
"-! 1ústav pro studiump. totalitních režimů

trvalé bydliště:

kontaktní adresa:__

Praha, 28. 2. 2014
č.j. USTR-153-2/2014
Počet listů: 2

ROZHODNUTí

Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen "Ústav") jako povinný subjekt, dle
ustanovení § 2 zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen
InfZ), obdržel dne 17. 2. 2014 žádost paní "o poskytnutí informace,
a to nahlédnutí do zápisu výběrového řízení na pozici Personalistka", do kterého se
přihlásila.

Ústav žádost posoudil a vyjadřuje s k ní následujícím způsobem.

Ústav v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodl takto:

Žádost o poskytnutí informací se, s odkazem na ustanovení §8a InfZ, částečně
zamítá. Požadovaná informace se neposkytne podle požadavku, tedy ve formě

nahlédnutí do zápisu výběrovéhořízení.

Odůvodnění

Informace, v podobě, v jaké ji žadatelka požaduje, se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům

a personálním předpisům povinného subjektu. Jedná se tedy o informaci, jejíž poskytnutí
může povinný subjekt podle usl. § 11 odst. 1 písm. a) InfZ omezit.

Ústav má dále za to, že v souladu s ust. § 8a InfZ, se požadované informace mohou
poskytnout pouze v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. V tomto
případě se jedná o zákon Č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých

zákonů, konkrétně ust. § 10: "Při zpracovávání osobních údajů správce a zpracovatel dbá,
aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské
důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a
osobního života subjektu údajů."

Z uvedeného je zřejmé, že při aplikaci InfZ povinný subjekt musí dbát také ust. § 5 odst. 2
zákona Č. Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

z něhož plyne oprávnění povinného subjektu zpracovávat osobní údaje, nicméně pouze
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tak, aby tím nebylo dotčeno právo na ochranu soukromého a osobního života subjektu
údajů. Případné poskytnutí informací ve formě požadované by znamenalo zpracovávání
údajů ve větší míře než je nezbytně nutná.

K Vaší žádosti nicméně Ústav sděluje, že do výběrového řízení vyhlášeného dne
16. 1. 2014 na pozici personalíta/personalístka, do kterého jste se přihlásila, se přihlásilo

celkem 28 uchazečů (27 elektronicky, 1 poštou). 6 z nich postoupilo do druhé kola, které
se konalo 30. a 31. 1. 2014 (ústní pohovor s odpovědnými pracovníky Ústavu). Na základě
ústních pohovorů, zhodnocení jednotlivých kandidátů, dodaných dokumentů a ověření

poskytnutých referencí byl vybrán nejvhodnějši kandidát.

Neúspěšní kandidáti bylí emailem informováni o tom, že nepostoupili do druhého kola
výběrového řízení, a to nad rámec pravidel výběrového řízení, ve kterých bylo uvedeno, že
kandidáti, kteří nebudou vybráni do druhého kola, nebudou o této skutečnosti informováni.
Neúspěšní kandidáti, kteří postoupilí do druhého kola, bylí o výsledku výběrového řízení

informováni telefonicky. Všechny dokumenty týkající se výběrového řízení byly skartovány
v souladu s pravidly výběrového řízení a zákonem Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobnich
údajů a o změně některých zákonů. Neúspěšný uchazeč, který zaslal přihlášku do
výběrového řízení poštou, byl o výsledku informován doporučeným dopisem, v rámci
kterého mu byly vráceny všechny dodané dokumenty.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od oznámení tohoto
rozhodnutí, a to nadřízenému orgánu prostřednictvim orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

Michael Pelíšek
ředitel kanceláře Ústavu
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