Poskytnutí informace
ROZHODNUTÍ
o odmítnutí části žádosti o poskytnutí
informace
Český rozhlas, jako povinný subjekt ve smyslu
Na2 základě
Vaší žádosti
Vám poskytujeme
k Vašim jednotlivým bodům, které obsahuje Vaše
§
odst. 1 zákona
č. 106/1999
Sb., o
žádost
o
poskytnutí
informací,
následující
informace:
svobodném přístupu k informacím (dále jen
jako „InfZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále
1. Identifikaci
smluvního
nabídka na barterový obchod byla podkladem pro
jako
„Český rozhlas“
nebopartnera,
„povinnýjehož
subjekt“)
umístěnív reklamních
sdělení propagujících
rozhodl
souladu s ustanovením
§ 15 odst.akci
1 „Koncert 68“ na majetku Dopravního podniku v
srpnu
InfZ
ve2018.
spojení s § 8a InfZ, o žádosti pana
Matěje Hollana, datum narození 9.11.1984,
Poskytnutí
informace:
podnik
hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217,
adresa
trvalého
pobytu:Dopravní
Lipová 19,
Brno,
Vysočany,
Praha 9,doručené
IČO 00005886.
60200
(dále190
jen22
„žadatel“),
povinnému subjektu dne 14. května 2013, o
2. Kopii příslušné
smlouvy,
na jejímž
základě
poskytnutí
následujících
informací
podle
InfZ: byla daná reklamní sdělení umístěna na majetku
Dopravního
podniku,
kopii dané nabídky na barterový obchod, kterou zmiňujete ve své
a)
přehled
všechpřípadně
smluv uzavřených
odpovědi ze
dne 3. 9.od
2019,
či jakéhokoli
povinným
subjektem
1. ledna
2013 do jiného
30. právního jednání, na základě kterého byla tato
reklamní
sdělení propagující akci „Koncert 68“ umístěna na majetku Dopravního podniku
dubna
2013.
Poskytnutí
informace: podobu
V přílozeprvních
tohoto deseti
dokumentu připojujeme nabídku na barterový obchod
b)
elektronickou
Dopravního
podnikuv hl.
m. Prahy,
akciová
smluv,
uzavřených
období
1. leden
až 30.společnost.
duben 2013, které nejsou pracovní smlouvu
nebo jinou dohodu o výkonu závislé práce.
3. Jaké protiplnění
(a informace
v jaké hodnotě)
Požadované
jsou mělo být, resp. bylo poskytnuto v souvislosti s propagací
akce Českého
rozhlasu s názvem
vyžadovány
v elektronické
podobě.„Koncert 68“ (tj. za umístění reklamních sdělení na majetku
Dopravního podniku) smluvnímu partnerovi.
takto:
Poskytnutí informace: Jako protiplnění mělo být poskytnuto odvysílání obchodních sdělení, a to v
hodnotě, která měla být dojednána smluvními stranami.
Žádost žadatele ze dne 14. května 2013 o
poskytnutí informací v rozsahu bodů b) se
částečné odmítá z důvodu ochrany osobních
údajů, a to v rozsahu poskytnutí
……………………………………………
identifikačních údajů smluvních
stran, jež
Český rozhlas
uzavřely jako fyzické osoby smlouvy
s Českým rozhlasem, jejichž elektronickou
podobu žadateli na základě jeho žádosti o
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
Sb. z 14. května 2013 poskytuje.
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V ustanovení § 8a InfZ je stanoveno, že
informace týkající se osobnosti, projevů osobní
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