Obecní úřad Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova čp. 58

Ing. Petr Žůrek, nar. 05.12.1959, zastupitel obce Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova čp. 73

Číslo jednací:

OUKUH-476/2021

Oprávněná úřední osoba
RNDr. Marcela Pospíšilíková

Telefon:
724 184 620

e-mail:
obeckuh@volny.cz

Datum:
06.05.2021

ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Kostelec u Holešova jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), posoudil žádost
zastupitele obce Kostelec u Holešova Ing. Petra Žůrka, narozeného dne 05.12.1959, bytem Kostelec u
Holešova čp. 73, elektronická adresa petr.zurek@bigoriginal.cz, o poskytnutí informací dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s požadavkem na vyřízení dle zákona InfZ ze
dne 22.04.2021, jejímž předmětem je poskytnutí
1. originálního, plnohodnotného a všemi členy konkursní komise podepsaného „Zápisu o průběhu
konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřská škola, Kostelec u Holešova, okres
Kroměříž“ ze dne 08.04.2021
2. vysvětlení radního Ing. Tomáše Marka ohledně jím předloženého protinávrhu jmenovat Marii
Ševčíkovou ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola, Kostelec u Holešova, okres
Kroměříž, s odůvodněním, v čem byl závěr odborné konkursní komise ohledně umístění Mgr.
Magdy Ondráčkové na prvním místě pro něj neakceptovatelný, že navrhnul Marii Ševčíkovou, jež
se umístila na druhém místě
3. vysvětlení, zda radní Ing. Tomáš Marek při podávání svého protinávrhu disponoval odbornými
informacemi od uchazečů, které předkládali konkursní komisi (životopis, doklady o odborné
kvalifikaci, koncepce dalšího rozvoje organizace, znalost problematiky organizace, atd.), nebo měl
k dispozici o uchazečích jiné informace podporující jeho protinávrh (pokud uvedenými
informacemi disponoval, žádá o popsání a doložení o jaký rozsah a obsah se jednalo)
a rozhodl takto:
I.
Poskytnutí požadovaného dokumentu uvedeného v bodě 1. žádosti se dle § 8a a § 15 odst. 1 InfZ
odmítá z důvodu ochrany osobních údajů.

II.
Poskytnutí informací uvedených v bodě 2. a 3. žádosti se dle § 2 odst. 4 a § 15 odst. 1 InfZ odmítá
z důvodu jejich neexistence.
Odůvodnění:
Obecní úřad Kostelec u Holešova obdržel shora citovanou žádost a konstatuje, že na celé konkursní
řízení se vztahují právní předpisy na ochranu osobních údajů a projevů osobní povahy. Podpisy
jednotlivých členů konkursní komise spadají pod kategorii zvláštních osobních údajů dle čl. 9
Evropského nařízení 2016/679 a jako takové mohou být poskytnuty jen se souhlasy subjektů údajů.
Takový souhlas jednotlivé subjekty obci neposkytly.
Podle § 8a zákona InfZ 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.
Takovými právními předpisy jsou zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a Směrnice pro práci s osobními údaji, která v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), upravuje způsoby
nakládání s osobními údaji při jejich zpracování a používání v případech, kdy správcem osobních
údajů je obec Kostelec u Holešova.
Dle této směrnice jsou osobními údaji 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 na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Všechna jednání konkursních komisí jsou podle § 4 bodu 2 Vyhlášky č. 54/2005 Sb., vyhláška o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška“) neveřejná. Neveřejnost jednání komise znamená nejen to, že nikdo kromě určených osob
se nemůže domáhat přítomnosti na jednání komise, ale i to, že nikdo kromě stanoveného okruhu osob
nemá přístup k informacím z těchto jednání, kromě informací dostupných z veřejných zdrojů.
Především je ale nutno mít na paměti, že se na celé řízení automaticky vztahují právní předpisy na
ochranu osobních údajů a projevů osobní povahy. Ve vyhlášce je stanoveno, že tajemník komise předá
zápis „zřizovateli“. Tady je nutno vzít v úvahu, že podle zákona č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm.
b) je radě obce vyhrazeno plnit vůči „svým“ právnickým osobám úkoly zřizovatele. Z tohoto důvodu
je rada obce tím, kdo bere na vědomí výsledek konkursního řízení a má dispozici zápis.
Žádost o poskytnutí informací uvedených v bodu 2 a 3 žádosti povinný subjekt řádně posoudil a po
zjištění, k jaké věci se vztahují, konstatoval, že režim InfZ je koncipován na zásadě poskytování pouze
těch informací, které jsou zaznamenány na jakémkoliv nosiči, tedy jsou objektivně dohledatelné. Toto
vyplývá z § 3 odst. 3 InfZ. Tento zákon není nástrojem pro sdělování názorů nebo subjektivních úvah
povinného subjektu, což je i výslovně stanoveno v jeho § 2 odst. 4, podle kterého povinnost
poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
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Podle § 15 odst. 1 InfZ pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro
vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou
případů, kdy se žádost odloží.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 InfZ a v souladu s § 83 odst. 1 správního řádu podat do 15
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím
Obecního úřadu v Kostelci u Holešova. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet ode dne následujícího
po dni doručení tohoto rozhodnutí.

RNDr. Marcela Pospíšilíková
starostka obce
podepsáno elektronicky

otisk úředního razítka

