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ROZHOĎNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor majetkový, právní a správních činností (dále
také „povinný subjekf) jako povinný subjekt příslušný podle § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobo
ím, ve znění pozdějších předpisů
nar.
bytem
o poskytnutí informací
takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 2 odst. 4 ve spojení s § 3 odst. 3 zákona
přístu
bytem
doručené povinn
poskytnutí informací- personální oblast", o poskytnutí informace v části 1) a 2),
pokud jde o poskytnutí údaje o roku narození členů orgánů kraje a zaměstnanců
kraje do úrovně vedoucího oddělení,
částečně odmítá.

Odůvodnění:
'i

Povinn
bytem
č.j. KUOK 84947/2018 (dále jen „žádost") o poskytnutí informace podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o svobodném přístupu k informacím") označenou jako „Žádost o poskytnutí
informací-personální oblast."
Žadatel mj. požadoval poskytnutí informací o roce narození členů orgánů
Olomouckého kraje (bod 1 žádosti) a roce narození zaměstnanců Olomouckého kraje
(bod 2 žádosti).
Ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím pokud
povinný subjekt žádosti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí
o odmítnutí žádosti. Podle § 2 odst. 4 téhož zákona povinnost poskytovat informace
se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informací
pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě,
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině,
záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového
nebo audiovizuálního. Zaznamenanou informací, tj. informací ve smyslu § 3 odst. 3, je
každá skutečnost, resp. každý údaj, který lze z existujících záznamů (z existujících
informací) povinného subjektu dovodit, tzn. každý údaj, který ze záznamů vyplývá,
lhostejno, zda přímo, či zprostředkovaně posouzením jiných souvisejících údajů.
Povinný subjekt dospěl v bodě 1 a 2 žádosti o informace (v části týkající se údaje
o roce narození) k závěru uvedenému Ve výrokové části tohoto rozhodnutí
z následujících důvodů.
Ad 1)
Žadatel v bodu 1 žádosti požadoval poskytnutí těchto informací: „Jmenný seznam
vedených funkcionářů kraje včetnějmenného seznamu členů orgánů kraje v aktuálním
znění (jméno, příjmení, funkce, datum vzniku, politická příslušnost, rok narození). “
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 bodu 1) žádosti, týkající se roku narození členů orgánů
Olomouckého kraje zabýval otázkou, zda byly naplněny podmínky zvláštních právních
předpisů upravujících ochranu osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické
osoby a osobní údaje. V případě části bodu 1) je požadovaný údaj o roku narození
osobním údajem. 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. členové Zastupitelstva Olomouckého
kraje, byly vyzvány, zda souhlasí s poskytnutím svého roku narození, přičemž souhlas

s poskytnutím tohoto údaje udělil pouze Ing. Adam Kalous, Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. a
Mgr. Stanislav Kaláb (a v těchto případech byl tedy údaj žadateli poskytnut). Ostatní
členové Zastupitelstva Olomouckého kraje souhlas s poskytnutím svého roku narození
neudělili. 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 členů orgánů kraje 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 bez jejich souhlásu sdělit a žádost se proto v této části a v tomto
rozsahu odmítá. Údaj o roce narození členů Zastupitelstva Olomouckého kraje, kteří
souhlas s poskytnutím tohoto osobního údaje udělili, byl žadateli poskytnut.
’
Ad 2)

■

Žadatel v bodu 2 žádosti požadoval poskytnutí těchto informací: „Jmenný seznam
zaměstnanců kraje do úrovně vedoucího oddělení v aktuálním znění (jméno, příjmení,
funkce, vznik pracovního poměru, rok narození). “
’
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 bodu 2) žádosti, 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 bodu 2) je požadovaný údaj o roku narození osobním údajem. Proto může
povinný subjekt přistoupit ke kladnému vyřízení žádosti pouze tehdy, umožňuje-li to
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 čihhóšti, ojéhú 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 jejich 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.
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Pokud jde o ostatní body žádosti (body 1 a 2, s výjimkou údaje o roku narození u osob,
které k poskytnutí osobního údaje žadateli nedaly souhlas, a dále body 3 až 10),
informace byla žadateli poskytnuta.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí povinného subjektu se lze do 15 dnů ode dne jeho oznámení
odvolat k Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Olomouckého
kraje, Odboru majetkového, právního a správních činností.

JUDr. Hana Neumannová, Ph.D.
vedoucí oddělení právního
Odboru majetkového, právního
a správních činností

Obdrží:
Žadatel do vlastních rukou
Členové orgánů Olomouckého kraje dle bodu 1 žádosti - veřejnou vyhláškou
Zaměstnanci Olomouckého kraje dle bodu 2 žádosti - veřejnou vyhláškou
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