, Dukelských hrdinů 29/471, 170 00 Praha 7.
2. Kopie veškerých faktur, které byly Městem Lázně Bohdaneč subjektům uvedeným v bodech a) až e) odstavce 1,
v období od 1.7.2016 do současnosti uhrazeny.
3. Pokud byly předmětem objednávky, resp. poskytnuté služby jednorázová právní stanoviska či vyjádření ke konkrétním
otázkám, žádám o poskytnutí kopií i těchto stanovisek a vyjádření.
4. Informaci o tom, jaké celkové částky za daný rok Město Lázně Bohdaneč zaplatilo druhým subjektům za veškeré městu
poskytnuté právní služby v letech 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.“
Vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky pro poskytnutí požadované informace, rozhodl Městský úřad Lázně
Bohdaneč v souladu s ust. § 8a a podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. takto:
Žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne
22. 3. 2021 o poskytnutí informací
se částečně odmítá.

Odůvodnění
Městský úřad Lázně Bohdaneč obdržel dne 22. 3. 2021 od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
2. „Kopii smluv, objednávek, či obdobných dokumentů, na základě kterých poskytli nebo poskytují jakékoliv právní služby
v období od 1. 7. 2016 do současnosti následující subjekty:
f) Mgr. Radek Lát, Smilova 547, 530 02 Pardubice, IČ 713 343 01
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g)
h)
i)
j)

Mgr. Tomáš Pavel, Smilova 547, 530 02 Pardubice, IČ 662 571 66
AK advokátní kancelář, Smilova 547, 530 02 Pardubice, IČ 662 571 66
JUDr. Robert Kučera, Dukelských hrdinů 29/471, 170 00 Praha 7, IČ 66253446
Advokátní kancelář Kučera, Dukelských hrdinů 29/471, 170 00 Praha 7.

2. Kopie veškerých faktur, které byly Městem Lázně Bohdaneč subjektům uvedeným v bodech a) až e) odstavce 1,
v období od 1.7.2016 do současnosti uhrazeny.
3. Pokud byly předmětem objednávky, resp. poskytnuté služby jednorázová právní stanoviska či vyjádření ke konkrétním
otázkám, žádám o poskytnutí kopií i těchto stanovisek a vyjádření.
4. Informaci o tom, jaké celkové částky za daný rok Město Lázně Bohdaneč zaplatilo druhým subjektům za veškeré městu
poskytnuté právní služby v letech 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.“
Vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky pro poskytnutí požadované informace, vydává městský úřad Lázně
Bohdaneč toto rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, které odůvodňuje následovně:
Kopie požadovaných dokumentů: Kopie Příkazní smlouvy – Tomáš Pavel, Kopie smlouvy o poskytování právní pomoci
– Robert Kučera, Kopie faktur – Tomáš Pavel a Kope faktur – Robert Kučera byly žadateli poskytnuty pouze
v anonymizované podobě.
Podle ust. § 8a zákona č. 106/1999 Sb. informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby
a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Ochranu
osobních údajů upravují zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen
„GDPR“), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Správce osobních údajů může osobní údaje zpracovávat a předávat jiné osobě pouze za podmínek
stanovených v těchto předpisech. Vzhledem k tomu, že výše specifikované informace, požadované v žádosti pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, obsahují osobní údaje (podpisy fyzických osob, telefonní kontakty, e-maily, čísla bankovních
účtů) a nejsou splněny podmínky pro jejich poskytnutí dle právních předpisů upravujících jejich ochranu, rozhodl městský
úřad o částečném odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do
15 dnů od jeho doručení písemné odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice, prostřednictvím Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč. Lhůta pro
podání odvolání běží ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí.

Bc. Viktor Satori
vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města

Obdrží:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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