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Vážená paní Volná, 

           k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 19. 6. jsme 

Vám poskytli dne 26. 6. 2014 informaci, že: 

 

1) Ve funkci poradce ministra kultury v současné době (od února do června) působí: 

Talíř Jaromír, Ing. – vedoucí poradního sboru 

Jehlička Václav, Mgr. 

Franz Vladimír, Prof., JUDr. 

Jandourek Jan, PhD. 

Wolf Jan 

Žáček Pavel, PhDr., PhD. 

MacDonagh - Pajerová Monika, PhDr. 

 

Všichni poradci působí na základě dohody o pracovní činnosti s rozsahem práce od 5 do 20 

hodin týdně se sjednanou měsíční odměnou od 5000-, do 30 000., Kč. 

 

2) Paní  ministryně   Hanáková neměla v období od února 2013 do června 2013 žádného 

poradce ani na pracovní poměr ani na dohodu. 

 

Poskytnutou informaci doplňujeme o sdělení, že poradní sbor pana ministra v období únor – 

červen 2014 (bez ztotožnění jmen) obdržel sjednané měsíční odměny: 

březen  duben  květen  červen  

hod mzda hod mzda hod mzda hod mzda 

 129 tis.  100 tis.  100 tis.  115 tis. 
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            Dále si Vás dovolujeme upozornit, že Ministerstvo kultury je vedeno snahou 

informovat pokud možno transparentně, korektně a v souladu s příslušnou legislativou. Na 

druhou stranu jsme v dané oblasti vedeni k  opatrnosti vzhledem k precedenčním rozsudkům, 

Metodickým pokynům atp. Proto v žádném případě nehodláme – a to v souladu s řadou 

zveřejněných relevantních právních názorů – upřednostnit právo na informace před právem na 

ochranu soukromí osob (které mj. nejsou zaměstnanci úřadu a vykonávají pracovní činnost na 

základě dohod). Zároveň je zde důvodná obava, že  ztotožnění jednotlivých osob s konkrétní 

výší odměny a odpracovaných  hodinách by nás mohlo vystavit řízení před Úřadem pro 

ochranu osobních údajů a případně vysoké pokutě. Respektujeme dostupnou judikaturu, která 

potvrzuje právo na soukromí a ochranu osobnosti. Rozhodnutí tj. prověření správnosti 

postupu v případě kolize dvou zákonů přísluší (v případě podání podnětu), výhradně 

nezávislým soudům. 

        Ministerstvo kultury trvá na tom, že požadovanou informaci v daném případě v 

přiměřené podobě poskytlo resp. správním rozhodnutím poskytnout informaci  

neodmítlo  a mimoto požadovanou informaci doplnilo o výši odměn poradního orgánu pana 

ministra vynakládaných na činnost tohoto orgánu v požadovaném období. Věříme, že takto 

poskytnutá a doplněná informace bude – vzhledem k výše uvedenému zvážení rozsahu 

poskytované informace z hlediska proporcionality obou zákonů – postačující. 

 

               S pozdravem  

 

                                                                                        Mgr. Ladislav Eliáš  v.r. 

                                                                                             kabinet ministra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


