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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění 

Vážený pane, 

Ministerstvo kultury obdrželo dne 26. 9. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, obsahující následující 

dotazy: 

K bodu a) Výpis z organizačního řádu Vašeho úřadu pro organizační útvar, který naplňuje 

úkoly v oblastech: 

e bezpečnosti a ochrany utajovaných informací, 

Odpověď: ČI. 13, odst. 1, 2 písm. a), b), c), d) Organizačního řádu 

* informační bezpečnosti, 

Odpověď: ČI. 13, odst. 1, 2 písm. h), Cl. 27 odst. 1, 2 písm. f), r) Organizačního řádu 

* vnitřní bezpečnosti (řešení bezpečnostních incidentů v rámci Vašeho úřadu, ochrana 

majetku), 

Odpověď: ČI. 13, odst. 1, 2 písm. i), j), k), Cl. 26 odst. 1., 2 písm. b) Organizačního řádu 

* personální bezpečnosti, 

Odpověď: ČI. 13, odst. 1, 2 písm. i), j), k), Cl. 26 odst. 1., 2 písm. b) Organizačního řádu 

1



* vnější bezpečnosti (boj s dezinformacemi), 

Odpověď: Není řešeno v rámci Organizačního řádu 

* krizového řízení. 

Odpověď: ČI. 13, odst. 1, 2 písm. e), f) Organizačního řádu 

K bodu a) přikládáme výpis z Organizačního řádu Ministerstva kultury (Příloha č. 1) 

K bodu 5) S ohledem na definovaný útvar/y v bodě a) žádám o sdělení celkového počtu 

zaměstnanců Vašeho úřadu, kteří se podílejí na plnění úkolů v rámci těchto problematik 

(v rámci jejich agend v definovaném útvaru/útvarech v bodě a). 

Odpověď: 

oblast bezpečnosti a ochrany utajovaných informací — celkem 2 zaměstnanci z kanceláře 

bezpečnostního ředitele, 

oblast informační bezpečnosti — celkem 3 zaměstnanci (2 zaměstnanci z kanceláře 

bezpečnostního ředitele, 1 zaměstnanec ze samostatného oddělení informačních 

technologií a spisové služby), 

oblast vnitřní bezpečnosti — celkem 1 zaměstnanec z odboru hospodářského, 

oblast personální bezpečnosti — celkem 2 zaměstnanci (1 zaměstnanec z kanceláře 

bezpečnostního ředitele, 1 zaměstnanec z odboru hospodářského), 

oblast vnější bezpečnosti (boj s dezinformacemi) - není řešeno v rámci charakteristik 

služebních a popisů pracovních míst, 

oblast krizového řízení — celkem 3 zaměstnanci z kanceláře bezpečnostního ředitele. 

K bodu c) S ohledem na definované zaměstnance v bodě b) žádám o sdělení rozpětí platových 
tříd těchto zaměstnanců (tedy např. 13 PT — 12 PT - jako celek za všechny zaměstnance). 

V případě, že problematiky uvedené v bodě a) řeší více útvarů dělení dle těchto útvarů (např. 

útvar bezpečnost 13 — 12 PT, útvar organizace úřadu 13 -12 PT atd.). 

Odpověď: 

oblast bezpečnosti a ochrany utajovaných informací — 13. PT 

oblast informační bezpečnosti — kancelář bezpečnostního ředitele 13. PT, samostatné 

oddělení informačních technologií a spisové služby 14. PT, 

oblast vnitřní bezpečnosti — 12. PT, 

oblast personální bezpečnosti — kancelář bezpečnostního ředitele 12 PT, odbor 

hospodářský 12. PT,



oblast vnější bezpečnosti (boj s dezinformacemi) - není řešeno v rámci charakteristik 

služebních a popisech pracovních míst, 

oblast krizového řízení — 13. PT. 

Bod d) S ohledem na definované zaměstnance v bodě b) žádám o sdělení rozpětí požadavku na 

bezpečnostní prověrku (dle zák. č. 412/2005 Sb., o OUI, ve znění pozdějších předpisů) 
u těchto zaměstnanců (tedy např. „V — T“ — jako celek za všechny zaměstnance). 

V případě, že problematiky uvedené v bodě a) řeší více útvarů dělení dle těchto útvarů (např. 

útvar bezpečnost ,,„V— T“, útvar organizace úřadu „V— D“ atd). 

Odpověď: 

oblast bezpečnosti a ochrany utajovaných informací — požadovaný stupeň bezpečnostní 

prověrky kancelář bezpečnostního ředitele T — PT, 

oblast informační bezpečnosti — požadovaný stupeň bezpečnostní prověrky kancelář 

bezpečnostního ředitele V — PT, samostatné oddělení informačních technologií a spisové 

služby D. 

oblast vnitřní bezpečnosti — odbor hospodářský bez požadavku na bezpečnostní prověrku, 

oblast personální bezpečnosti — požadovaný stupeň bezpečnostní prověrky kancelář 

bezpečnostního ředitele V, odbor hospodářský bez požadavku na bezpečnostní prověrku, 

oblast vnější bezpečnosti (boj s dezinformacemi) - není řešeno v rámci charakteristik 

služebních a popisech pracovních míst, 

oblast krizového řízení — požadovaný stupeň bezpečnostní prověrky kancelář 

bezpečnostního ředitele D — PT. 

Příloha: 

Příloha č. 1 - Výpis z Organizačního řádu Ministerstva kultury
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