Obecní úřad L E D C E

Ledce čp.1
664 62 Hrušovany u Brna
okres Brno-venkov

Dne 28. 4. 2022 Obecní úřad obce Ledce obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na Vaše dotazy
odpovídáme následovně:
1) Službu pověřence pro ochranu osobních údajů nám zajišťuje externí firma na základě
smlouvy o poskytování služeb.
2) Pověřence zajišťuje externí firma s identifikačním číslem 06296700.
3) Smlouvu s pověřencem nezveřejňujeme na základě částečného odmítnutí Vaší
žádosti.
4) Frekvence výplat odměn je jednou měsíčně 1815,- Kč včetně daně z přidané hodnoty.
5) Pověřenec pro ochranu osobních údajů nám nevykazuje činnost.
6) Ano, pověřenec nám poskytuje také další služby, konkrétně:
a. Služby v oblasti zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
b. Služby v oblasti archivnictví a spisové služby
c. Služby v oblasti správy webové prezentace a fyzické úřední desky
d. Služby v oblasti kryptografie
7) Na základě výběrového řízení.
8) Pověřenec nemá měsíční rozsah smluvně stanoven.
9) Vzdělávání zaměstnanců probíhá periodicky v rámci návštěv naším pověřencem pro
ochranu osobních údajů
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ROZHODNUTÍ
Obecní úřad obce Ledce příslušný k rozhodování podle § 2 zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl
ve věci žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., kterou podal dne
28. 4. 2022
podle ustanovení § 9, § podle něhož nelze informace a § 20 odst. 4 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení
s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
takto:
Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou podal u Obecního úřadu obce Ledce dne
28.4.2022 pan
se
částečně odmítá,
s tím, že Obecní úřad obce Ledce, odmítá poskytnout smlouvu s pověřencem pro ochranu
osobních údajů, tak jak je v žádosti uvedenou v bodu 3.
Odůvodnění:
Žadatel požaduje smlouvu, na kterou se vztahuje §504 Občanského zákoníku 89/2012 Sb. o
obchodním tajemství. Právo na výkon tohoto obchodní tajemství má firma GOV Consult s.r.o.
s identifikačním číslem 06296700.
Z výše uvedených důvodů Obecní úřad obce Ledce rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové
části tohoto rozhodnutí.
Veškeré ostatní požadované informace Obecní úřad obce Ledce žadateli poskytnul a doručil
spolu s tímto rozhodnutím do e-mailové schránky žadatele, tak jak Žadatel požadoval.
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Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí
ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to podáním u Obecního úřadu obce Ledce.
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