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Dotaz ve věci předání krajskému úřadu osobních údajů zaměstnanců základní školy
za účelem vyúčtování poskytnutých dotací této základní škole z prostředků kraje – odpověď
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 27. března 2018 Váš dotaz
ve věci předání osobních údajů krajskému úřadu zaměstnanců
, požadovaných
úřednicí krajského úřadu za účelem vyúčtování poskytnutých dotací této základní škole
z prostředků kraje, které v tomto Vašem podání, jež jste zaslal Úřadu, uvádíte, a sice jak
systematicky řešit problematiku ochrany osobních údajů (GDPR) u dotací z prostředků kraje,
kde jsou předmětem dotací i mzdové náklady. K této věci Vám sděluji:
Dle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 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) zpracování je zákonné, pokud zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti,
která se na správce vztahuje, a pouze v odpovídajícím rozsahu.
Proto za účelem poskytování a vyúčtování dotací lze zpracovávat jen ty osobní údaje
subjektu údajů, tj. v daném případě zaměstnanců
příspěvkové organizace, které stanoví zákon na danou problematiku aplikovaný, neboť
právní povinnosti jsou stanoveny v zákonech, a pouze v rozsahu odpovídajícím tomuto účelu,
a jen tyto osobní údaje zaměstnanců této základní školy je možno předat za tímto účelem
krajskému úřadu, aniž by bylo porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
V článku III. nazvaném „Povinnosti příjemce a podmínky čerpání dotace“ bodu 9. a bodu 10.
Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
oblast podpory:
Školství a mládež 4. 1 Program volnočasových aktivit uzavřené dne 20.7.2017 mezi
jakožto poskytovatelem, a
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příspěvkovou organizací, jakožto příjemcem, jejíž kopii jste připojil k tomuto Vašemu podání,
které jste zaslal Úřadu, jsou uvedeny doklady a dokumenty, které je příjemce povinen
předložit poskytovateli k závěrečnému vyúčtování této účelové dotace. Mezi těmito doklady
a dokumenty uvedenými v článku III. bodu 9. a bodu 10. této smlouvy o poskytnutí účelové
dotace pracovní smlouvy, výkazy práce, mzdové lístky, výpisy z účtů s odesláním mzdy
(včetně čísla bankovního účtu), výše čisté mzdy a odvod daně ze mzdy jednotlivých
zaměstnanců uvedeny nejsou. Lze tedy konstatovat, že jelikož v těchto ustanoveních
předmětné smlouvy o poskytnutí účelové dotace k závěrečnému vyúčtování této účelové
dotace není stanovena povinnost příjemci této účelové dotace poskytnout poskytovateli
dotace pracovní smlouvy, výkazy práce, mzdové lístky, výpisy z účtů s odesláním mzdy
(včetně čísla bankovního účtu), výše čisté mzdy a odvod daně ze mzdy jednotlivých
zaměstnanců, příjemce nemá povinnost poskytnout tyto dokumenty poskytovateli
předmětné účelové dotace k jejímu závěrečnému vyúčtování.
Jelikož se jedná o účelovou dotaci poskytovanou z dotačního fondu Libereckého kraje a dle
ustanovení § 21 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) hospodaření kraje
s dotacemi ze státního rozpočtu republiky a ze státních fondů republiky kontroluje
Ministerstvo financí nebo jím pověřený finanční úřad, a podle ustanovení § 32 odst. 2 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, za finanční kontroly podle tohoto zákona
se považují i kontroly účelových dotací, můžete se v této věci obrátit na Ministerstvo financí.
A protože jde o poskytnutí této účelové dotace do oblasti školství a mládeže, která je dle
ustanovení § 7 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů v působnosti Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, a dle ustanovení § 170 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, toto ministerstvo zajišťuje a provádí kontrolu správnosti
a efektivnosti využití finančních prostředků, které přiděluje nebo smluvně zajišťuje
ze státního rozpočtu, a ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 306/1999 Sb.,
o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zřízením, ve znění
pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví postup při
vyúčtování dotace, můžete tuto věc konzultovat také s tímto ministerstvem.
V anonymizované podobě, tj. v takové podobě, kterou nelze vztáhnout k určenému nebo
určitelnému subjektu údajů, anebo v pseudonymizované podobě, tj. tak, že již osobní údaje
nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací,
pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně, a vztahují se na ně technická
a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované
či identifikovatelné fyzické osobě, tj. nebudou
příspěvkovou organizací, předány krajskému úřadu, lze poskytnout krajskému úřadu
pracovní smlouvy, přehled pracovních činnosti, které zaměstnanci v této základní škole
vykonávají, výši existujících mzdových nákladů na tyto činností, v členění na každou z nich, za
příslušné období a tomu odpovídající odvody daně ze mzdy.

Mgr. Ladislav Hejlík
vedoucí oddělení konzultací
(podepsáno elektronicky)
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