Úřad městské části Praha 10
Kancelář starosty

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

Vážený pan

SZ P10-020570/2016
Bc. Baťová
18. 4. 2017

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10 obdržel dne 21. 2. 2017 Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“),
o poskytnutí informací ve znění:
„Vážená paní, vážený pane,
Na základě zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o následující
informace a podklady:
1. Spolupracuje MČ Praha 10 se společností SPIN PR, Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha
1, IČO: 02184401?
V případě, že ano, pak požaduji dodat:
-

scany všech faktur včetně dokladů o realizaci a příloh
aktuálních i již ukončených smluv včetně dodatků
veškeré další výstupy fakturovaných služeb výše neuvedených
kritéria monitoringu médií, pokud nejsou uvedena explicitně ve smluvní dokumentaci
distribuční list výstupů dodavatele
způsob využití získaných podkladů

a to za období od 1.1.2016 do data doručení této žádosti.
2. Pokud má ÚMČ uzavřenu jakoukoliv další smlouvu o monitoringu médií v libovolné formě, pak
žádám o scan příslušné smlouvy/smluv platných v období od 1.1.2016 do data doručení této
žádosti

*Odpovědi žádám o zaslání výhradně elektronickou formou, nikoli prostřednictvím listinné pošty, na
adresu: *
.“

Konec lhůty pro vyřízení žádosti o informace připadl na 8. 3. 2017. Vzhledem k tomu, že pro vyřízení
žádosti byla třeba konzultace s některými dalšími odbory Úřadu městské části Praha 10, prodloužil
povinný subjekt dne 8. 3. 2017 lhůtu podle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ o 10 dní, tj. do 20. 3. 2017. Dne
20. 3. 2017 povinný subjekt požadované informace žadateli poskytl, a to elektronicky ve formě textu a
příloh zasláním na e-mailovou adresu žadatele.
Dne 8. 4. 2017 povinný subjekt obdržel přípis žadatele, kde tento neformálně žádá o doplnění zaslané
odpovědi o veškeré denní výstupy (tj. denní monitoring sociálních sítí, které na základě smlouvy
společnost SPIN PR zpracovala pro úřad MČ Praha 10). Dne 17. 4. 2017 obdržel povinný subjekt stížnost
ve smyslu § 16 odst. 1 písm. c) InfZ na postup při vyřizování žádosti o informace, respektive poskytnutí
pouze částečných informací, aniž by bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o jejím odmítnutí. Žadatel
ve stížnosti žádá o doplnění poskytnutých informací o denní monitoring sociálních sítí poskytovatele
SPIN PR za celou dobu poskytování dané služby.
Povinný subjekt vyhodnotil stížnost žadatele jako důvodnou. Podle § 16a odst. 5 InfZ „povinný subjekt
předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost
došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo
konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti“ (pozn. – zvýraznění provedl
povinný subjekt). Vzhledem k tomu, že povinný subjekt stížnosti podané z výše uvedeného důvodu
zcela vyhověl, vyřizuje žadatelovu žádost, respektive žádosti o informace, v zákonné lhůtě formou
autoremedury. Současně touto formou vyřizuje i žadatelovo podání ze dne 8. 4. 2017.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto zbylé Vámi požadované informace poskytujeme
v následující formě: elektronicky na technickém nosiči dat (CD), zasílaném na adresu Vašeho trvalého
pobytu. Ve své žádosti požadujete zaslání předmětných informací elektronicky na Váš e-mail, popř.
prostřednictvím datové schránky. V této souvislosti Vám sdělujeme, že požadované informace nelze
vzhledem k jejich obsáhlosti (118 MB) zaslat Vámi požadovaným způsobem. Povinný subjekt se od
Vašeho požadavku odchýlil z důvodu, že by pro něj takovýto úkon (vzhledem k objemu) představoval
nepřiměřenou zátěž (§ 5 odst. 3 věta druhá, neboť jde o mimořádně rozsáhlé elektronické poskytnuté
informace). Vámi požadovaná forma informací (elektronická) byla poskytnutím na datovém nosiči
zachována.
Vzhledem k mimořádnému rozsahu poskytovaných příloh zveřejňujeme, v souladu s ustanovením § 5
odst. 3 InfZ, pouze tuto doprovodnou informaci vyjadřující obsah poskytnuté informace.
S pozdravem

Bc. Martina Baťová
vedoucí oddělení tiskového
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