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Sdělení o poskytnutí informace
Dne 27.09.2022 obdržel Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran
a politických hnutí (dále jen „Úřad“) cestou e-mailu Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „InfZ“), o poskytnutí těchto informací:
a) Výpis z organizačního řádu Úřadu pro organizační útvar, který naplňuje úkoly
v oblastech:
• bezpečnosti a ochrany utajovaných informací,
• informační bezpečnosti,
• vnitřní bezpečnosti (řešení bezpečnostních incidentů v rámci Úřadu, ochrana
majetku),
• personální bezpečnosti,
• vnější bezpečnosti (boj s dezinformacemi),
• krizového řízení.
V případě že předmětné problematiky řeší více útvarů, žádáte o výpis definovaný
v bodu a) pro všechny tyto útvary. V případě, že některé problematiky nejsou v rámci
Úřadu řešeny, žádáte o sdělení „není řešeno“.
b) S ohledem na definovaný útvar/y v bodě a) žádáte o sdělení celkového počtu
zaměstnanců Úřadu, kteří se podílejí na plnění úkolů v rámci těchto problematik
(v rámci jejich agend v definovaném útvaru/útvarech v bodě a).
c) S ohledem na definované zaměstnance v bodě b) žádáte 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.).

d) S ohledem na definované zaměstnance v bodě b) žádáte o sdělení rozpětí
požadavku na bezpečnostní prověrku (dle zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací, 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.).
K Vaší žádosti ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad sděluje
následující:
Ad bod a)
Úřad zasílá část organizačního řádu vztahující se k oddělení kanceláře předsedy,
které plní úkoly uvedené v bodu a), s výjimkou boje s dezinformacemi (není řešeno).
Ad bod b)
Na plnění těchto úkolů se podílí 2 zaměstnanci (1 zaměstnanec ve státní službě, 1
externí zaměstnanec).
Ad bod c)
Zaměstnanec ve státní službě je zařazen do 13. platové třídy, u externího
zaměstnance není plat řešen v rámci platové třídy.
Ad bod d)
U interního zaměstnance je požadavek na splnění podmínek pro přístup k utajovaným
informacím pro stupeň utajení vyhrazené (V). U externího zaměstnance, který plní
úkoly v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti, není požadavek pro přístup
k utajovaným informacím stanoven.
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