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Do Českého rozhlasu byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které požadujete zaslání úplného znění 

nájemních smluv mezi Českým rozhlasem a Kristián, spol. s r.o. vztahující se k období   
a) 15. 6. 2017 - 7. 9. 2017 
b) 14. 6. 2018 - 8. 9. 2018  

po anonymizaci údajů, které podléhají utajení.  

 

Dále prosíte o odpověď, proč nájemní smlouvy nejsou zveřejněny v registru smluv.  

 

Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace:  

 

- kopii nájemní smlouvy mezi Českým rozhlasem a Kristián, spol. s r.o. ze 17. 5. 2017 s  

výjimkou osobních údajů v ní obsažených. 

 

- kopii nájemní smlouvy mezi Českým rozhlasem a Kristián, spol. s r.o. z 14. 5. 2018 

s výjimkou osobních údajů v ní obsažených. 

 

K Vašemu dotazu sdělujeme, že ČRo vyhodnotil, že k tomu není povinován.  

 

S pozdravem                                              

                                                     Český rozhlas 

 

 

 

 

Přílohy:  

Kopie nájemní smlouvy mezi Českým rozhlasem a Kristián, spol. s r.o. ze 17. 5. 2017 s výjimkou 

osobních údajů v ní obsažených. 

 

Kopie nájemní smlouvy mezi Českým rozhlasem a Kristián, spol. s. r.o. z 14. 5. 2018 s výjimkou 

osobních údajů v ní obsažených. 

 

 

 

 

Poskytnutí informace  

 

ROZHODNUTÍ 

o odmítnutí části žádosti o poskytnutí 

informace 

 

Český rozhlas, jako povinný subjekt ve smyslu 

§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím (dále jen 

jako „InfZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jako „Český rozhlas“ nebo „povinný subjekt“) 

rozhodl v souladu s  ustanovením § 15 odst. 1 

InfZ ve spojení s § 8a InfZ, o žádosti pana 

Matěje Hollana, datum narození 9.11.1984, 

adresa trvalého pobytu:  Lipová 19, Brno, 

60200 (dále jen „žadatel“), doručené 

povinnému subjektu dne 14. května  2013, o 

poskytnutí následujících informací podle InfZ: 

    a)      přehled všech smluv uzavřených 

povinným subjektem od 1. ledna 2013 do 30. 

dubna 2013.  

    b)      elektronickou podobu prvních deseti 

smluv, uzavřených v období 1. leden až 30. 

duben 2013, které nejsou pracovní smlouvu 

nebo jinou dohodu o výkonu závislé práce. 

             Požadované informace jsou 

vyžadovány v elektronické podobě. 

 

t a k t o : 

 

 

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 

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.   

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

V ustanovení § 8a InfZ je stanoveno, že 

informace týkající se osobnosti, projevů osobní 

povahy, soukromí fyzické osoby a osobní 

údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s 

právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. 


