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Vrácení bez v cného vy ízení stížnosti

Vážení,
Krajskému ú adu Ústeckého kraje bylo dne 5. 8. 2021 p edloženo odvolání ze dne 21. 7.
2021 žadatele Ing. Stanislava D da, bytem Voskovcova 1075/49, Praha proti rozhodnutí o
částečném odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ) proti rozhodnutí
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p ísp vková organizace, se sídlem Pivovarská 34, Louny
(dále jen „povinný subjekt) ze dne 20. 7. 2021 .
P edložený dokument označený jako „Odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí
žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb.“ je v uvedených bodech 1. – 7. nutné klasifikovat jako
stížnost na postup povinného subjektu, p ičemž žadatel se nesprávn odvolává dle § 16 InfZ
proti vy ízení stížnosti ze dne 20. 7. 2021. Dle InfZ platí, že není p ípustné odvolání v či
vy ízení stížnosti ze strany povinného subjektu, a to dle § 16a odst. 5 InfZ, který tímto
vy ízením požadované informace poskytl (proti tomuto p ípadu je p ípustné pouze podání
stížnosti na postup povinného subjektu p i vy izování žádosti dle § 16a odst. 1 InfZ).
Odvolání dle § 16 InfZ je možné uplatnit pouze na rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí
žádosti, p íp. na rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
Žadatelova stížnost ze dne 2. 7. 2021 byla vázána k žádostem ze dne 2. 9. 2020 a 13. 5.
2021. Zde však pominula (v dob podání stížnosti, tj. 2. 7. 2021) zákonná lh ta, dle § 16a
odst. 3 InfZ, pro podání stížnosti na postup povinného subjektu ze strany žadatele.
Krajský ú ad Ústeckého kraje jako nad ízený orgán podle ustanovení § 178 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správního ádu, zjistil, že p ed samotným vy izování stížnosti ze strany
nad ízeného správního orgánu, došlo ke zve ejn ní p edm tných žádostí, na které žadatel
ve své stížnosti ze dne 2. 7. 2021 poukazuje, takovým zp sobem, který umož uje dálkový
p ístup dle § 5 odst. 3 InfZ. Obdobn je zve ejn na i poslední výroční zpráva za rok 2020.
Krajský ú ad Ústeckého kraje jako nad ízený orgán podle ustanovení § 178 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správního ádu, tedy zjistil, že b hem vy izování stížnosti došlo k poskytnutí
požadované informace povinným subjektem sm rem k žadateli dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ.
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Nad ízený správní orgán shledal, z výše uvedeného d vodu, stížnost za bezp edm tnou a
vrací ji bez v cného vy ízení.

S pozdravem

Mgr. Jana Kurá ová
pov ená vedením odboru kultury a památkové péče

Rozd lovník
1. Galerie Benedikta Rejta, p ísp vková organizace, Pivovarská 29/34, 440 01 Louny
(do datové schránky)
2. Ing. Stanislav D d, bytem Voskovcova 1075/49, Praha 5 – Hlubočepy (do datové
schránky)
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ROZHODNUTÍ
Krajský ú ad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče (dále jako „odvolací orgán“) v
souladu s ustanovením § 16 a § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k
informacím, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „InfZ“), ve spojení s ustanovením § 178
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „správní
ád“), rozhodl o odvolání pana Ing. Stanislava D da, nar. 23. listopadu. 1945, bytem
Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 (dále jen „žadatel“ nebo „odvolatel“), ze dne 21. 7.
2021, proti rozhodnutí Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p ísp vková organizace (dále jen
„povinný subjekt“) ze dne 20. 7. 2021, č. j. 335/r.2.e/Va/2021/DS o částečném odmítnutí
žádosti o poskytnutí informace,
t a k t o:

Rozhodnutí Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p ísp vková organizace ze dne
20. 7. 2021, č. j. 335/r.2.e/Va/2021/DS, o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního ádu, s e r u š í a v c s e
v r a c í povinnému subjektu – Galerii Benedikta Rejta v Lounech, p ísp vková
organizace k novému projednání.
Od vodn ní
I.
1. Krajskému ú adu Ústeckého kraje bylo povinným subjektem (dopisem č.
j.364/r.2.e./Va/2021/DS) p edloženo odvolání žadatele proti rozhodnutí povinného
subjektu ze dne 20. 7. 2021, č. j. 335/r.2.e/Va/2021/DS, o částečném odmítnutí
žádosti o poskytnutí informace (dále také jako „napadené rozhodnutí“).
2. Z obsahu spisového materiálu vyplynuly následující skutečnosti. Žadatel dne 2. 7.
2021 podal u povinného subjektu stížnost na postup p i vy izování žádosti o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., která se týkala nepln ní povinnosti v oblasti
povinn zve ej ovaných informací a st žovatel požaduje zajišt ní nápravy v
uvedených bodech stížnosti.
Povinný subjekt dne 8. 7. 2021, č. j. 309/r.2.e/Va/2021/DS odvolateli odpov d l na
jeho stížnost a vysv tlil jednotlivé body stížnosti.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz
1/6

IČ: 70892156

ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156

č. ú. 882733379/0800

Následn žadatel podal dne 13. 7. 2021 další stížnost na postup p i vy izování
žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., která se týkala nepln ní povinnosti v
oblasti povinn zve ej ovaných informací.
Povinný subjekt dne 20. 7. 2021, č. j. 335/r.2.e/Va/2021/DS op t stížnost vy ídil a
zárove vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací.
Následn žadatel podal dne 21. 7. 2021 odvolání proti rozhodnutí o částečném
odmítnutí informace.
3. P edložený dokument označený jako „Odvolání proti rozhodnutí o částečném
odmítnutí žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb.“ je v uvedených bodech 1. – 7.
klasifikováno jako stížnost na postup povinného subjektu. Body 1. – 7. stížnosti byly
vy ízeny vrácením bez v cného vy ízení stížnosti. Žadatelova stížnost ze dne 2. 7.
2021 byla vázána k žádostem ze dne 2. 9. 2020 a 13. 5. 2021. Zde však pominula (v
dob podání stížnosti, tj. 2. 7. 2021) zákonná lh ta, dle § 16a odst. 3 InfZ, pro podání
stížnosti na postup povinného subjektu ze strany žadatele.
II.
Obsah napadeného rozhodnutí
4. Napadeným rozhodnutím povinný subjekt částečn odmítl poskytnout žadatelem
požadované informace - osobní údaj s odkazem na ustanovení § 15 odst. 1 InfZ ve
spojení s § 8a InfZ.
5. V od vodn ní napadeného rozhodnutí povinný subjekt uvedl, že „d vodem pro
částečné odmítnutí Žádosti je anonymizace osobních údaj v dokumentech, které
souvisejí s poskytnutím informací dle Žádosti, když povinný subjekt je v tomto ohledu
povinen postupovat v souladu s §8a InfZ a současn zák. č. 101/2000 Sb. O ochran
osobních údaj . Osobním údajem se p itom rozumí jakákoliv informace týkající se
určeného nebo určitelného subjektu údaj s tím, že subjekt údaj se považuje za
určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údaj p ímo či nep ímo identifikovat
zejména na základ čísla, kódu nebo jednoho či více prvk , specifických pro jeho
fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu,
p ičemž povinný subjekt má zákonnou povinnost dotčené osobní údaje chránit, když
tato povinnost povinného subjektu chránit osobní údaje vede k záv ru o p ednosti
této ochrany p ed právem na informace“.

III.
6. Krajský ú ad Ústeckého kraje se v rámci odvolacího ízení nejd íve zabýval svou
v cnou p íslušností k rozhodnutí o podaném odvolání a dále otázkou včasnosti jeho
podání.
7. Krajský ú ad Ústeckého kraje dovodil svou v cnou p íslušnost k rozhodnutí o podaném
odvolání, a to s p ihlédnutím k p edm tu žádosti, resp. k povaze požadovaných informací,
jež nepochybn spadají do p sobnosti Galerie Benedikta Rejta, p. o. V této souvislosti je
t eba s ohledem na ustanovení § 178 odst. 1 správního ádu konstatovat, že nad ízeným
orgánem povinného subjektu je Krajský ú ad Ústeckého kraje.
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8. Krajský ú ad Ústeckého kraje dále konstatuje, že odvolání bylo podáno včas, tj. ve
lh t stanovené § 83 odst. 1 správního ádu ve spojení s § 20 odst. 4 InfZ.
IV.
9. Krajský ú ad Ústeckého kraje p ezkoumal na základ podaného odvolání napadené
rozhodnutí v mezích daných § 89 odst. 2 správního ádu a dosp l k záv ru, že
podané odvolání je d vodné, nebo povinný subjekt ve svém rozhodnutí neuvedl,
jakých dokument se anonymizace týká, p ičemž samotné od vodn ní rozhodnutí lze
označit za nedostatečné.
10. P i p ezkoumávání rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace musí
odvolací správní orgán p ezkoumávat p edevším oprávn nost odep ení poskytnutí
požadované informace, tj. napln ní zákonných d vod pro neposkytnutí informace.
Pro posouzení správnosti postupu povinného subjektu v p ípad vydání rozhodnutí o
částečném odmítnutí žádosti o informace z d vodu ochrany osobních údaj je pro
odvolací orgán klíčové, aby z od vodn ní rozhodnutí povinného subjektu
jednoznačn taková ochrana požadované informace vyplývala. Povinný subjekt p i
rozhodování o poskytnutí informace musí určit účel zpracování osobních údaj a
posoudit které údaje ochranu osobních údaj vyžadují. Rozlišit osobní údaje, které se
vztahují k ve ejn činné osob , obchodní společnosti či fyzické osob .
11. Povinný subjekt se v napadeném rozhodnutí v části nadepsané jako od vodn ní
omezil pouze na prosté konstatování o anonymizaci osobních údaj , aniž by blíže
konkretizoval zákonné povinnosti p i ochran osobních údaj a uvedl d vody, které
ho vedli jako správce osobních údaj k částečnému odmítnutí poskytnutí informací
týkajících se omezení z d vodu ochrany osobních údaj .

12. Odvolací správní orgán je na podklad výše uvedeného nucen napadené rozhodnutí
zrušit a v c vrátit povinnému subjektu k novému projednání.
13. Povinný subjekt p i novém vy ízení žádosti by m l postupovat takto:
a. § 5 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb. stanoví, že správce (povinný subjekt) je
oprávn n zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro spln ní úkolu
provád ného ve ve ejném zájmu (zde tedy poskytování informací k žádostem
učin ným podle zákona č. 106/1999 Sb.). Uvedené ustanovení p edstavuje
právní základ pro zpracování osobního údaje mín ný ustanovením čl. 6 odst.
3 písm. b GDPR, jenž konkretizuje požadavek zákonnosti zpracování
osobních údaj dle čl. 6 odst. 1 písm. e) Na ízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679, o ochran fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údaj a o volném pohybu t chto údaj a o zrušení sm rnice
95/46/ES - obecné na ízení o ochran osobních údaj (dále jen „GDPR“).
Ustanovení je odrazem čl. 6 GDPR, dle kterého je existence právního titulu
podmínkou pro zákonnost, tj. fakticky oprávn nost zpracování.
b. Zpracování osobních údaj pro jiné účely, než jsou ty, pro které byly
osobní údaje p vodn shromážd ny, by m lo být povoleno pouze v
p ípad , kdy je slučitelné s účely, pro které byly osobní údaje p vodn
shromážd ny. Uvedená zásada plyne z čl. 5 odst. 1 písm. b) GDPR, podle
kterého musí být osobní údaje shromaž ovány pouze pro určité,
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výslovn vyjád ené a legitimní účely a nesm jí být dále zpracovávány
zp sobem, který je s t mito účely neslučitelný.
Za určitých podmínek je možné zpracovávat osobní údaje i za jiným účelem,
než za jakým byly p vodn shromážd ny. Takovéto další zpracování je
možné pouze ve čty ech p ípadech, a to pokud:
a)
k dalšímu zpracování dal subjekt údaj souhlas;
b)
se jedná o zpracování pro účely archivace ve ve ejném zájmu,
pro účely historického výzkumu či pro statistické účely a probíhá v
souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR;
c)
je povoleno právem EU nebo členského státu, které se na
správce vztahuje a které p edstavuje v demokratické společnosti nutné
a p im ené opat ení k zajišt ní jednoho z d ležitých ve ejných cíl
stanovených v čl. 23 odst. 1 GDPR;
d)
je nový účel slučitelný s p vodním účelem, p ičemž slučitelnost
byla zjišt na na základ provedeného posouzení slučitelnosti dle čl. 6
odst. 4 GDPR.
P i posuzování uvedené slučitelnosti v daném posuzovaném p ípad má
být postupováno podle čl. 6 odst. 4 GDPR.
Povinný subjekt tedy p i zpracování osobního údaje pro jiný účel (zde pro
poskytnutí žadateli o informace), než ke kterému byl shromážd n, a který není
založen na souhlasu subjektu údaj (rozum j toho, koho se osobní údaj týká)
posoudí, zda takové poskytnutí osobních údaj je slučitelné s p vodním
účelem zpracování osobních údaj .
P i posouzení této „slučitelnosti“ postupuje povinný subjekt podle čl. 6 odst. 4
GDPR. S cílem zjistit, zda je účel dalšího zpracování slučitelný s účelem, pro
který byly osobní údaje p vodn shromážd ny, by m l povinný subjekt, vzít
mimo jiné v úvahu jakoukoliv vazbu mezi t mito účely a účely zamýšleného
dalšího zpracování. P i hodnocení tohoto prvého kritéria (čl. 6 odst. 4 písm. a)
GDPR) musí povinný subjekt posoudit, jestli nový účel více či mén vyplývá z
p vodního účelu a jestli na p vodní účel logicky navazuje. Čím vzdálen jší je
v tomto ohledu nový účel p vodnímu, tím mén pravd podobný je pozitivní
výsledek posouzení slučitelnosti. Povinný subjekt by nem l posuzovat pouze
textové vyjád ení obou účel , nýbrž by m l zkoumat jejich skutečnou podstatu
a zp sob, jakým je účel chápán stranami zapojenými do zpracování.
Dalším hodnoceným kritériem (čl. 6 odst. 4 písm. b) GDPR) je kontext, v n mž
byly osobní údaje shromážd ny, zejména p im ená očekávání ohledn
dalšího použití osobních údaj , která mají subjekty údaj na základ svého
vztahu s povinným subjektem. U tohoto faktoru bude povinný subjekt
posuzovat, jestli subjekt údaj m že s ohledem na kontext shromážd ní
osobních údaj rozumn p edpokládat, že by k dalšímu zpracování za novým
účelem mohlo dojít.
Dalším kritériem (čl. 6 odst. 4 písm. c) GDPR), které bude povinný subjekt
hodnotit je povaha osobních údaj . Zde je nutné posoudit, o jak citlivé údaje
se bude jednat. Posouzení p itom není omezeno pouze na citlivé údaje dle čl.
9 GDPR a údaje dle čl. 10 GDPR, nýbrž se jedná o faktickou citlivost, kterou
osobní údaje mohou mít. Krom údaj za azených do výše uvedených článk
to tedy mohou být nap . lokalizační a komunikační údaje či údaje o finanční
situaci (tvo ící bankovní tajemství), jejichž využití je pro subjekty údaj velmi
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citlivé, p estože je tak GDPR neoznačuje. Čím citliv jší osobní údaje jsou, tím
vyšší nároky na kompatibilitu pro n budou platit.
Dalším kritériem (čl. 6 odst. 4 písm. d) GDPR) k hodnocení jsou pak d sledky
zamýšleného dalšího zpracování pro subjekty údaj . Zde bude povinný
subjekt posuzovat, jestli bude mít další zpracování negativní, ale t eba i
pozitivní dopad na subjekty údaj . Povinný subjekt musí počítat také s
p edpokládanými kroky, které na základ zpracování m že provést žadatel a
které mohou mít za následek negativní dopad na subjekt údaj . Krom
konkrétních p edpokládaných d sledk musí vzít povinný subjekt do úvahy
také emoční dopady, jako je nap . rozho čení, strach či rozrušení z toho, že
subjekt údaj ztrácí kontrolu nad svými osobními údaji. V n kterých p ípadech
mohou být d sledky zpracování pro subjekty údaj naopak natolik pozitivní,
že zp sobí nižší nároky na kompatibilitu účel .
Pátým, posledním kritériem (čl. 6 odst. 4 písm. e) GDPR) faktorem je
existence vhodných záruk. Vhodnou zárukou m že být zejména zvýšená míra
zabezpečení šifrováním nebo pseudonymizací. M že se však jednat také o
jiná opat ení, nap . p i p edání osobních údaj žadateli vhodné smluvní
zajišt ní ohledn zp sobu, jakým bude žadatel s osobními údaji nakládat.
Není p itom vždy pot eba, aby povinný subjekt ve všech faktorech dosáhl
bezvadného výsledku. V n kterých p ípadech m že nedostatek v jednom
faktoru kompenzovat velmi dobrý výsledek ve faktoru jiném.
V souladu se zásadou odpov dnosti musí povinný subjekt poté posouzení
zdokumentovat a uschovat pro p ípad nutnosti prokázání souladu s Na ízením.

V.
14. V p edm tném rozhodnutí odvolacího orgánu nebyl užit institut tzv. informačního
p íkazu dle ustanovení § 16 odst. 4 informačního zákona, jelikož nelze vyloučit, zda
poskytnutím informací povinným subjektem by bylo dotčeno právo na ochranu
osobních údaj . Vzhledem k okolnostem ešené v ci je postup odvolacího orgánu v
souladu s právními p edpisy.
15. S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Krajský ú ad Ústeckého kraje tak,
jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a dle § 91 odst. 1 správního ádu se proti n mu nelze
dále odvolat.

Mgr. Jana Kurá ová
pov ená vedením odboru kultury a památkové péče
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Rozd lovník
1. Rozhodnutí po jeho vydání bude doručeno povinnému subjektu (do datové schránky)
– Galerie Benedikta Rejta, p ísp vková organizace, Pivovarská 29/34, 440 01 Louny.
2. Rozhodnutí bude po nabytí právní moci a jejím vyznačení zasláno povinnému
subjektu (doporučen s dodejkou) - Galerie Benedikta Rejta, p ísp vková organizace,
Pivovarská 29/34, 440 01 Louny.
3. Rozhodnutí bude oznámeno odvolateli (do datové schránky) - Ing. Stanislav D d,
bytem Voskovcova 1075/49, Praha 5 – Hlubočepy
4. Rozhodnutí z stává součástí kopie spisu uložené u Krajského ú adu Ústeckého kraje.
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Galerie Benedikta Rejta v Lounech
IČO: 00360724
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Číslo jednací:
Vyřizuje:
Datum:

423/r.2.e/Va/2021/DS
Lenka Varmusová
3.9.2021

Galerie Benedikta Rejta v Lounech (dále jen „Galerie Benedikta Rejta v Lounech“) jako povinný subjekt
dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), tímto k žádost o poskytnutí informací ze dne 2.9.2020 (dále jen „Žádost“), Ing.
Stanislava Děda, narozeného dne 23. 11. 1945, bytem Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 (dále jen
„Žadatel“) vydává
ROZHODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI
a to dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ v souběhu s ustanovením § 8a InfZ a čl. 6 odst. 4 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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), v rozsahu osobních údajů uvedených ve
strukturovaném životopise MgA. Kateřiny Melenové.
ODŮVODNĚNÍ:
Žadatel dne 2. 7. 2021 podal u povinného subjektu stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
podle InfZ, která se týkala neplnění povinnosti v oblasti povinně zveřejňovaných informací.
Povinný subjekt dne 8. 7. 2021, pod č. j. 309/r.2.e/Va/2021/DS Žadateli na Stížnost odpověděl doplnil
jednotlivé body dle Stížnosti.
Následně Žadatel podal dne 13. 7. 2021 další stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle
InfZ, která se týkala neplnění povinnosti v oblasti povinně zveřejňovaných informací.
Povinný subjekt dne 20. 7. 2021, pod č. j. 335/r.2.e/Va/2021/DS opět stížnost vyřídil a zároveň vydal
rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací (dále jen „Napadené rozhodnutí“).
Následně Žadatel podal dne 21. 7. 2021 odvolání proti Napadenému rozhodnutí, který nadřízený orgán,
Krajský úřad Ústeckého kraje, vyřídil rozhodnutím ze dne 18.8.2021, pod č.j. KUUK/110012/2021/KP a
Napadené rozhodnutí v části rozhodnutí o částečném odmítnutí zrušil a věc vrátil povinnému subjektu
k novému projednání.
Povinný subjekt poskytl Žadatel strukturovaný životopis MgA. Kateřiny Melenové, kterého se Žadatel
v Žádosti domáhal, a to s anonymizovanými osobními údaji v části osobních údajů subjektu životopisu a
jejího otce.

Osobním údajem se podle čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 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) rozumí
jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů s tím, že subjekt údajů se
považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na
základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou,
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, přičemž povinný subjekt má zákonnou povinnost dotčené
osobní údaje chránit, když tato povinnost povinného subjektu chránit osobní údaje vede k závěru
o přednosti této ochrany před právem na informace.
Požadované informace, kterých se týká výrok tohoto rozhodnutí, jsou informacemi, které dotčený
subjekt strukturovaného životopisu poskytl v době, kdy nebyl zaměstnancem nebo osobou
spolupracující s povinným subjektem a obsahují osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, adresy a data
narození.
Podle ustanovení § 8a odst.1 InfZ povinný subjekt poskytne informace, které jsou osobními údaji, jen
v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu.
Ustanovení § 5 písm. b) z.č. 110/2019 Sb. stanoví, že správce (povinný subjekt) je oprávněn zpracovávat
osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (zde tedy
poskytování informací k žádostem učiněným podle z.č. 106/1999 Sb.). Uvedené ustanovení představuje
právní základ pro zpracování osobního údaje míněný ustanovením čl. 6 odst. 3 písm. b Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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) (dále jen „GDPR“), jenž konkretizuje požadavek
zákonnosti zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.
Zpracování osobních údajů pro jiné účely, než jsou ty, pro které byly osobní údaje původně
shromážděny, by mělo být povoleno pouze v případě, kdy je slučitelné s účely, pro které byly osobní
údaje původně shromážděny. Uvedená zásada plyne z čl. 5 odst. 1 písm.b) GDPR, podle kterého musí
být osobní údaje shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být
dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
Za určitých podmínek je možné zpracovávat osobní údaje i za jiným účelem, než za jakým byly původně
shromážděny. Takovéto další zpracování je možné pouze v těchto případech:
a)
b)
c)

d)

k dalšímu zpracování dal subjekt údajů souhlas;
jedná se o zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely historického výzkumu
či pro statistické účely a probíhá v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR;
je povoleno právem EU nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které představuje
v demokratické společnosti nutné a přiměřené opatření k zajištění jednoho z důležitých
veřejných cílů stanovených v čl. 23 odst. 1 GDPR;
je nový účel slučitelný s původním účelem, přičemž slučitelnost byla zjištěna na základě
provedeného posouzení slučitelnosti dle čl. 6 odst. 4 GDPR.

Povinný subjekt již v předchozích přípisech konstatoval a nyní opět opakuje, že nemá souhlas dotčených
osob s poskytnutím jejich osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Při posuzování uvedené slučitelnosti v daném posuzovaném případě bylo proto postupováno podle čl.
6 odst. 4 GDPR.

Povinný subjekt tedy při zpracování osobního údaje pro jiný účel (zde pro poskytnutí žadateli o
informace), než ke kterému byl shromážděn, a který není založen na souhlasu subjektu údajů posoudil,
zda takové poskytnutí osobních údajů je slučitelné s původním účelem zpracování osobních údajů. Podle
kritéria čl. 6 odst. 4 písm. a) GDPR povinný subjekt posoudil, jestli nový účel více či méně vyplývá z
původního účelu a jestli na původní účel logicky navazuje. Povinný subjekt konstatuje, že v daném
případě poskytnutí předmětných informací neplyne z původního účelu jejich zpracování a není s ním
slučitelné.
Při hodnocení dle kritéria (čl. 6 odst. 4 písm. b) GDPR), jímž je kontext, v němž byly osobní údaje
shromážděny, zejména přiměřená očekávání ohledně dalšího použití osobních údajů, která mají
subjekty údajů na základě svého vztahu s povinným subjektem, povinný subjekt dospěl k závěru, že
subjekty údajů mohly předpokládat další užití svých osobních údajů jejich zveřejněním podle InfZ, pokud
by takové zveřejnění bylo v souladu s právními předpisy.
Dále povinný subjekt hodnotil (čl. 6 odst. 4 písm. c) GDPR) samotnou povahu osobních údajů. Povinný
subjekt konstatuje, že ačkoliv se nejedná o citlivé osobní údaje ve smyslu čl. 9 GDPR představují
předmětné informace pro subjekty údaje citlivé, ačkoliv je tak GDPR neoznačuje.
Povinný subjekt následně, podle čl. 6 odst. 4 písm. d) GDPR, zvažoval důsledky zamýšleného dalšího
zpracování pro subjekty údajů. Povinný subjekt zvažoval kroky, které na základě zpracování může
provést žadatel a které mohou mít za následek negativní dopad na subjekt údajů. Žadatel neuvedl ve
své žádosti účel užití vyžádané informace. Nelze proto vyloučit, že s předmětnými informacemi uvažuje
dále nakládat.
Povinný subjekt neshledal u Žadatele existenci (čl. 6 odst. 4 písm. e) GDPR) vhodných záruk. Povinný
subjekt již uvedl, že účel, pro který si žadatel požádal o poskytnutí informací, mu není znám. To samé
pak platí i o zárukách stran způsobu, s jakým bude žadatel s předmětnými informacemi nakládat.
Ze shora uvedených důvodů povinný subjekt rozhodl tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí
uvedeno.
Poučení:
Proti rozhodnutí o částečném odmítnutí Žádosti lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne
doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje prostřednictvím Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace.
V souladu se InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno také na webových stránkách Galerie Benedikta
Rejta v Lounech – www.gbr.cz.

………………………………………………
Galerie Benedikta Rejta v Lounech,
příspěvková organizace
MgA. Kateřina Melenová, ředitelka
Doručuje se:
1. Ing. Stanislav Děd, Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 – do datové schránky
2. Spis Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
prostřednictvím
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
příspěvková organizace
Pivovarská 34
440 01 Louny
(dále jen povinný subjekt)
V Praze 14. 9. 2021
Věc: Odvolání proti rozhodnutí o část. odmítnutí žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ)
Pro porušení povinností při zveřejňování informací poskytnutých podle InfZ jsem podal podle § 16a
InfZ na postup povinného subjektu 2. 7. 2021 pod ID 924785281 stížnost.
Povinný subjekt se ke stížnosti vyjádřil dne 10. 7. 2021 sdělením čj. 309/r.2.e/Va/2021/DS. Na tento
postup při vyřizování žádosti o informace podle InfZ jsem podal pod ID 927333729 dne 13. 7. 2021
stížnost podle § 16a InfZ, které povinný subjekt podle sdělení čj. 335/r.2.e/Va/2021/DS ze dne 20. 7.
2021 plně vyhovuje poskytnutím žadatelem požadované informace a současně vydáním rozhodnutí o
částečném odmítnutí žádosti.
Proti tomu jsem podal 21. 7. 2021 pod ID 930526219 odvolání, které odvolací orgán vyřídil 18. 8.
2021 v podáních čj. KUUK/105386/2021 (vrácení bez věcného vyřízení stížnosti, proti kterému jsem
podal 24. 8. 2021 pod ID 940582259 dosud nevyřízenou stížnost) a čj. KUUK/110012/2021/KP
(rozhodnutí o zrušení rozhodnutí GBR a vrácení věci k novému projednání).
Povinný subjekt doručil 6. 9. 2021 rozhodnutí čj. 423/r.2.e/Va/2021/DS, datované 3. 9. 2021, o
částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací ze dne 2. 9. 2020, proti kterému podávám podle
§ 16 InfZ odvolání:
1. Odvolací orgán v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí GBR uvádí, že rozhodl o odvolání, vydané
rozhodnutí GBR se ruší a věc se vrací k novému projednání. Je zřejmé, že zrušením rozhodnutí
jsou potvrzeny důvodné námitky odvolání, tzn. že stav věci před podáním odvolání není v souladu
se zákonem. Nové vyřízení znamená nové poskytnutí informace podle žádosti nebo vydání
rozhodnutí o jejím odmítnutí, příp. částečném odmítnutí. Povinný subjekt při novém vyřízení
požadované informace nepodal, aniž by vydal takové rozhodnutí.
2. Povinný subjekt ve výrokové části nového rozhodnutí o částečném odmítnutí uvádí předmět
řízení nesprávně jako žádost o poskytnutí informace ze dne 2. 9. 2020, a to na základě obsahu
bodu 3. odůvodnění rozhodnutí odvolacího orgánu, proti kterému jsem podal výše uvedenou
stížnost. Povinný subjekt zřejmě nepochopil, co je po zrušení rozhodnutí GBR čj.
335/r.2.e/2021/DS obsahem věty „věc se vrací k novému projednání“ a že je třeba nově
projednat stížnost z 13. 7. 2021, nikoli žádost z 2. 9. 2020.
3. Ve výrokové části rozhodnutí jako předmět řízení uvádí, že jde o částečné odmítnutí žádosti o
poskytnutí informací ze dne 2. 9. 2020 v rozsahu osobních údajů uvedených ve strukturovaném
životopise MgA. Kateřiny Melenové. V odůvodnění uvádí v 6. odstavci, že poskytl žadateli
strukturovaný životopis MgA. Melenové s anonymizovanými osobními údaji v části osobních
údajů subjektu životopisu a jejího otce, požadovaný v žádosti z 2. 9. 2020.

Životopis poskytnutý 10. 9. 2020 sice obsahuje některé anonymizované údaje MgA. Melenové,
ale jejího otce nikoli, nebyl však předmětem stížnosti. Proti anonymizaci nebyl podán žádný
opravný prostředek. Stížnost z 13. 7. 2021 nebyla vedena proti informacím poskytnutým 19. 12.
2020, ale pouze proti způsobu zveřejnění vyřízení žádosti dle § 5 odst. 3 InfZ a výroční zprávy o
poskytování informací podle § 18 odst. 1 InfZ.
Samotná žádost proto nemůže být předmětem řízení, protože opravné prostředky proti ní se
týkaly příloh výběrového řízení, které povinný subjekt poskytl 27. 12. 2020 na základě rozhodnutí
KUUK a tím bylo správní řízení ukončeno.
4. Ve výrokové části rozhodnutí a v odstavci č. 9 odůvodnění se odvolává na ustanovení § 8a odst. 1
InfZ, aniž by reflektoval, že nové projednání musí vycházet ze stavu v době jeho vydání a řídit se
ustanovením § 8a odst. 2 InfZ (viz bod č. 10 rozhodnutí KUUK).
5. Nadále platí námitka, že ve výrokové části rozhodnutí je pouze uvedeno, že se jedná o osobní
údaje, není však uvedeno, o které anonymizované osobní údaje se jedná a že jde výslovně o
informace poskytnuté na žádost, povinně zveřejněné na webu povinného subjektu.
Pro informační hodnotu a věcnou správnost rozhodnutí o strukturovaném životopisu je typické,
že výrok obsahuje nekonkrétní podobu „osobní údaje uvedené ve strukturovaném životopisu
MgA. Kateřiny Melenové“, odstavec č. 6 odůvodnění „anonymizované osobní údaje v části
osobních údajů subjektu životopisu a jejího otce“, odstavec 8 odůvodnění „osobní údaje
v rozsahu jména, příjmení, adresy a data narození. V poskytnutém životopisu je ve skutečnosti
začerněn pouze údaj datum narození, stav, kontakt, nikoli jméno, příjmení, jméno otce. Adresa
není uvedena.
Ve výroku nejsou uvedeny anonymizované údaje v dokumentech vyřízení žádosti 01-2020, která
byla jako jediná na webu povinného subjektu zveřejněna v době podání stížnosti z 2. 7. 2020,
směřující proti porušení ochrany osobních údajů dalších osob.
6. K otázce posouzení slučitelnosti osobních údajů s původním účelem dle čl. 6 odst. 4 GDPR
namítám, že vzhledem k chybnému uvedení účelu řízení a k nepřezkoumatelnosti rozhodnutí pro
neuvedení konkrétních odmítaných osobních údajů ve výroku není posouzení fakticky možné.
Povinný subjekt zcela pomíjí absurdnost formálního opsání návodu odvolacího orgánu na postup
při odůvodnění rozhodnutí neposkytnout osobní údaje na str. 2 a 3 odvolání, když chybí
materiální základ v podobě námitky žadatele proti anonymizaci některého z nich, protože ve
výroku nebyly žádné uvedeny. Ve stížnosti jsem se naopak domáhal anonymizace svého jména
jako žadatele a dalších osob v zveřejněných dokumentech.
Obecně by pak při absenci této vady námitky směřovaly proti tvrzení o neslučitelnosti původního
a nového účelu, přiměřenosti očekávání, negativního dopadu dalšího zpracování, kde bych
prokázal opak, notabene by námitky naopak nezpochybňovaly anonymizaci všech údajů.

S pozdravem

Ing. Stanislav Děd
Voskovcova 1075/49
152 00 Praha 5
nar. 23. 11. 1945

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Číslo jednací:
Vyřizuje:
Datum:

465/r.2.e/Va/2021/DS
Lenka Varmusová
05.10.2021

Postoupení odvolání proti Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 2.7.2021 Galerie Benedikta Rejta v Lounech obdržela Stížnost na postup při vyřizování žádosti
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Na tuto stížnost povinný subjekt odpověděl dne 8.7.2021
pod č. j.309/r.2.e/Va/2021/DS.
Dne 13.7.2021 obdržel povinný subjekt další stížnost, na kterou odpověděl dne 20.7.2021 pod
č. j. 335/r.2.e/Va/2021/DS poskytnutím informace a rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti.
Proti tomuto rozhodnutí podal Žadatel v zákonné lhůtě odvolání, které povinný subjekt dne 5.8.2021
pod č. j. 364/r.2.e/Va/2021/DS postoupil zřizovateli. Ten dne 18. 8. 2021 pod č. j. KUUK/105386/2021
věc vrátil bez věcného vyřízení stížnosti a dne 19.8.2021 pod č. j. KUUK/110012/2021/KP vydal
Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí GBR a vrácení věci k novému projednání.
Povinný subjekt obdržel dne 24.8.2021 stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, kterou
dne 3.9.2021 pod č. j. 420/r.2.e/Va/2021/DS postoupil zřizovateli a dne 5.9.2021 vydal pod
č. j. 423/r.2.e/Va/2021/DS Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací, proti
kterému žadatel v zákonné lhůtě podal odvolání, ve kterém uvádí:
1. Odvolací orgán v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí GBR uvádí, že rozhodl o odvolání, vydané
rozhodnutí GBR se ruší a věc se vrací k novému projednání. Je zřejmé, že zrušením rozhodnutí
jsou potvrzeny důvodné námitky odvolání, tzn. že stav věci před podáním odvolání není v
souladu se zákonem. Nové vyřízení znamená nové poskytnutí informace podle žádosti nebo
vydání rozhodnutí o jejím odmítnutí, příp. částečném odmítnutí. Povinný subjekt při novém
vyřízení požadované informace nepodal, aniž by vydal takové rozhodnutí.
2. Povinný subjekt ve výrokové části nového rozhodnutí o částečném odmítnutí uvádí předmět
řízení nesprávně jako žádost o poskytnutí informace ze dne 2. 9. 2020, a to na základě obsahu
bodu 3. odůvodnění rozhodnutí odvolacího orgánu, proti kterému jsem podal výše uvedenou
stížnost. Povinný subjekt zřejmě nepochopil, co je po zrušení rozhodnutí GBR čj.
335/r.2.e/2021/DS obsahem věty „věc se vrací k novému projednání“ a že je třeba nově
projednat stížnost z 13. 7. 2021, nikoli žádost z 2. 9. 2020.
3. Ve výrokové části rozhodnutí jako předmět řízení uvádí, že jde o částečné odmítnutí žádosti o
poskytnutí informací ze dne 2. 9. 2020 v rozsahu osobních údajů uvedených ve strukturovaném
životopise MgA. Kateřiny Melenové. V odůvodnění uvádí v 6. odstavci, že poskytl žadateli
strukturovaný životopis MgA. Melenové s anonymizovanými osobními údaji v části osobních
údajů subjektu životopisu a jejího otce, požadovaný v žádosti z 2. 9. 2020.

Životopis poskytnutý 10. 9. 2020 sice obsahuje některé anonymizované údaje MgA. Melenové,
ale jejího otce nikoli, nebyl však předmětem stížnosti. Proti anonymizaci nebyl podán žádný
opravný prostředek. Stížnost z 13. 7. 2021 nebyla vedena proti informacím poskytnutým 19. 12.
2020, ale pouze proti způsobu zveřejnění vyřízení žádosti dle § 5 odst. 3 InfZ a výroční zprávy o
poskytování informací podle § 18 odst. 1 InfZ.
Samotná žádost proto nemůže být předmětem řízení, protože opravné prostředky proti ní se
týkaly příloh výběrového řízení, které povinný subjekt poskytl 27. 12. 2020 na základě rozhodnutí
KUUK a tím bylo správní řízení ukončeno.
4. Ve výrokové části rozhodnutí a v odstavci č. 9 odůvodnění se odvolává na ustanovení § 8a
odst. 1 InfZ, aniž by reflektoval, že nové projednání musí vycházet ze stavu v době jeho vydání a
řídit se ustanovením § 8a odst. 2 InfZ (viz bod č. 10 rozhodnutí KUUK).
5. Nadále platí námitka, že ve výrokové části rozhodnutí je pouze uvedeno, že se jedná o osobní
údaje, není však uvedeno, o které anonymizované osobní údaje se jedná a že jde výslovně o
informace poskytnuté na žádost, povinně zveřejněné na webu povinného subjektu.
Pro informační hodnotu a věcnou správnost rozhodnutí o strukturovaném životopisu je typické,
že výrok obsahuje nekonkrétní podobu „osobní údaje uvedené ve strukturovaném životopisu
MgA. Kateřiny Melenové“, odstavec č. 6 odůvodnění „anonymizované osobní údaje v části
osobních údajů subjektu životopisu a jejího otce“, odstavec 8 odůvodnění „osobní údaje v
rozsahu jména, příjmení, adresy a data narození. V poskytnutém životopisu je ve skutečnosti
začerněn pouze údaj datum narození, stav, kontakt, nikoli jméno, příjmení, jméno otce. Adresa
není uvedena.
Ve výroku nejsou uvedeny anonymizované údaje v dokumentech vyřízení žádosti 01-2020, která
byla jako jediná na webu povinného subjektu zveřejněna v době podání stížnosti z 2. 7. 2020,
směřující proti porušení ochrany osobních údajů dalších osob.
6. K otázce posouzení slučitelnosti osobních údajů s původním účelem dle čl. 6 odst. 4 GDPR
namítám, že vzhledem k chybnému uvedení účelu řízení a k nepřezkoumatelnosti rozhodnutí pro
neuvedení konkrétních odmítaných osobních údajů ve výroku není posouzení fakticky možné.
Povinný subjekt zcela pomíjí absurdnost formálního opsání návodu odvolacího orgánu na postup
při odůvodnění rozhodnutí neposkytnout osobní údaje na str. 2 a 3 odvolání, když chybí
materiální základ v podobě námitky žadatele proti anonymizaci některého z nich, protože ve
výroku nebyly žádné uvedeny. Ve stížnosti jsem se naopak domáhal anonymizace svého jména
jako žadatele a dalších osob v zveřejněných dokumentech.
Obecně by pak při absenci této vady námitky směřovaly proti tvrzení o neslučitelnosti původního
a nového účelu, přiměřenosti očekávání, negativního dopadu dalšího zpracování, kde bych
prokázal opak, notabene by námitky naopak nezpochybňovaly anonymizaci všech údajů.
Povinný subjekt navrhuje, aby Odvolání proti Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace podle zákona 106/1999 Sb. žadatele Ing. Stanislava Děda, narozeného dne 23. 11. 1945,
bytem Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5, bylo v plném rozsahu zamítnuto a Krajský úřad Ústeckého
kraje rozhodnutí povinného potvrdil.

V souladu se InfZ bude postoupeni odvolaní zveřejněno také na webových stránkách Galerie
Benedikta Rejta v Lounech – www.gbr.cz.

………………………………………………
Galerie Benedikta Rejta v Lounech,
příspěvková organizace
MgA. Kateřina Melenová, ředitelka

Přílohy: Rozhodnutí o částečném odmítnutí
Odvolání proti rozhodnutí
Doručuje se:
1. Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem – do datové
schránky
2. Spis Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
prostřednictvím
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
příspěvková organizace
Pivovarská 34
440 01 Louny
(dále jen povinný subjekt)
V Praze 7. 10. 2021

Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ)
Na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace podle InfZ jsem podal 24. 8. 2021
pod ID 940582259 prostřednictvím povinného subjektu stížnost podle § 16a InfZ. Lhůta pro vyřízení
stížnosti uplynula marně 15. 9. 2021.
Z důvodu nečinnosti podávám proti postupu povinného subjektu podle § 16a InfZ opakovanou
stížnost.

S pozdravem

Ing. Stanislav Děd
Voskovcova 1075/49
152 00 Praha 5

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Číslo jednací:
Vyřizuje:
Datum:

496/r.2.e/Va/2021/DS
Lenka Varmusová
18.10.2021

Postoupení opakované stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace
podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 2. 7. 2021 obdržel povinný subjekt stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., ke které se vyjádřil dne 10.7.2021 sdělením č. j. 309/r.2.e/Va/2021/DS. Na
tento postup povinný subjekt obdržel další stížnost ze dne 13.7.2021, které plně vyhověl sdělením
č. j. 335/r.2.e/Va/2021/DS ze dne 20. 7. 2021 obsahujícím poskytnutí informace a rozhodnutí
o částečném odmítnutí žádosti. Proti tomuto obdržel povinný subjekt odvolání ze dne 21. 7. 2021,
které dne 5.8.2021 postoupil pod č. j. 364/r.2.e/Va/2021/DS nadřízenému orgánu. Nadřízený orgán toto
odvolání vyřídil přípisy čj. KUUK/105386 a čj. KUUK/110012/2021/KP.
Proti tomuto způsobu vyřízení podal stěžovatel podle § 16a InfZ stížnost, ve které uváděl:
1. Rozdělení podání označeného jako odvolání na část stížnost (body 1-7) a část odvolání (bod 8)
je v rozporu s ustanovením § 16a odst. 1 písm. c) InfZ, které uvádí, že stížnost na postup při
vyřizování žádosti o informace může podat žadatel „kterému byla informace podána částečně,
aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí.“
Rozdělení provedl nadřízený orgán jednostranně a účelově, když v rozporu se skutečností zcela
popřel souvislost s napadeným rozhodnutím explicitně vyjádřenou např. v bodech 1, 3, 4, 5, 6.
Vzhledem k vydanému rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti bylo podání odvolání z 21. 7.
2021 v souladu s ustanovením InfZ a Metodickým doporučením MV ČR k postupu povinných
subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Praha 2015.
2. Dodatečným rozdělením se nadřízený orgán snažil vytvořit prostor pro argument nesprávného
postupu žadatele, spočívajícího v podání odvolání proti vyřízení předmětné stížnosti poskytnutím
informace, které povinný subjekt učinil podle § 16a odst. 5. Upozorňuji na zákonnou podmínku
stížnosti vyhovět zcela, kterou povinný subjekt nesplnil, jak je doloženo v odvolání.
Dále upozorňuji na nesprávnou domněnku, že v tomto případě je přípustná pouze stížnost,
protože jde o vyřizování žádosti podle § 16a InfZ. Povinný subjekt jistě vede v patrnosti, že pod
jedním číslem jednacím bylo kromě poskytnutí informace vydáno i rozhodnutí o částečném
odmítnutí žádosti, proti kterému bylo z důvodu podání částečné informace podáno 21. 7. 2021
odvolání podle § 16 InfZ, které musí být vyřízeno jako celek. V odvolání uvádí žadatel nejen to, co
rozhodnutí obsahuje, ale i to, co rozhodnutí neobsahuje a je zjištěno posouzením podané žádosti
a poskytnuté informace. Účelové rozdělení odvolání provedl nadřízený orgán následně zcela
jednostranným aktem.

3. Nadřízený orgán v dokumentu Vrácení bez věcného vyřízení stížnosti uvádí, že „stížnost ze dne
2. 7. 2021 byla vázána k žádostem ze dne 2. 9. 2020 a 13. 5. 2021 Zde však pominula (v době
podání stížnosti, tj. 2. 7. 2021 zákonná lhůta, dle § 16a odst. 3 InfZ, pro podání stížnosti na
postup povinného subjektu ze strany žadatele.“
Jde o nepravdivé tvrzení. Stížnost nebyla vedena proti vyřízení příslušných žádostí, ale pouze
proti vadám ve zveřejnění informací o jejich vyřízení podle § 5 odst. 3 InfZ, což není totéž. Pro
upozornění na vady zveřejnění není stanovena žádná lhůta, nehledě na to, že datum zveřejnění
ani není známo.
4. Nadřízený orgán nesprávně uvádí, že „před samotným vyřizováním stížnosti ze strany
nadřízeného správního orgánu došlo ke zveřejnění předmětných žádostí, na které žadatel ve své
stížnosti ze dne 2. 7. 2021 poukazuje.“ Vyřízení žádosti v bodě 1 bylo zveřejněno před tímto
datem, žadatel nepoukazoval na nezveřejnění, ale na vady v zveřejnění osobních údajů.
5. Nadřízený orgán nesprávně uvádí, že zjistil, že „během vyřizování stížnosti došlo k poskytnutí
požadované informace povinným subjektem směrem k žadateli dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ.“
Materiál Poskytnutí informace byl zaslán na základě § 16 odst. 5 InfZ a neobsahuje všechny
požadované informace.
6. Nadřízený orgán uvádí, že „shledal, z výše uvedeného důvodu, stížnost za bezpředmětnou a
vrací ji bez věcného vyřízení.“ Tento postup je zcela v rozporu s ustanovením § 16 odst. 4 InfZ pro
vyřízení odvolání i § 16a odst. 6 InfZ, pro vyřízení stížnosti. Možnost vyřízení „vrácení bez
věcného vyřízení“ není v InfZ uvedena, nadřízený orgán neuvádí žádné zákonné ustanovení,
podle kterého k takovému závěru došel.
Tuto stížnost povinný subjekt dne 3.9.2021 pod č. j. 420/r.2.e/Va/2021/DS postoupil nadřízenému
orgánu. Ten se ke stížnosti dosud nevyjádřil.
Povinný subjekt dne 11.10.2021 obdržel od stěžovatele opakovanou stížnost, která se váže ke stížnosti
uvedené výše.
V souladu se InfZ bude postoupení opakované stížnosti zveřejněno také na webových stránkách Galerie
Benedikta Rejta v Lounech – www.gbr.cz.

………………………………………………
Galerie Benedikta Rejta v Lounech,
příspěvková organizace
MgA. Kateřina Melenová, ředitelka

Přílohy: Opakovaná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Doručuje se:
1. Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem – do datové
schránky
2. Spis Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor kultury a památkové péče
Datum:
Spisová značka:
Číslo jednací:
Vyřizuje/linka:
Počet listů/příloh:

18. října 2021
KUUK/105386/2021/KP
KUUK/141105/2021/KP
Bc. Lenka Holavová/445
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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče (dále jako „odvolací orgán“) v
souladu s ustanovením § 16 a § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve spojení s ustanovením § 178 odst.
2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
rozhodl o odvolání pana Ing. Stanislava Děda, nar. 23. listopadu. 1945, bytem
Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 (dále jen „žadatel“ nebo „odvolatel“), ze dne 14. 9. 2021,
proti rozhodnutí Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace (dále jen
„povinný subjekt“) ze dne 3. 9. 2021, č. j. 423/r.2.e/Va/2021/DS o částečném odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace,
t a k t o:

Rozhodnutí povinného subjektu Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková
organizace ze dne 3. 9. 2021, č. j. 423/r.2.e/Va/2021/DS, o částečném odmítnutí žádosti
o poskytnutí informace podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu p o t v r z u j e a
o d v o l á n í s e z a m í t á.
Odůvodnění
I.
1. Krajskému úřadu Ústeckého kraje bylo povinným subjektem (dopisem č.
j.465/r.2.e./Va/2021/DS) předloženo odvolání žadatele proti rozhodnutí povinného subjektu
ze dne 3. 9. 2021, č. j. 423/r.2.e/Va/2021/DS, o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace (dále také jako „napadené rozhodnutí“).
2. Z obsahu spisového materiálu vyplynuly následující skutečnosti. Žadatel dne 2. 7. 2021
podal u povinného subjektu stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle
zák. č. 106/1999 Sb., která se týkala neplnění povinnosti v oblasti povinně
zveřejňovaných informací a stěžovatel požaduje zajištění nápravy v uvedených bodech
stížnosti.
3. Povinný subjekt dne 8. 7. 2021, č. j. 309/r.2.e/Va/2021/DS odvolateli odpověděl na jeho
stížnost a vysvětlil jednotlivé body stížnosti.
4. Následně žadatel podal dne 13. 7. 2021 další stížnost na postup při vyřizování žádosti o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., která se týkala neplnění povinnosti v oblasti
povinně zveřejňovaných informací.
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245
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5. Povinný subjekt dne 20. 7. 2021, č. j. 335/r.2.e/Va/2021/DS opět stížnost vyřídil a
zároveň vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací.
6. Následně žadatel podal dne 21. 7. 2021 odvolání proti rozhodnutí o částečném
odmítnutí informace.
7. Předložený dokument označený jako „Odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí
žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb.“ byl v uvedených bodech 1. – 7. klasifikován jako
stížnost na postup povinného subjektu. Body 1. – 7. stížnosti byly vyřízeny vrácením
bez věcného vyřízení stížnosti. Žadatelova stížnost ze dne 2. 7. 2021 byla vázána k
žádostem ze dne 2. 9. 2020 a 13. 5. 2021. Zde však pominula (v době podání
stížnosti, tj. 2. 7. 2021) zákonná lhůta, dle § 16a odst. 3 InfZ, pro podání stížnosti na
postup povinného subjektu ze strany žadatele.
8. Krajský úřad Ústeckého kraje, jako odvolací orgán příslušný podle § 178 odst. 2
správního řádu, přezkoumal předložený spisový materiál k postupu povinného subjektu při
vyřizování žádosti ze dne 2. 7. 2021 a rozhodnutím č. j. KUUK/110012/2021 ze dne
18. 8 2021 zrušil rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí poskytnutí
informací dle InfZ a věc vrátil k novému projednání.
9. Krajský úřad Ústeckého kraje jako nadřízený orgán obdržel dne 3. 9. 2021 postoupení
stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace od povinného subjektu Galerie
Benedikta Rejta, příspěvková organizace, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Stížnost žadatele Ing. Stanislava Děda je vedena proti rozhodnutí
nadřízeného orgánu tedy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Na základě výše uvedeného
byla dne 10. 9. 2021 kompletní spisová složka k této věci předložena nadřízenému orgánu
ve věcech zákona 106/1999 Sb., kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
10. Povinný subjekt na základě rozhodnutí KÚÚK ze dne 18. 8. 2021 žádost o poskytnutí
informace znovu projednal a vydal žadateli rozhodnutí o částečném odmítnutí o
poskytování informací dne 3. 9. 2021.
11. Dne 13. 10. 2021 obdržel Krajský úřad Ústeckého kraje sdělení od Úřadu pro ochranu
osobních údajů k žádosti o přezkumné řízení dle ustanovení § 16b zákona č. 106/1999 Sb.
Úřad konstatuje, že k zahájení přezkumného řízení ve věci dotčeného sdělení
nadřízeného orgánu ze dne 18. 8. 2021 č. j. KUUK/110006/2021/KP, neshledal důvody,
neboť nejsou splněny podmínky uvedené v ustanovení § 94 odst. 1 správního řádu a
rozhodnutí nadřízeného orgánu č. j. KUUK/110012/2021/KP nelze přezkoumat z
důvodu vyplývajícího z ustanovení § 94 odst. 2 věty třetí správního řádu.
12. Následně žadatel podal dne 14. 9. 2021 odvolání proti rozhodnutí o částečném
odmítnutí žádosti. Napadeným rozhodnutím povinný subjekt částečně odmítl
poskytnout žadatelem požadované informace - osobní údaj s odkazem na ustanovení
§ 15 odst. 1 InfZ v souběhu s ustanovením § 8a InfZ a čl. 6 odst. 4 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/676 ze dne 27. 4. 2016.
II.
13. Krajský úřad Ústeckého kraje se v rámci odvolacího řízení nejdříve zabýval svou
věcnou příslušností k rozhodnutí o podaném odvolání a dále otázkou včasnosti jeho
podání.
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14. Krajský úřad Ústeckého kraje dovodil svou věcnou příslušnost k rozhodnutí o podaném
odvolání, a to s přihlédnutím k předmětu žádosti, resp. k povaze požadovaných
informací, jež nepochybně spadají do působnosti Galerie Benedikta Rejta v Lounech,
p. o. V této souvislosti je třeba s ohledem na ustanovení § 178 odst. 2 správního řádu
konstatovat, že nadřízeným orgánem povinného subjektu je Krajský úřad Ústeckého
kraje.
15. Krajský úřad Ústeckého kraje dále konstatuje, že odvolání bylo podáno včas, tj. ve lhůtě
stanovené § 83 odst. 1 správního řádu.
III.
16. V řešeném případě povinný subjekt akceptoval námitku, že v části nadepsané jako
odůvodnění se omezil pouze na prosté konstatování o anonymizaci osobních údajů,
aniž by blíže konkretizoval zákonné povinnosti při ochraně osobních údajů a uvedl
důvody, které ho vedli jako správce osobních údajů k částečnému odmítnutí poskytnutí
informací týkajících se omezení z důvodu ochrany osobních údajů. Původní rozhodnutí o
částečném odmítnutí žádosti č. j. 335/r.2.e/Va/2021/DS ze dne 20. 7. 2021, tak bylo
změněno a precizováno tím, že se odmítají osobní údaje uvedené ve strukturovaném
životopise MgA. Kateřiny Melenové.
17. Vzhledem k výše uvedenému lze uzavřít, že povinný subjekt postupoval při vyřízení
odvolatelova podání ze dne 21. 7. 2021 v souladu se zákonem.
IV.
18. Krajský úřad Ústeckého kraje přezkoumal na základě podaného odvolání napadené
rozhodnutí v mezích daných § 89 odst. 2 správního řádu a dospěl k závěru, že podané
odvolání není důvodné. Vycházel přitom z následujících skutečností.
19. Žadatel v odvolání ze dne 14. 9. 2021 povinnému subjektu vytýká, že v rozhodnutí uvádí
nesprávně předmět řízení jako žádost o poskytnutí informace ze dne 2. 9. 2020 a nadále
platí, že ve výrokové části rozhodnutí je pouze uvedeno, že se jedná o osobní údaje,
není však uvedeno, o které anonymizované osobní údaje se jedná a že jde výslovně o
informace poskytnuté na žádost, povinně zveřejňované na webu povinného subjektu.
20. Po posouzení obsahu žadateli poskytnutých dokumentů odvolací orgán ověřil, že
anonymizováno bylo datum narození, stav a kontakt v životopise paní MgA. Kateřiny
Melenové ředitelky příspěvkové organizace Ústeckého kraje Galerie Benedikta Rejta v
Lounech., p. o.
21. Krajský úřad Ústeckého kraje se přiklání k názoru povinného subjektu, že datum
narození, stav a kontakt jmenované osoby v životopisu má povahu osobního údaje ve
smyslu čl. 4 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, podle kterého platí, že
osobními údaji jsou „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba,
kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor,
například jméno, identifikační číslo, lokální údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či
více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní
nebo společenské identity této fyzické osoby.“ Datum narození, stav a kontakt v
životopisu je přiřazen ke jménu a příjmení dotčené osoby, a je tedy jednoznačně spjat s
ředitelkou organizace. Jedná se tedy o údaj vypovídající o
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identifikované fyzické osobě ve smyslu čl. 4 odst. 1 obecného nařízení o ochraně
osobních údajů.
22. Dále je třeba posoudit, zda je v tomto případě dán zákonný důvod zpracování osobních
údajů. Konkrétně lze uvažovat o plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c/
nařízení ve spojení s § 8a odst. 2 InfZ, dle kterého platí, že „Povinný subjekt poskytne
osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy,
které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo
pracovním zařazení.“
23. Ředitelku příspěvkové organizace je třeba považovat za zaměstnance veřejné správy,
protože je zaměstnancem ve smyslu nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Zaměstnancům příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky je
zpravidla vyplácena odměna zcela nebo převážně z veřejných zdrojů. Příspěvkové
organizace obcí a krajů tak lze v obecné rovině považovat za vykonavatele
nevrchnostenské veřejné správy. Z výroční zprávy o činnosti Galerie Benedikta Rejta v
Lounech, p. o. vyplývá, že její činnost spočívá v ochraně sbírek muzejní povahy dle
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších
předpisů, které se snaží získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně
zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti.
24. V rámci tzv. testu proporcionality je však třeba poměřovat dotčená základní práva –
práva na informace a práva na ochranu osobních údajů, přičemž je třeba zohlednit účel
zákona o svobodném přístupu k informacím. Účelem žadatele patrně nebylo získat
datum narození, stav a kontakt jmenované ředitelky galerie.
25. Povinný subjekt proto žádost vyřídil správně, když žadateli poskytl jím
požadované dokumenty se začerněnými osobními údaji – datum narození, stav a
kontakt.
26. Nadřízený orgán nepovažuje za relevantní žadatelovu námitku, že povinný subjekt ve
výroku rozhodnutí neuvedl, o které anonymizované osobní údaje se jedná, neboť
„dodatečná náprava“ vydáním dalšího (správního) rozhodnutí dle § 15 odst. 1 InfZ by
byla pouze formálním krokem, jenž by na vyřízení předmětného informačního
požadavku neměl vliv.
27. Nicméně je nutné zdůraznit, že dle ustálené judikatury by měl povinný subjekt v případě
odmítnutí poskytnutí osobních údajů konkrétně ve výroku rozhodnutí uvést, čeho se
částečné odmítnutí žádosti o poskytnutí informace týká. V řešené kauze však vzhledem k
povaze poptávaných a výše zmíněných skutkových okolností dospěl nadřízený orgán k
závěru, že nedostatek formy odmítnutí příslušných částí nepředstavuje zásadní vadu v
postupu povinného subjektu, jež by mohla zpochybnit důvodnost neposkytnutí
informací.
28. Krajský úřad Ústeckého kraje dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí povinného
subjektu a řízení, které jeho vydání předcházelo, neodporují právním předpisům. Dle § 90
odst. 5 správního řádu bylo tudíž odvolání zamítnuto a rozhodnutí potvrzeno.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz
4/5

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

Poučení
Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a dle § 91 odst. 1 správního řádu se proti němu nelze dále
odvolat.

Mgr. Jana Kuráňová
pověřená vedením odboru kultury a památkové péče
Rozdělovník
1. Rozhodnutí po jeho vydání bude doručeno povinnému subjektu (do datové schránky)
– Galerie Benedikta Rejta, příspěvková organizace, Pivovarská 29/34, 440 01 Louny.
2. Rozhodnutí bude po nabytí právní moci a jejím vyznačení zasláno povinnému subjektu
(doporučeně s dodejkou) - Galerie Benedikta Rejta, příspěvková organizace, Pivovarská
29/34, 440 01 Louny.
3. Rozhodnutí bude oznámeno odvolateli (do datové schránky) - Ing. Stanislav Děd,
bytem Voskovcova 1075/49, Praha 5 – Hlubočepy
4. Rozhodnutí zůstává součástí kopie spisu uložené u Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor kultury a památkové péče

Datum:
Spisová značka:
Číslo jednací:
Vyřizuje/linka:
Počet listů/příloh:

25. října 2021
KUUK/105386/2021/KP
KUUK/144804/2021/KP
Bc. Lenka Holavová/445
1/0

Postoupení opakované stížnosti ze dne 24. 8. 2021 na postup při vyřizování žádosti o
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Dne 19. 10. 2021 obdržel Krajský úřad Ústeckého kraje podání nazvané „Postoupení
opakované stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
K celé věcí sdělujeme:
Krajský úřad Ústeckého kraje jako nadřízený orgán obdržel dne 3. 9. 2021 postoupení stížnosti na
postup při vyřizování žádosti o informace od povinného subjektu Galerie Benedikta Rejta,
příspěvková organizace, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Stížnost žadatele Ing. Stanislava Děda ze dne 24. 8. 2021 byla vedena proti rozhodnutí
nadřízeného orgánu tedy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Na základě výše uvedeného Krajský úřad Ústeckého kraje předal dne 10. 9. 2021 kompletní
spisovou složku k této věci nadřízenému orgánu ve věcech zákona 106/1999 Sb., kterým je Úřad
pro ochranu osobních údajů.
Sdělení k přezkumnému řízení vydal v dané věci Úřad pro ochranu osobních údajů dne 13.
10. 2021. Sdělení dle rozdělovníku obdržel žadatel pan Stanislav Děd, Krajský úřad Ústeckého kraje
a Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o.
Stížnost byla tedy vyřízena.

S pozdravem
Mgr. Jana Kuráňová
pověřená vedením odboru kultury a památkové péče
Rozdělovník
1. Galerie Benedikta Rejta, příspěvková organizace, Pivovarská 29/34, 440 01 Louny. (do
datové schránky)
2. Ing. Stanislav Děd, bytem Voskovcova 1075/49, Praha 5 – Hlubočepy (do datové
schránky)
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Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
prostřednictvím
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
příspěvková organizace
Pivovarská 34
440 01 Louny
V Praze 26.11.2021
Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ)
Dne 15. 9. 2021 jsem Galerii Benedikta Rejta, příspěvková organizace, Pivovarská 34, 440 01 Louny
(dále jen „povinný subjekt“) zaslal pod ID 947316326 odvolání proti rozhodnutí o částečném
odmítnutí žádosti o podání informace podle InfZ.
Ve věci jsem dosud neobdržel žádné vyřízení.
S pozdravem

Ing. Stanislav Děd
Voskovcova 1075/49
152 00 Praha 5

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Číslo jednací:
Vyřizuje:
Datum:

582/r.2.e/Va/2021/DS
Lenka Varmusová
06.12.2021

Postoupení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 2. 7. 2021 obdržel povinný subjekt stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., ke které se vyjádřil dne 8.7.2021 sdělením č. j. 309/r.2.e/Va/2021/DS. Na tento
postup povinný subjekt obdržel stížnost ze dne 13.7.2021, které plně vyhověl sdělením
č. j. 335/r.2.e/Va/2021/DS ze dne 20. 7. 2021 obsahujícím poskytnutí informace a rozhodnutí
o částečném odmítnutí žádosti. Proti tomuto obdržel povinný subjekt odvolání ze dne 21. 7. 2021,
které dne 5.8.2021 postoupil pod č. j. 364/r.2.e/Va/2021/DS nadřízenému orgánu. Nadřízený orgán toto
odvolání vyřídil přípisy čj. KUUK/105386 a čj. KUUK/110012/2021/KP. Dne 24.8.2021 obdržel povinný
subjekt stížnost, kterou dne 3.9.2021 postoupil pod č. j. 420/r.2.e/Va/2021/DS nadřízenému orgánu.
Dne 5.9.2021 vydal povinný subjekt pod č. j. 423/r.2.e/Va/2021/DS Rozhodnutí o částečném odmítnutí
žádosti. Dne 20.9.2021 povinný subjekt obdržel dvě Odvolání proti Rozhodnutí o částečném odmítnutí
žádosti. Po kontrole zjistil, že obě odvolání jsou totožná. Toto odvolání postoupil dne 5.10.2021 pod
č. j. 465/r.2.e/Va/2021/DS nadřízenému orgánu.
Dne 11.10.2021 obdržel povinný subjekt opakovanou Stížnost na postup při vyřizování žádosti
o informace, kterou dne 18.10.2021 postoupil pod č. j. 496/r.2.e/Va/2021/DS nadřízenému orgánu. Ten
svým sdělením č. j. KUUK/144804/2021/KP ze dne 25.10.2021 stížnost vyřídil.
Dne 20.10.2021 povinný subjekt obdržel Rozhodnutím č. j. KUUK/141105/2021/KP, kde nadřízený orgán
postup povinného subjektu potvrzuje a odvolání zamítá.
Dne 29.11.2021 povinný subjekt obdržel Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, ve které
stěžovatel uvádí:
„Dne 15. 9. 2021 jsem Galerii Benedikta Rejta, příspěvková organizace, Pivovarská 34, 440 01
Louny (dále jen „povinný subjekt“) zaslal pod ID 947316326 odvolání proti rozhodnutí o
částečném odmítnutí žádosti o podání informace podle InfZ. Ve věci jsem dosud neobdržel
žádné vyřízení.“
Povinný subjekt uvádí, že odvolání zaslané pod ID 947316326 bylo vyřízeno Rozhodnutím o částečném
odmítnutí žádosti pod č. j. 423/r.2.e/Va/2021/DS. Odvolatel zaslal dvě totožná odvolání.
V souladu se InfZ bude postoupení stížnosti zveřejněno také na webových stránkách Galerie Benedikta
Rejta v Lounech – www.gbr.cz.

………………………………………………
Galerie Benedikta Rejta v Lounech,
příspěvková organizace
MgA. Kateřina Melenová, ředitelka

Přílohy: Odvolání proti rozhodnutí o část. odmítnutí žádosti uložené u povinného subjektu pod č. j.
445/r.2.e/Va/2021/DS
Odvolání proti rozhodnutí o část. odmítnutí žádosti uložené u povinného subjektu pod č. j.
446/r.2.e/Va/2021/DS
Postoupení odvolání
Rozhodnutí KÚÚK
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Doručuje se:
1. Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem – do datové
schránky
2. Spis Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor kultury a památkové péče
Datum:
Spisová značka:
Číslo jednací:
UID:
Vyřizuje/linka:
Počet listů/příloh:

13. prosince 2021
KUUK/166662/2021/KP
KUUK/169646/2021/KP
kuukescd3b93c
Bc. Lenka Holavová/445
1/0

Vrácení bez věcného vyřízení stížnosti
Vážení,
Krajskému úřadu Ústeckého kraje byla dne 6. 12. 2021 předložena stížnost ze dne 26. 11.
2021 žadatele Ing. Stanislava Děda, bytem Voskovcova 1075/49, Praha na postup při
vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ) povinným
subjektem Galerií Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská
34, Louny (dále jen „povinný subjekt). Žadatel se ve své stížnosti domáhá vyřízení odvolání
ze dne 15. 9. 2021, které zaslal povinnému subjektu pod ID 947316326.
Krajský úřad Ústeckého kraje jako nadřízený orgán podle ustanovení § 178 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, zjistil, že žadatel Ing. Stanislav Děd dne 15. 9. 2021 zaslal
povinnému subjektu dvě totožná odvolání ID 947316326 a ID 947762595 (označeno povinným
subjektem jako duplicitní). Odvolání ID 947316326 bylo vyřízeno rozhodnutím odvolacího
orgánu ze dne 18. 10. 2021 č. j. KUUK/105386/2021.
Krajský úřad Ústeckého kraje jako nadřízený orgán podle ustanovení § 178 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, tedy zjistil, že během vyřizování odvolání došlo k rozhodnutí
odvolacího orgánu směrem k žadateli dle § 16 odst. 3 InfZ.
Nadřízený správní orgán shledal, z výše uvedeného důvodu, stížnost za bezpředmětnou a
vrací ji bez věcného vyřízení.
S pozdravem
Mgr. Jana Kuráňová
pověřená vedením odboru kultury a památkové péče
Rozdělovník
1. Galerie Benedikta Rejta, příspěvková organizace, Pivovarská 29/34, 440 01 Louny
(do datové schránky)
2. Ing. Stanislav Děd, bytem Voskovcova 1075/49, Praha 5 – Hlubočepy (do datové
schránky)

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

1/1

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor kultury a památkové péče
Datum:
Spisová značka:
Číslo jednací:
Vyřizuje/linka:
Počet listů/příloh:

22. 2. 2022
KUUK/105386/2021/KP
KUUK/031888/2022/KP
Bc. Lenka Holavová/445
3/0

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče (dále jako „odvolací orgán“) v
souladu s ustanovením § 16 a § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve spojení s ustanovením § 178 odst.
2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
rozhodl o odvolání pana Ing. Stanislava Děda, nar. 23. listopadu. 1945, bytem
Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 (dále jen „žadatel“ nebo „odvolatel“), ze dne 14. 9. 2021,
proti rozhodnutí Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace (dále jen
„povinný subjekt“) ze dne 3. 9. 2021, č. j. 423/r.2.e/Va/2021/DS o částečném odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace,
t a k t o:
Rozhodnutí povinného subjektu Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková
organizace ze dne 3. 9. 2021, č. j. 423/r.2.e/Va/2021/DS, o částečném odmítnutí žádosti
o poskytnutí informace podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, s e r u š í
a v ě c s e v r a c í povinnému subjektu – Galerii Benedikta Rejta v Lounech,
příspěvková organizace k novému projednání.

Odůvodnění
Na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů Čj. UOOU-03924/21-9 ze dne 8.
února 2022, kterým rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 18. 10. 2021, čj.
KUUK/141105/2021/KP, sp. zn. KUUK/105386/2021/KP ve věci odvolání Ing. Stanislava
Děda, nar. 23. 11. 1945, bytem Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5, zrušil a věc vrátil k
novému projednání správnímu orgánu druhého stupně – Krajskému úřadu Ústeckého
kraje, byla věc znovu projednána.
I.
Žadatel podal dne 2. 7. 2021 u povinného subjektu stížnost na postup povinného subjektu,
týkající se neplnění povinnosti v oblasti povinně zveřejňování informací, na kterou povinný subjekt
reagoval sdělením zde dne 8. 7. 2021, č.j. 309/r.2.e/Va/2021/DS. Žadatel následně podal dne
13. 7. 2021 další stížnost, která se opět týkala postupu povinného subjektu v oblasti povinně
zveřejňovaných informací, kterou povinný subjekt vyřídil dne 20. 7. 2021 pod č.j.
335/r.2.e/Va/2021/DS. K tomuto přípisu pak povinný subjekt připojil rozhodnutí o částečném
odmítnutí žádosti. Žadatel podal proti tomuto rozhodnutí dne 21. 7. 2021 odvolání. Odvolací
orgán posoudil žadatelovo podání z 21. 7. 2021 a dospěl k závěru, že se v bodech 1–7 jedná
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o stížnost na postup povinného subjektu a v těchto bodech byla žadatelova stížnost vyřízena
sdělením ze dne 18. 8. 2021, č.j. KUUK/11006/2021, kterým odvolací orgán tuto stížnost vrátil
bez věcného vyřízení. Odvolací orgán dále dospěl k závěru, že v dalších bodech odvolání se
žadatel odkazuje na stížnost ze dne 2. 7. 2021 (vztahující se k žádostem ze dne 2. 9. 2020 a
13. 5. 2021), přičemž v tomto případě uplynula zákonná lhůta pro podání stížnosti dle § 16a odst.
3 zákona č. 106/1999 Sb. Odvolací orgán tak rozhodnutím ze dne 18. 8. 2021, č.j.
KUUK/110012/2021, zrušil rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti z
přípisu ze dne 20. 7. 2021 a věc vrátil k novému projednání. Povinný subjekt rozhodl o
žadatelově žádosti ze dne 2. 9. 2020 znovu dne 3. 9. 2021, pod č.j. 423/r.2.e/Va/2021/DS, kdy ji
opět částečně odmítl. Žadatel podal dne 3. 9. 2021 stížnost, která byla nadřízeným orgánem
posouzena jako podnět k provedení přezkumného řízení, neboť byla mířena na rozhodnutí
nadřízeného orgánu. Nadřízený orgán žadatelův podnět postoupil dne 10. 9. 2021 Úřadu pro
ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“).
Úřad žadatelův podnět k přezkumnému řízení vyřídil dne 13. 10. 2021 sdělením č.j. UOOU03924/21-6 o nezahájení přezkumného řízení. Úřad ve sdělení uvedl, že „ochrany před
porušením povinnosti zveřejnit informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. se nelze domáhat
prostřednictvím stížnosti ve smyslu § 16a téhož zákona, nebo taková stížnost není přípustná.“
Žadatel však v mezidobí podal dne 14. 9. 2021 odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu
o částečném odmítnutí ze dne 3. 9. 2021, č.j. 423/r.2.e/Va/2021/DS. O žadatelově odvolání
rozhodl odvolací orgán dne 18. 10. 2021, č.j. KUUK/1411052021/KP, kdy rozhodnutí
povinného subjektu potvrdil a žadatelovo odvolání zamítl. V návaznosti na to podal žadatel
dne 1. 12. 2021 podnět k provedení přezkumného řízení, který odvolací orgán postoupil Úřadu
dne 6. 12. 2021, č.j. KUUK/16679/2021/KP.
Úřadu pro ochranu osobních údajů rozhodnutím Čj. UOOU-03924/21-9 ze dne 8. února 2022,
rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 18. 10. 2021, čj. KUUK/141105/2021/KP,
sp. zn. KUUK/105386/2021/KP ve věci odvolání Ing. Stanislava Děda, nar. 23. 11. 1945, bytem
Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5, zrušil a věc vrátil k novému projednání správnímu
orgánu druhého stupně – Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

V rámci nového projednání konstatoval Úřad, že odvolací orgán by si ovšem měl nejprve
ujasnit, co je předmětem odvolacího řízení a jaké řízení mu bezprostředně předcházelo.
II.

Krajský úřad Ústeckého kraje se v rámci odvolacího řízení nejdříve zabýval svou věcnou
příslušností k rozhodnutí o podaném odvolání a dále otázkou včasnosti jeho podání.
Krajský úřad Ústeckého kraje dovodil svou věcnou příslušnost k rozhodnutí o podaném
odvolání, a to s přihlédnutím k předmětu žádosti, resp. k povaze požadovaných informací, jež
nepochybně spadají do působnosti Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. V této souvislosti je
třeba s ohledem na ustanovení § 178 odst. 2 správního řádu konstatovat, že nadřízeným
orgánem povinného subjektu je Krajský úřad Ústeckého kraje.
Krajský úřad Ústeckého kraje dále konstatuje, že odvolání bylo podáno včas, tj. ve lhůtě
stanovené § 83 odst. 1 správního řádu.
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III.
Žadatel ve svém odvolání uplatnil následující námitky:
1. Odvolací orgán v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí GBR uvádí, že rozhodl o odvolání,
vydané rozhodnutí GBR se ruší a věc se vrací k novému projednání. Je zřejmé, že
zrušením rozhodnutí jsou potvrzeny důvodné námitky odvolání, tzn. že stav věci před
podáním odvolání není v souladu se zákonem. Nové vyřízení znamená nové
poskytnutí informace podle žádosti nebo vydání rozhodnutí o jejím odmítnutí, příp.
částečném odmítnutí. Povinný subjekt při novém vyřízení požadované informace
nepodal, aniž by vydal takové rozhodnutí.
2. Povinný subjekt ve výrokové části nového rozhodnutí o částečném odmítnutí
uvádí předmět řízení nesprávně jako žádost o poskytnutí informace ze dne 2. 9.
2020, a to na základě obsahu bodu 3. odůvodnění rozhodnutí odvolacího orgánu,
proti kterému jsem podal výše uvedenou stížnost. Povinný subjekt zřejmě
nepochopil, co je po zrušení rozhodnutí GBR čj. 335/r.2.e/2021/DS obsahem věty
„věc se vrací k novému projednání“ a že je třeba nově projednat stížnost z 13. 7.
2021, nikoli žádost z 2. 9. 2020.
3. Ve výrokové části rozhodnutí jako předmět řízení uvádí, že jde o částečné odmítnutí
žádosti o poskytnutí informací ze dne 2. 9. 2020 v rozsahu osobních údajů uvedených ve
strukturovaném životopise MgA. Kateřiny Melenové. V odůvodnění uvádí v 6. odstavci,
že poskytl žadateli strukturovaný životopis MgA. Melenové s anonymizovanými
osobními údaji v části osobních údajů subjektu životopisu a jejího otce, požadovaný v
žádosti z 2. 9. 2020. Životopis poskytnutý 10. 9. 2020 sice obsahuje některé
anonymizované údaje MgA. Melenové, ale jejího otce nikoli, nebyl však předmětem
stížnosti. Proti anonymizaci nebyl podán žádný opravný prostředek. Stížnost z 13.
7. 2021 nebyla vedena proti informacím poskytnutým 19. 12. 2020, ale pouze proti
způsobu zveřejnění vyřízení žádosti dle § 5 odst. 3 InfZ a výroční zprávy o poskytování
informací podle § 18 odst. 1 InfZ. Samotná žádost proto nemůže být předmětem řízení,
protože opravné prostředky proti ní se týkaly příloh výběrového řízení, které povinný
subjekt poskytl 27. 12. 2020 na základě rozhodnutí KUUK a tím bylo správní řízení
ukončeno.
4. Ve výrokové části rozhodnutí a v odstavci č. 9 odůvodnění se odvolává na stanovení § 8a
odst. 1 InfZ, aniž by reflektoval, že nové projednání musí vycházet ze stavu v době jeho
vydání a řídit se ustanovením § 8a odst. 2 InfZ (viz bod č. 10 rozhodnutí KUUK).
5. Nadále platí námitka, že ve výrokové části rozhodnutí je pouze uvedeno, že se jedná o
osobní údaje, není však uvedeno, o které anonymizované osobní údaje se jedná a že
jde výslovně o informace poskytnuté na žádost, povinně zveřejněné na webu povinného
subjektu. Pro informační hodnotu a věcnou správnost rozhodnutí o strukturovaném
životopisu je typické, že výrok obsahuje nekonkrétní podobu „osobní údaje uvedené ve
strukturovaném životopisu MgA. Kateřiny Melenové“, odstavec č. 6 odůvodnění
„anonymizované osobní údaje v části osobních údajů subjektu životopisu a jejího otce“,
odstavec 8 odůvodnění „osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, adresy a data narození.
V poskytnutém životopisu je ve skutečnosti začerněn pouze údaj datum narození,
stav, kontakt, nikoli jméno, příjmení, jméno otce. Adresa není uvedena. Ve výroku
nejsou uvedeny anonymizované údaje v dokumentech vyřízení žádosti 01-2020, která
byla jako jediná na webu povinného subjektu zveřejněna v době podání stížnosti z 2. 7.
2020, směřující proti porušení ochrany osobních údajů dalších osob.
6. K otázce posouzení slučitelnosti osobních údajů s původním účelem dle čl. 6 odst. 4
GDPR namítám, že vzhledem k chybnému uvedení účelu řízení a k
nepřezkoumatelnosti rozhodnutí pro neuvedení konkrétních odmítaných osobních
údajů ve výroku není posouzení fakticky možné. Povinný subjekt zcela pomíjí
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absurdnost formálního opsání návodu odvolacího orgánu na postup při odůvodnění
rozhodnutí neposkytnout osobní údaje na str. 2 a 3 odvolání, když chybí materiální
základ v podobě námitky žadatele proti anonymizaci některého z nich, protože ve
výroku nebyly žádné uvedeny. Ve stížnosti jsem se naopak domáhal anonymizace
svého jména jako žadatele a dalších osob v zveřejněných dokumentech. Obecně by
pak při absenci této vady námitky směřovaly proti tvrzení o neslučitelnosti původního a
nového účelu, přiměřenosti očekávání, negativního dopadu dalšího zpracování, kde bych
prokázal opak, notabene by námitky naopak nezpochybňovaly anonymizaci všech
údajů.
IV.

K jednotlivým námitkám žadatele odvolací orgán uvádí:
Ad 1. Odvolací orgán shledává žadatelovu námitku jako důvodnou. Povinný subjekt
v novém vyřízení celé věci se řádně nevypořádal se všemi námitkami, které žádatel ve své
stížnosti ze dne 2. 7. 2021 uplatňoval. Pokud by se povinný subjekt zabýval žadatelovými
námitkami, mohl by vyjasnit samotný předmět řízení, kterým rozhodně nemůže být vyřízení
žádosti ze dne 2. 9. 2020, jak uvádí povinný subjekt v záhlaví rozhodnutí ze dne 3. 9. 2021,
č.j. 423/r.2.e/Va/2021/DS, neboť toto řízení bylo formálně ukončeno rozhodnutí nadřízeného
orgánu ze dne 18. 1. 2021, č.j. KUUK/9173/2020/KP o žadatelově stížnosti.
Ad 2. Odvolací orgán shledává žadatelovu námitku jako důvodnou. Ze spisového
materiálu vyplývá, že předmětem řízení, které bezprostředně předcházelo rozhodnutí
povinného subjektu ze dne 3. 9. 2021, č.j. 423/r.2.e/Va/2021/DS, který žadatel napadl dne 14.
9. 2021 odvoláním, nebyla otázka vyřízení žádostí ze dne 2. 9. 2020 a 13. 5. 2021, ale stížnost
ze dne 13. 7. 2021. Předmětem předchozího řízení bylo porušení ust. § 5 odst. 3 zákona č.
106/1999 Sb.
Ad 3. Odvolací orgán shledává žadatelovu námitku jako důvodnou. Z obsahu námitky
odvolatele vyplývá, že stížností ze dne 2. 7. 2021 žadatel nenapadal způsob vyřízení
příslušných žádosti ze dne 2. 9. 2020 a 13. 5. 2021, ale jejím prostřednictvím chtěl upozornit na
vady, které měl způsobit povinný subjekt při zveřejnění způsobu vyřízení těchto žádostí podle § 5
odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Poskytnutý životopis ředitelky Galerie Benedikta Rejta v
Lounech MgA. Melenové s anonymizovanými údaji nebyl však předmětem stížnosti ze dne 2. 7.
2021.
Ad 4. 5. a 6. které se týkají otázky anonymizace osobních údajů, odvolací orgán konstatuje,
že žadatelova námitka je důvodná a povinný subjekt pokud dospěje k závěru, že předmětem
rozhodnutí je anonymizace poskytnutého dokumentu, měl by se ve svém rozhodnutí ve
výrokové části uvést, jakých osobních údajů v dokumentu se anonymizace týká a v
odůvodnění být řádně zdůvodněna.

V.
Ze spisového materiálu vyplývá, že předmětem řízení, které bezprostředně předcházelo
rozhodnutí povinného subjektu ze dne 3. 9. 2021, č.j. 423/r.2.e/Va/2021/DS, který žadatel
napadl dne 14. 9. 2021 odvoláním, nebyla otázka vyřízení žádostí ze dne 2. 9. 2020 a 13.
5. 2021. Z obsahu námitky odvolatele č. 3 vyplývá, že stížností ze dne 2. 7. 2021 žadatel
nenapadal způsob vyřízení příslušných žádosti ze dne 2. 9. 2020 a 13. 5. 2021, ale jejím
prostřednictvím chtěl upozornit na vady, které měl způsobit povinný subjekt při zveřejnění
způsobu vyřízení těchto žádostí podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
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Předmětem předchozího řízení bylo porušení ust. § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nikoli
nové řízení o poskytnutí informace a vydání rozhodnutí o částečném poskytnutí informace,
jak provedl povinný subjekt dne 20. 7. 2021.
Odvolací orgán konstatuje, že ochrana před porušením povinnosti zveřejnit informace podle §
5 citovaného zákona se nelze domáhat prostřednictvím stížností ve smyslu § 16a zákona č.
106/1999 Sb., neboť taková stížnost není přípustná. Povinnosti zveřejňovat informace
podle ustanovení § 5 téhož zákona neodpovídá žádné veřejné subjektivní právo konkrétní
fyzické nebo právnické osoby, tudíž ochrana prostřednictvím opravných prostředků podle
zákona č. 106/1999 Sb., tedy stížností podle § 16a téhož zákona, není přípustná. Z téhož
důvodu není přípustná ani stížnost podle § 175 správního řádu. Dohled nad plněním těchto
povinností je tudíž plně v rámci organizačních vztahů povinného subjektu – zde dohled
vykonává zřizovatel. Každá fyzická či právnická osoba tedy může dát příslušnému orgánu či
subjektu podnět na prověření, zda jsou povinnosti podle § 5 plněny, nemá však
vynutitelný nárok na zahájení řízení k tomuto prověření.
Povinný subjekt by si měl při novém projednání věci nejprve ujasnit, co je předmětem
řízení podání žadatele ze dne 13. 7. 2021 a jaké řízení mu bezprostředně předcházelo (tj.
počínaje stížností ze dne 2. 7. 2021). Pokud povinný subjekt dospěje k závěru, že předmětem
řízení je anonymizace poskytnutého dokumentu, měl by se ve svém rozhodnutí
zaměřit na přesné označení anonymizovaných osobních údajů a jejich řádné zdůvodnění.
V předmětném rozhodnutí odvolacího orgánu nebyl užit institut tzv. informačního příkazu dle
ustanovení § 16 odst. 4 informačního zákona, jelikož v daném případě je nepochybné, že
zákonné podmínky pro tento postup nejsou splněny.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Krajský úřad Ústeckého kraje tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a dle § 91 odst. 1 správního řádu se proti němu nelze
dále odvolat.
Mgr. Jana Kuráňová
pověřená vedením odboru kultury a památkové péče

Rozdělovník
1. rozhodnutí po jeho vydání bude doručeno povinnému subjektu (do datové schránky) –
Galerie Benedikta Rejta, příspěvková organizace, Pivovarská 29/34, 440 01 Louny.
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2. Rozhodnutí bude po nabytí právní moci a jejím vyznačení zasláno povinnému subjektu
(doporučeně s dodejkou) - Galerie Benedikta Rejta, příspěvková organizace, Pivovarská
29/34, 440 01 Louny.
3. Rozhodnutí bude oznámeno odvolateli (do datové schránky) - Ing. Stanislav Děd,
bytem Voskovcova 1075/49, Praha 5 – Hlubočepy
4. Rozhodnutí zůstává součástí kopie spisu uložené u Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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Galerie Benedikta Rejta v Lounech
IČO: 00360724
Pivovarská 34, 440 01 Louny

Číslo jednací:
Vyřizuje:
Datum:

106/r.2.e/Va/2022/DS
Lenka Varmusová
24.02.2022

Vážený pane,
Úřad pro ochranu osobních údajů rozhodnutím Čj. UOOU-03924/21-9 ze dne 8. února 2022 rozhodnutí
Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 18.10.2021, čj. KUUK/141105/2021/KP, sp. zn.
KUUK/105386/2021/KP ve věci odvolání Ing. Stanislava Děda, nar. 23.11.1945, bytem Voskovcova
1075/49, 152 00 Praha 5, zrušil a věc vrátil k novému projednání správnímu orgánu druhého stupně –
Krajskému úřadu Ústeckého kraje.
Na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor kultury
a památkové péče, danou věc znovu projednal a rozhodnutí povinného subjektu Galerie Benedikta Rejta
v Lounech, příspěvková organizace ze dne 3. 9. 2021, č. j. 423/r.2.e/Va/2021/DS, o částečném odmítnutí
žádosti o poskytnutí informace podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, zrušil a věc vrátil
povinnému subjektu – Galerii Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace k novému projednání.
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace na základě výše uvedeného znovu věc
projednala a došla k závěru, že předmětem celého řízení, které započalo Vaší stížností ze dne 2. 7. 2021,
nebyla otázka vyřízení žádostí ze dne 2. 9. 2020 a 13. 5. 2021, ale chtěl jste upozornit na vady, které měl
způsobit povinný subjekt při zveřejnění způsobu vyřízení těchto žádostí podle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“)
Sdělení ke stížnosti ze dne 2.7.2021:
V dané věci bylo Vaše podání vyhodnoceno jako podnět nikoli jako stížnost. Ochrany před porušením
povinnosti zveřejnit informace podle § 5 InfZ se nelze domáhat prostřednictvím stížností ve smyslu
§ 16a zákona č. 106/1999 Sb., neboť taková stížnost není přípustná. Povinnosti zveřejňovat informace
podle § 5 neodpovídá žádné veřejné subjektivní právo konkrétní fyzické nebo právnické osoby, tudíž
ochrana prostřednictvím opravných prostředků podle zákona 106/1999 Sb. není přípustná.
Tímto Vám děkujeme za podnět ohledně povinnosti zveřejňování informací dálkovým přístupem dle
zákona 106/1999 Sb. a sdělujeme, že zjištěné nedostatky jsme odstranili.

S pozdravem

…………………………………………………….
Galerie Benedikta Rejta v Lounech,
příspěvková organizace
MgA. Kateřina Melenová, ředitelka

