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Odbor majetkový, právní a správních činností
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
C. j. KUOK29273/2018
V Olomouci dne 7. března 2018
Sp. zn. KÚOK/7358/2018/OMPSČ/523
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Mgr. Vojtěch Smékal
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: JUDr. Hana Neumannová, Ph.D.
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Počet příloh: 0
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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor majetkový, právní a správních činností (dále také
povinný subjekt) jako povinný subjekt příslušný podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
info
znění pozdější
nar.
adresa pobytu
podané dne 1. 1. 2018, doručené dne 15. 1. 2018 takto:
Podle u

§ 8a

vobodném přís
adresa pobytu
podané dne 1. 1. 2018, doručené dne 15. 1. 2018, o
poskytnutí informace, a to částečně v bodě 8), pokud jde o dotaz na rok narození
vedoucích zaměstnanců Krajského úřadu Olomouckého kraje, a částečně v bodě 10)
žádosti, pokud jde o dotaz na platové poměry ředitele kabinetu, resp. ředitele kanceláře
hejtmana,

odmítá.

Odůvodnění
Povinný subje
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1.1. 2018 (dále také žadatel) o poskytnutí informace.
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V bodě 8) žádosti požadoval žadatel následující informace: Počet zaměstnanců povinného
subjektu k 1. 1. 2018, jmenovitý Seznam managementu do úrovně vedoucích oddělení jméno, příjmení, funkce, rok narození.
V bodě 10) žádosti požadoval žadatel následující informace: Platové poměry
managementu (hejtman, náměstci, ředitel kabinetu) za rok 2017, průměrný měsíční plat
brutto u zaměstnanců povinného subjektu v roce 2017“.

Dne 22. 1. 2018 vyzval povinný subjekt žadatele k upřesnění žádosti a ten ji svým
dopisem ze dne 17. 2. 2018 doručeným dne 20. 2. 2018 v bodech 3), 4), 5), 7), 9) a 10)
upřesnil mj. tak, že „ředitelem kabinetu" byl v bodě 10) žádosti žadatelem míněn „ředitel
kanceláře hejtmana."
Ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím pokud
povinný subjekt žádosti nevyhoví, vydá v téže lhůtě rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Podle ustanovení § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím 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.
Povinný subjekt se v části žádosti bodu 8), týkající se roku narození, zabýval otázkou, zda
byly naplněny podmínky zvláštních právních předpisů upravujících ochranu osobnosti,
projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje. V případě části žádosti
bodu 8), týkající se roku narození, žádosti o poskytnutí informace splňuje rok narození
jeden z pojmových znaků osobních údajů. V daném případě proto může povinný subjekt
přistoupit ke kladnému vyřízení žádosti pouze tehdy, umožňuje-li to právě zákon
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZoOOÚ). Dle ustanovení § 5 odst. 2
písm. f) ZoOOÚ může správce zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu
údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat, pokud poskytuje osobní údaje o veřejně
činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné
anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení.
Předmětné osoby dotčené tímto dotazem, tj. ředitel krajského úřadu, vedoucí odborů a
vedoucí oddělení Krajského úřadu Olomouckého kraje byly vyzvány, zda souhlasí
s poskytnutím svého roku narození, přičemž souhlas s poskytnutím tohoto údaje žádný
z nich neudělil. Bez jejich souhlasu je v souladu s výše uvedeným ustanovením § 5 odst. 2
písm. f) ZOOÚ možné poskytnout osobní údaje, pouze pokud vypovídají o jeho veřejné
nebo úřední činnosti. Rok narození, respektive věk odvozený od tohoto data, nevypovídá
žádným způsobem o veřejné nebo úřední činnosti předmětných osob. Povinný subjekt
posoudil, zda v tomto případě má přednost právo na informace nebo právo na ochranu
soukromí a dospěl k názoru, že je s ohledem na výše uvedené, tj. na skutečnost, že údaj o
roku narození vedoucích zaměstnanců není podstatným pro posouzení kvality činnosti
veřejné správy, v tomto případě nutné upřednostnit právo na ochranu soukromí. Proto
nelze požadované osobní údaje o roku narození předmětných osob sdělit a žádost se
proto v této části a v tomto rozsahu odmítá.
Dále se pak povinný subjekt zabýval v části žádosti bodu 10), týkající se platových poměrů
managementu pojmem „ředitel kabinetu". Tento pojem byl žadatelem, na výzvu povinného
subjektu ze dne 22. 1. 2018, upřesněn dopisem ze dne 17. 2. 2018 doručeným dne
20. 2. 2018 na pojem „ředitel kanceláře hejtmana". Co se týče platových poměrů „ředitele
kabinetu" a ve znění doplnění žádosti platových poměrů „ředitele kanceláře hejtmana",
takovéto pracovní pozice (ředitel kabinetu, resp. ředitel kanceláře hejtmana) na Krajském
úřadě Olomouckého kraje neexistují, a proto není možné takovou informaci sdělit, neboť
není k dispozici.
Ze shora uvedených důvodů povinný subjekt v části žádosti bodu 8) žádosti o informace a
v části žádosti budu 10) žádosti o informace rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí povinného subjektu se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho
oznámení k Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Olomouckého
kraje, Odboru majetkového, právního a správních činností.
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JUDr. Hana Neumannová, Ph.D.
vedoucí oddělení právního
Odboru majetkového, právního
a správních činností

Obdrží:

Dotčené osoby
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