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ID DS:  z49per3 
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Poskytnutí informace 

 

 

Dne 19. 2. 2022 byla Krajskému pozemkovému úřadu pro Moravskoslezský kraj doručena k 
vyřízení Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s následujícími požadavky: 
 

„Žádám o poskytnutí následujících informací dle výše uvedeného zákona: 
 

A) Jaké povahy bylo technické nedopatření uvedené ve sdělení, které zapříčinilo řádné 
odeslání poskytované informace? 

 

B) Jakým způsobem bylo technické nedopatření odstraněno? 

 

C) Jaká byla přijata opatření k tomu, aby se techniké nedopatření neopakovalo? 

 

D) Proč mě povinný subjekt neupozornil ve svém sdělení, že poskytnuté informace s mými 
osobními údaji byly doručeny do nesprávné datové schránky, když se jedná o skutečnost 
závažného charakteru? 

 

E) Do jaké ID datové schránky a komu jako neoprávněné osobě byly informace nesprávně 

doručeny? 

 

F) Jaké poskytnuté informace byly neoprávněné osobě s mými osobními údaji doručeny? 

Předpokládám, že se jednalo o totožný dokument č.j. SPU 033739/2022/Šá s přiloženými 
tabulkami, který mi byl doručen dne 18.2.2022.  
 

G) Jaká provedl povinný subjekt opatření, aby neoprávněná osoba, která obdržela mé osobní 
ůdaje, nemohla s nimi neoprávněně disponovat, případně je zneužít? 

 

H) Který zaměstnanec SPU je zodpovědný za nesprávné přiřazení ID datové schránky? 

 

I) Z jakého(kých) podkladu(ů) jsou převzaty informace v excelovské tabulce s požadovanými 
informacemi, která je přílohou dokumentu č.j. SPU 033739/2022/Šá?" 

 

 

 

 

DATOVÁ ZPRÁVA 

 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 

 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774  

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2 
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Poskytnutí informace  
 
K Vašim jednotlivým požadavkům poskytujeme následující informace:  
 
ad A) V daném případě došlo k technické chybě, kdy zpracovatel odpovědi nedopatřením 
zadal nesprávné ID datové schránky. Nejedná se o žádné systémové selhání nebo úmyslné 
jednání. 
 
ad B) Byla provedena analýza a vyhodnocení stávajících nastavených a uplatňovaných 
organizačních a technických opatření (čl. 7 Politika ochrany osobních údajů SM 06/19), které 
má zavedené SPÚ, tato byla vyhodnocena jako dostačující.  
 
ad C) Odpovědný zaměstnanec byl ze strany pověřence SPÚ upozorněn na nezbytnou 
maximální pozornost při zadávání správného adresáta v korespondenci, a též byl opětovně 
proškolen o nakládání a zpracování osobních údajů. Rovněž byla předána informace 
k ochraně osobních údajů na nejbližší poradě širšího vedení SPÚ, a to dne 1.3.2022. 
 
ad D) O věci jste nebyla informována, neboť bylo vyhodnoceno, že se nejedná o skutečnost 
závažného charakteru. Podezření na bezpečnostní incident porušení důvěrnosti osobních 
údajů žadatele nebylo potvrzeno, a to vzhledem k tomu, že nedošlo k ohrožení práv a svobod 
fyzických osob a Vaše osobní údaje jsou veřejně dostupné na adrese Seznam držitelů 
datových schránek (mojedatovaschranka.cz). 
 
ad E) Tyto údaje s ohledem na podmínky GDPR nejsme oprávněni sdělit.  
 
ad F) Ano, jedná se o totožný dokument s Vašimi osobními údaji, které jsou veřejně dostupné 
(viz D). 
 
ad G) Neprodleně po zjištění situace byla nesprávná osoba ze strany SPÚ kontaktována a 
informována o nutnosti dále s obdrženými daty nemanipulovat či jinak nenakládat, a to včetně 
identifikačních. V tomto duchu následně podepsala čestné prohlášení. 
 
H) Odborný rada Mgr. Jan Šádek 
 
I) Z interních podkladů SPÚ založených na Odboru personálním. 
 
 
 
(„otisk úředního razítka“) 
 
 
 
Mgr. Dana Lišková v.r. 

ředitelka 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 
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