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Ministerstvo kultury 

ředitel Odboru interního auditu a kontroly 

v Praze dne 21.1.2020 

Č. j.: MK 3679/2020 OIAK 

Rozhodnuti 

Ministerstvo kultury, které je dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), subjektem povinným posky- 

tovat informace vztahující se k jeho působnosti, obdrželo dne 10. 1. 2020 žádost žadatelky 

o poskytnutí následující 

informace: 

„Výsledek kontroly Odboru interního auditu Ministerstva kultury České republiky, provedený 

v Národním filmovém archivu IČ: 00057266 Malešická 12, v říjnu 2019“. 

Ministerstvo kultury rozhodlo dle ustanovení $ 15 odst. (1) zákona č. 106/1999 Sb. takto: 

Žádosti se částečně vyhovuje, a to takto: 

a. Žádost se odmítá v rozsahu anonymizovaných jmen pověřených kontrolorů, kteří vyko- 

nali v Národním filmovém archivu veřejnosprávní kontrolu č. 79/2019, a zaměstnanců 

Národního filmového archivu citovaných v přílohách protokolu o kontrole. 

b. Žádosti se vyhovuje v rozsahu poskytnutí kontrolního protokolu z veřejnosprávní kon- 

troly č. 79/2019 v plném znění, s výjimkou údajů podle bodu a. 

Odůvodnění: 

Ministerstvo kultury posoudilo námitku pověřených kontrolorů, kterou vznesli proti uveřejnění 

jejich osobních údajů, a to zejména důvody spočívající v ohrožení trvalé povinnosti zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s kontrolou — viz usta- 

novení $ 20 zákona č. 255/2012 Sb., a neprokázalo, jak požaduje ustanovení čl.21 Nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady EU č .2016/679, závažné oprávněné důvody pro zveřejnění 

osobních údajů pověřených kontrolorů v rozsahu uvedeném v kontrolním protokolu z veřejno- 
správní kontroly č. 79/2019, které by převažovaly nad jejich právy a svobodami. Ve smyslu usta- 

noveni $ 22 odst. (2) zákona č. 110/2019 Sb., oochraně osobních údajů, proto Ministerstvo 

kultury předmětné osobní údaje uvedené v kontrolním protokolu z veřejnosprávní kontroly 

č. 79/2019 neuveřejní, neboť pověření kontroloři jako subjekty těchto údajů osvčdčili, že nad 
zájmem na tomto uveřejnění v daném případě převažuje oprávněný zájem na ochraně jejich práv



a svobod. Ke zveřejnění osobních údajů zaměstnanců Národního filmového archivu citovaných 

v přílohách protokolu o kontrole Ministerstvo kultury neobdrželo jejich souhlas. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí Ize podle ustanovení $ 16 odst. | zákona č. 106/1999 Sb., s využitím 

S 20 odst. 4 písm. a), b) zákona č. 106/1999 Sb., podat ve Ihútč 15 dnú od jeho doručení rozklad. 

O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva 

kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1, elektronická adresa: epodatelnaAmkcr.cz, ID 

datové schránky: 8spaaur. 
  

Na vědomí: Ministerstvo kultury, Kancelář státního tajemníka 
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