Úřad městské části Praha 10
Odbor kontroly a komunikace
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-061963/2020
Vyřizuje linka: Bc. Matoušová/743
V Praze dne: 17. 6. 2020
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, odbor kontroly a komunikace obdržel dne
11. 6. 2020 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:
,,Dobrý den a děkuji, lze poslat odkaz na registr smluv? Nevidím PR služby...“
Povinný subjekt konstatuje, že předmětná žádost mu byla doručena, jako reakce na dříve poskytnutou
informaci, která je zveřejněna na odkazu:
https://www.praha10.cz/Portals/0/106_zverejnene_zadosti/2020/%C4%8Cerven/P10-0584272020.pdf?ver=2020-06-11-075439-500 .
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě
na Vaši emailovou adresu:
Níže zasíláme odkaz na registr smluv.
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12963276 .
Vzhledem ke skutečnosti, že jste pro předmětné doplnění použil původní emailové vlákno, kdy
předmět tohoto e-mailu je nazván „RE: poskytnutí informace“, má povinný subjekt postaveno najisto,
že i v tomto případě bylo Vaší vůlí podřadit tento nový dotaz pod režim InfZ. Povinný subjekt tak přijal
předmětnou reakci na původně poskytnuté informace jako novou žádost o informace dle InfZ. Pro
účely předcházení případným procesním nedorozuměním, lze obecně žadatelům o informace
doporučit, aby v případě požadavku doplnění své žádosti, a to v návaznosti na již obdrženou informaci,
o tyto požádali samostatnou žádostí o informace se všemi náležitostmi dle § 14 odst. 2 InfZ. O této
skutečnosti Vás již povinný subjekt informoval ve svém přípisu ze dne 11. 5. 2020, č.j.: P10046439/2020.
Povinný subjekt dále doplňuje, že ve své reakci neuvádíte datum svého rození a údaj o místu trvalého
pobytu. Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vašeho dotazu není znalost těchto údajů nezbytná, nevyzval
Vás povinný subjekt k doplnění těchto údajů podle § 14 odst. 5 písm. a) InfZ. I přes tuto skutečnost
povinný subjekt doporučuje každou žádost o informaci opatřit těmito údaji. Minimálně údaj o místu

trvalého pobytu může být ze strany fyzické osoby kdykoliv změněn, tj. nemusí korespondovat s údajem
uvedeným v původní žádosti o informace.
Vzhledem k tomu, že bylo z Vaší strany použito původní e-mailové vlákno (viz el. komunikace
k předchozí žádosti o informace) je zřejmé čeho se Váš nový dotaz týká, tj. jaký konkrétní odkaz
z registru smluv je požadován. Ze strany povinného subjektu tak nevznikla potřeba Vás vyzvat
k upřesnění žádosti ve smyslu § 14 odst. 5 písm. b) InfZ. Povinný subjekt tuto skutečnost uvádí zejména
z toho důvodu, že pánem své žádosti je sám žadatel. Povinnému subjektu obecně nepřísluší dovozovat
např. rozsah a konkrétnost požadované informace.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Kosmel
vedoucí odboru kontroly a komunikace
,,podepsáno elektronicky“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
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,,otisk razítka“
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Čt
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http://www.praha10.cz
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