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Čj. CZT/2021/OVV/872

V Praze dne 7. 5. 2021

Vážený pan

Věc: Odpověď k žádosti o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

Vážený pane ,

Dne 28. 4. 2021 jste ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádal
o poskytnutí informací, a to:

Žádáme o sdělení jména odborného hodnotitele, který hodnotil dokumenty naší
žádosti k recertifikaci naší DMO, podané dne 15. 1. 2021.
U hodnotitele, prosím, o uvedení těchto informací:
- jméno a příjmení

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Rozhodnutí

dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o odmítnutí žádosti. Požadované
informace Vám na základě ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím nelze poskytnout.

Podle ustanovení § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. „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“.
Těmito předpisy se rozumí zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (upravující ochranu osobností a projevů osobní povahy
v § 3 odst. 2 písm. a) a § 81 odst. 2) a dále nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákon č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů. Osobními údaji se dle čl. 4 odst. 1 obecného
nařízení o ochraně osobních údajů rozumí veškeré informace o identifikovatelné
fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze
přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například
jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více
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zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní
nebo společenské identity této fyzické osoby.  K tomu, aby došlo k poskytnutí
osobních údajů je nezbytné disponovat právním titulem. Zákon č. 106/1999 Sb.
stanoví, že poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné
prostředky. Dle ČCCR – CzechTourism není zde dán právní důvod pro to, aby
Vám byly výše požadované osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a informace
o tom, že uvedená osoba provedla hodnocení Vaší žádosti, poskytnuty.
S ohledem na podmínky hodnocení jednotlivých žádostí o certifikaci či recertifikaci
DMO je nutné zachovat jistou míru anonymity a nezávislosti hodnotitelů. Současně
považujeme za dostatečné, že jména, příjmení a životopisy všech čtyř odborných
hodnotitelů jsou zveřejněny prostřednictvím webových stránek ČCCR –
CzechTourism.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání dle ustanovení § 16
zákona č. 106/1999 Sb., a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.
Odvolání se podává u České centrály cestovního ruchu-CzechTourism, o odvolání
rozhoduje nadřízený organ, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

S pozdravem




