
Ústřední inspektorát

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1

Číslo jednací: 242/2017/DI
Datum: 10. 4. 2017
Odpověď na dotaz ze dne: 30. 3. 2017

Vyřizuje: Mgr. Martin Drápal
Telefon: 736 521 000
Email: martin.drapal@dicr.cz

Poskytnutí  informací  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu
k     informacím – seznam zaměstnanců a jejich zařazení v organizační struktuře

Vážený pane Vxxxxxx,

dne  30.  3.  2017  od  Vás  Drážní  inspekce  obdržela  datovou  zprávu  s  žádostí
o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), která
se  týká  poskytnutí  informace  o  zveřejnitelném  seznamu  zaměstnanců  (jméno,
příjmení, pracovní zařazení ve struktuře) Drážní inspekce.

Drážní inspekce jako povinný subjekt podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999
Sb.  poskytuje  informace  jaké  zaměstnance  a  v  jakých  pozicích  v  organizační
struktuře  zaměstnává  –  na  základě  Vaší  žádosti  Vám  požadované  informace
v příloze zasíláme prostřednictvím datové schránky ve formátu xlsx. Dále sdělujeme,
že  Organizační  struktura  je  veřejně  dostupná  na  internetových  stránkách  Drážní
inspekce, konkrétně na adrese: http://www.dicr.cz/organizacni-struktura, a v příloze ji
posíláme ve formátu odt.

Vzhledem k povaze předmětu Vaší žádosti upozorňujeme, že požadované informace
jsou poskytnuté  pouze pro  splnění  účelu  zákona č.  106/1999 Sb.,  o  svobodném
přístupu k informacím, tedy pro Vaši osobní potřebu. Pro jakékoliv další nakládání
s nimi platí ustanovení zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a je Vaší
povinností zabezpečit dle § 13 tohoto zákona osobní údaje před neoprávněným nebo
nahodilým  přístupem.  V  případě  neoprávněného  nakládání  s  osobními  údaji  by
mohla dotčeným osobám vzniknout škoda, případně jiná újma, které se tyto osoby
mohou domáhat občanskoprávní cestou. 

S pozdravem

Příloha: Seznam zaměstnanců a organizační struktura
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