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ROZHODNUTÍ
Město Žatec, Městský úřad Žatec jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„InfZ“) rozhodl v souladu s ust. § 15 odst. 1 a § 2 odst. 4 InfZ, o žádosti společnosti Holubová
advokáti s.r.o., Za poříčskou bránou 21/365, Praha 8 ze dne 27.11.2017 ve věci žádosti o
poskytnutí informace „implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady 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 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo
též GDPR) ve veřejném sektoru“, takto:
Žádost o poskytnutí informace se podle ustanovení § 2 odst. 4, § 15 odst. 1 InfZ
odmítá
s tím, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a
vytváření nových informací.
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Odůvodnění:
Městský úřad Žatec dne 27.11.2017obdržel žádost o poskytnutí informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž
žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:
1. Jakým způsobem zajišťujete/hodláte zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným
nařízením o ochraně osobních údajů?
2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na právní
služby (advokátních kanceláří) v souvislosti s implementací Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů?
4. Jako obec s rozšířenou působností implementujete nebo plánujete implementovat Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů i pro obce/ společně s obcemi ve vašem správním
obvodu?
Povinný subjekt rozhodl o části žádosti ve znění dotazů č. 1, 2 a 4 tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.
Dle InfZ § 2 odst. 4 se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1
správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů.
Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí
účastníku řízení oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek,
je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V případě, že byla písemnost uložena u
provozovatele poštovních služeb a nebyla dříve adresátem vyzvednuta, považuje se desátý
den od připravení písemnosti k vyzvednutí za den doručení. Lhůta k podání odvolání počíná
v takovém případě běžet dnem následujícím po uplynutí desátého dne, kdy byla písemnost
připravena k vyzvednutí.
Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy u Městského úřadu
Žatec a rozhoduje o něm nadřízený orgán, Krajský úřad Ústeckého kraje.

Ing. Helena Šmeráková
vedoucí Odboru správních činností
pověřena řízením Městského úřadu Žatec
podepsáno elektronicky
otisk úředního razítka
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