
Rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí informace formou kopie zvukové nahrávky 

pořízené při jednání rady města 

 

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, odbor kancelář 

primátora, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v souladu s ustanovením § 15 

odst. 1 InfZ o žádosti firmy Fresh CZ s.r.o., se sídlem Hroznová 156/21, 370 01 České 

Budějovice (dále jen „žadatel“) ze dne 28. 11. 2011, o poskytnutí informace podle zákona  o 

svobodném přístupu k informacím formou kopie zvukové nahrávky pořízené při jednání rady 

města dne 23. 11. 2011 ve věci Zimní předzahrádka – prodej vánočního punče pro společnost 

Fresh CZ s.r.o. 

 

t a k t o : 

Žádost žadatele ze dne 28. 11. 2011, o poskytnutí informace formou kopie zvukové 

nahrávky pořízené při jednání rady města dne 23. 11. 2011 ve věci Zimní předzahrádky – 

prodej vánočního punče pro společnost Fresh CZ s.r.o., se odmítá. 

 

Odůvodnění: 

Statutární město České Budějovice obdrželo dne 28. 11. 2011 žádost žadatele podle 

zákona o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace formou kopie zvukové 

nahrávky pořízené při jednání rady města dne 23. 11. 2011 ve věci Zimní předzahrádky – 

prodej vánočního punče pro společnost Fresh CZ s.r.o. 

Podle § 101 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá 

z pozdějších změn jsou jednání rady neveřejná. § 101 odst. 3 ukládá pořídit zápis ze schůze 

rady, který musí být vyhotoven do 7 dnů od jejího konání. 

Zákon o obcích neukládá povinnost pořizovat zvukové záznamy z jednání rady. 

Jednací řád Rady města České Budějovice v § 8 odst. 7 stanoví, že zvukový záznam slouží 

výhradně pro potřeby rady a odboru kancelář primátora, výlučně pouze pro potřeby přesného 

vyhotovení zápisu z jednání rady. 

 

Podle ustanovení § 8a InfZ „poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, 

projevů osobní povahy, soukromé fyzické osoby a osobních údajů jen v souladu s právními 

předpisy, upravující jejich ochranu. Podle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., je 

zpracováním osobních údajů mj.,  též jejich šíření, předávání nebo zveřejňování. Podle § 5 

odst. 2 tohoto zákona může správce údajů zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem 

subjektu údajů a bez tohoto souhlasu jen za podmínek stanovených v citovaném ustanovení. 

Zvukový záznam z jednání rady ze dne 23. 11. 2011 byl ze záznamového nosiče  

smazán v souladu s § 8 odst. 7, Jednacího řádu Rady města České Budějovice. 

Poučení o opravném prostředku: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 správního 

řádu podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím 

statutárního města České Budějovice, odboru kancelář primátora Magistrátu města České 

Budějovice do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. 


