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Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 08.01.2020
Vážený pane doktore,
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 08.01.2019 prostřednictvím datové
schránky doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože Vaše žádost
obsahovala náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste žádal „zaslání výpisu z telekomunikačního provozu (údaje, které shromažďuje
telekomunikační operátor po dobu 6 měsíců, které sdělí na žádost telekomunikační operátor)
ze služebního telefonu tajemníka ÚMČ Brno střed (+420 602 100 081) za období 8.7.2019
do 31.10.2019“.
Za předpokladu, že by povinný subjekt tvrdil, že ke služebním účelům je využíván pouze datový
tarif, jste žádal o zaslání informace, na podkladě čeho je tato informace pravdivá a z jaké právní,
listinné či jiné skutečnosti lze tuto informaci ověřit a žádal jste poskytnutí důkazu o tomto tvrzení.
Současně jste žádal poskytnutí informace, na podkladě jaké právní skutečnosti je číslo + 420 602
100 081 u telefonních hovorů a zpráv využíváno k soukromým účelů tajemníka ÚMČ BS. Dále jste
žádal o zaslání informace, na jaký subjekt je toto telefonní číslo u operátora vedeno.
K Vaší žádosti sdělujeme, že telefonní číslo tajemníka ÚMČ BS (+ 420 602 100 081) je jeho
soukromým telefonním číslem užívaným zejména k soukromým účelům. Vzhledem k tomu, že
funkce tajemníka vyžaduje vyšší míru operativnosti, pan tajemník ÚMČ BS Bc. Petr Štika, MBA,
LL.M. své soukromé číslo využívá v případě nutnosti i k vyřizování záležitostí v souvislosti
s výkonem své funkce. Z těchto důvodů své soukromé číslo uvádí například i na internetových
stránkách městské části Brno-střed. To však nemění nic na tom, že se jedná o jeho soukromé číslo a
výpis z tohoto telefonního čísla podléhá ochraně osobních údajů v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016, 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) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů. Jak již bylo uvedeno v odpovědi ze dne 07.01.2020 na Vaši
žádost o informace ze dne 23.12.2019, ke služebním účelům tajemník ÚMČ BS využívá v rámci
telefonního čísla (+ 420 602 100 081) pouze datové služby.
Tvrzení o tom, že telefonní číslo (+420 602 100 081) je soukromým telefonním číslem tajemníka
ÚMC BS se opírá o skutečnost, že paušální částku stanovenou mobilním operátorem Vodafone

-2Czech Republic a.s. za volání a zprávy si tajemník ÚMČ BS hradí sám. Tato částka tedy není
hrazena z rozpočtu statutárního města Brna, městské části Brno-střed. V příloze Vám k doložení
této skutečnosti zasíláme souhlas tajemníka ÚMČ BS s využíváním služeb mobilního operátora
Vodafone Czech Republic a.s. a potvrzení o částce, která mu byla za využívání těchto služeb
sražena z platu.
Ke služebním účelům jsou v rámci předmětného telefonního čísla užívány datové služby.
Toto tvrzení vyplývá ze skutečnosti, že pan tajemník ÚMČ BS užívá datové služby v souvislosti
s výkonem své funkce k vyřizování e-mailové korespondence apod. K doložení tvrzení, že jsou
datové služby z tohoto telefonního čísla užívány ke služebním účelům, Vám v příloze zasíláme
přehledovou tabulku telefonních čísel zaměstnanců ÚMČ BS, kterým jsou služby mobilního
operátora hrazeny z úrovně MČ BS (jsou využívány služebně). Z tabulky je patrno, zda jsou
konkrétnímu zaměstnanci placeny hovory a zprávy či datové služby. Tabulku poskytujeme
z důvodu ochrany osobních údajů v anonymizované podobě.
K Vaší žádosti dále sdělujeme, že předmětné telefonní číslo je u mobilního operátora Vodafone
Czech Republic a.s. vedeno na statutární město Brno.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Přílohy:
 souhlas tajemníka ÚMČ BS s využíváním služeb mobilního operátora Vodafone Czech
Republic a.s. ze dne 05.06.2019
 potvrzení ze dne 23.01.2020
 seznam placených čísel zaměstnancům ke dni 01.07.2019

