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Č. j.: XXX V Praze dne 28. 4. 2017 
 

ROZHODNUTÍ 

 

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „FF UK“ a „UK“) ve věci žádosti 

XXX, IČ: XXX, se sídlem XXX, zastoupeného XXX (dále jen „žadatel“), ze dne 13. 4. 2017, 

doručené dne 13. 4. 2017, o poskytnutí informace dle § 4a zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), rozhodl 

v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ na základě ustanovení § 8a InfZ 

 

takto: 

 

Žádost o poskytnutí informace se odmítá v této části: 

I. informace o výši vyplacených osobních příplatků za období 1. 1. 2015 až 31. 12. 

2015 (resp. za období definované odlišně u konkrétních zaměstnanců) u fakultního 

koordinátora zapojení do mezinárodních projektů, vedoucího ekonomického 

oddělení, vedoucího osobního oddělení (do 30. 11. 2015), vedoucího osobního 

oddělení (od 1. 12. 2015), vedoucího zahraničního oddělení (do 15. 6. 2015), 

vedoucího zahraničního oddělení (od 15. 6. 2015), vedoucího studijního oddělení, 

vedoucího knihovny, vedoucího vydavatelství, vedoucího oddělení vědy, vedoucího 

grantového oddělení (do 31. 7. 2015), vedoucího grantového oddělení (od 1. 8. 

2015), vedoucího referátu investic, vedoucího referátu provozu, vedoucího centra 

dalšího vzdělávání, vedoucího LVT, vedoucího oddělení přijímacího řízení a 

vnějších vztahů, správce SIS pro doktorské studium; 

II. informace o výši vyplacených odměn za období 1. 1. 2015 až 31. 12. 2015 (resp. za 

období definované odlišně u konkrétních zaměstnanců) u fakultního koordinátora 

zapojení do mezinárodních projektů, vedoucího ekonomického oddělení, 

vedoucího osobního oddělení (do 30. 11. 2015), vedoucího osobního oddělení (od 1. 

12. 2015), vedoucího zahraničního oddělení (do 15. 6. 2015), vedoucího 

zahraničního oddělení (od 15. 6. 2015), vedoucího studijního oddělení, vedoucího 

knihovny, vedoucího vydavatelství, vedoucího oddělení vědy, vedoucího 

grantového oddělení (do 31. 7. 2015), vedoucího grantového oddělení (od 1. 8. 

2015), vedoucího referátu investic, vedoucího referátu provozu, vedoucího centra 

dalšího vzdělávání, vedoucího LVT, vedoucího oddělení přijímacího řízení a 

vnějších vztahů, správce SIS pro doktorské studium; 

III. informace o výši vyplacených celkových mzdových prostředků za období 1. 1. 2015 

až 31. 12. 2015 (resp. za období definované odlišně u konkrétních zaměstnanců) u 

fakultního koordinátora zapojení do mezinárodních projektů, vedoucího 

ekonomického oddělení, vedoucího osobního oddělení (do 30. 11. 2015), vedoucího 

osobního oddělení (od 1. 12. 2015), vedoucího zahraničního oddělení (do 15. 6. 

2015), vedoucího zahraničního oddělení (od 15. 6. 2015), vedoucího studijního 

oddělení, vedoucího knihovny, vedoucího vydavatelství, vedoucího oddělení vědy, 

vedoucího grantového oddělení (do 31. 7. 2015), vedoucího grantového oddělení (od 
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1. 8. 2015), vedoucího referátu investic, vedoucího referátu provozu, vedoucího 

centra dalšího vzdělávání, vedoucího LVT, vedoucího oddělení přijímacího řízení a 

vnějších vztahů, správce SIS pro doktorské studium. 

 

 

Odůvodnění: 

  

Žadatel doručil dne 13. 4. 2017 děkanovi FF UK žádost o poskytnutí informace dle 

InfZ ze dne 13. 4. 2017, evidovanou pod č. j. XXX, přičemž žádal o poskytnutí těchto 

informací: 

I. informace o výši vyplacených osobních příplatků za období 1. 1. 2015 až 31. 12. 2015 

(resp. za období definované odlišně u konkrétních zaměstnanců) u děkanky, tajemníka 

fakulty, proděkanky pro zahraničí, proděkana pro přijímací řízení, proděkana pro 

informační zdroje, proděkana pro vědu a výzkum, proděkana pro rozvoj (od 30. 9. 2015), 

fakultního koordinátora zapojení do mezinárodních projektů, vedoucího ekonomického 

oddělení, vedoucího osobního oddělení (do 30. 11. 2015), vedoucího osobního oddělení 

(od 1. 12. 2015), vedoucího zahraničního oddělení (do 15. 6. 2015), vedoucího 

zahraničního oddělení (od 15. 6. 2015), vedoucího studijního oddělení, vedoucího 

knihovny, vedoucího vydavatelství, vedoucího oddělení vědy, vedoucího grantového 

oddělení (do 31. 7. 2015), vedoucího grantového oddělení (od 1. 8. 2015), vedoucího 

referátu investic, vedoucího referátu provozu, vedoucího centra dalšího vzdělávání, 

vedoucího LVT, vedoucího oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, správce SIS 

pro doktorské studium; 

II. informace o výši vyplacených odměn za období 1. 1. 2015 až 31. 12. 2015 (resp. za 

období definované odlišně u konkrétních zaměstnanců) u děkanky, tajemníka fakulty, 

proděkanky pro zahraničí, proděkana pro přijímací řízení, proděkana pro informační 

zdroje, proděkana pro vědu a výzkum, proděkana pro rozvoj (od 30. 9. 2015), fakultního 

koordinátora zapojení do mezinárodních projektů, vedoucího ekonomického oddělení, 

vedoucího osobního oddělení (do 30. 11. 2015), vedoucího osobního oddělení (od 1. 12. 

2015), vedoucího zahraničního oddělení (do 15. 6. 2015), vedoucího zahraničního 

oddělení (od 15. 6. 2015), vedoucího studijního oddělení, vedoucího knihovny, 

vedoucího vydavatelství, vedoucího oddělení vědy, vedoucího grantového oddělení (do 

31. 7. 2015), vedoucího grantového oddělení (od 1. 8. 2015), vedoucího referátu investic, 

vedoucího referátu provozu, vedoucího centra dalšího vzdělávání, vedoucího LVT, 

vedoucího oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, správce SIS pro doktorské 

studium; 

III. informace o výši vyplacených celkových mzdových prostředků za období 1. 1. 2015 až 

31. 12. 2015 (resp. za období definované odlišně u konkrétních zaměstnanců) u děkanky, 

tajemníka fakulty, proděkanky pro zahraničí, proděkana pro přijímací řízení, proděkana 

pro informační zdroje, proděkana pro vědu a výzkum, proděkana pro rozvoj (od 30. 9. 

2015), fakultního koordinátora zapojení do mezinárodních projektů, vedoucího 

ekonomického oddělení, vedoucího osobního oddělení (do 30. 11. 2015), vedoucího 

osobního oddělení (od 1. 12. 2015), vedoucího zahraničního oddělení (do 15. 6. 2015), 
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vedoucího zahraničního oddělení (od 15. 6. 2015), vedoucího studijního oddělení, 

vedoucího knihovny, vedoucího vydavatelství, vedoucího oddělení vědy, vedoucího 

grantového oddělení (do 31. 7. 2015), vedoucího grantového oddělení (od 1. 8. 2015), 

vedoucího referátu investic, vedoucího referátu provozu, vedoucího centra dalšího 

vzdělávání, vedoucího LVT, vedoucího oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, 

správce SIS pro doktorské studium; 

IV. informace o výši vyplacených osobních příplatků a odměn za období 1. 1. 2015 až 31. 12. 

2015 všem zaměstnancům Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve struktuře: 

 celková suma vyplacených osobních příplatků, 

 průměrný osobní příplatek na 1 zaměstnance s úvazkem 100 %, 

 minimální osobní příplatek, 

 medián osobního příplatku na 1 zaměstnance s úvazkem 100 %, 

 celková suma vyplacených ročních odměn, 

 průměrná roční odměna na 1 zaměstnance s úvazkem 100 %, 

 minimální roční odměna, 

 medián roční odměny na 1 zaměstnance s úvazkem 100%. 

 

Informace požadované žadatelem pod body I., II. a III. poskytl děkan FF UK žadateli 

u děkanky, tajemníka fakulty, proděkanky pro zahraničí, proděkana pro přijímací řízení, 

proděkana pro informační zdroje, proděkana pro vědu a výzkum a proděkana pro rozvoj (od 

30. 9. 2015) a informace požadované pod bodem IV. poskytl děkan FF UK žadateli celé, a to 

vše přípisem ze dne 28. 4. 2017 č. j. XXX. Informace požadované žadatelem pod body I., II. a 

III. poskytl děkan FF UK žadateli u uvedených osob, neboť se jedná o pracovníky FF UK, 

kteří jsou v pozici orgánů fakulty, coby součásti veřejné vysoké školy dle ustanovení § 25 

odst. 1 písm. b) a § 25 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o vysokých školách“), resp. pracovníky FF UK zastupujících takový orgán dle § 28 

odst. 5 zákona o vysokých školách. Jedná se tedy o osoby, u nichž s ohledem na přijetí 

uvedené funkce převažuje veřejný zájem na kontrole hospodárnosti vynakládání veřejných 

prostředků nad ochranou soukromí. 

 

Děkan FF UK se však domnívá, že informace požadované žadatelem pod body I., II. a 

III. u fakultního koordinátora zapojení do mezinárodních projektů, vedoucího ekonomického 

oddělení, vedoucího osobního oddělení (do 30. 11. 2015), vedoucího osobního oddělení (od 1. 

12. 2015), vedoucího zahraničního oddělení (do 15. 6. 2015), vedoucího zahraničního 

oddělení (od 15. 6. 2015), vedoucího studijního oddělení, vedoucího knihovny, vedoucího 

vydavatelství, vedoucího oddělení vědy, vedoucího grantového oddělení (do 31. 7. 2015), 

vedoucího grantového oddělení (od 1. 8. 2015), vedoucího referátu investic, vedoucího 

referátu provozu, vedoucího centra dalšího vzdělávání, vedoucího LVT, vedoucího oddělení 

přijímacího řízení a vnějších vztahů a správce SIS pro doktorské studium, je nutno posuzovat 

jako osobní údaje chráněné ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví 

povinnost mlčenlivosti při zpracovávání osobních údajů, a ustanovením § 8a samotného InfZ, 
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které hovoří o poskytnutí informací týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí 

fyzické osoby a osobních údajů jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich 

ochranu. 

Jakkoli je ustanovení § 8b odst. 1 InfZ, které stanoví povinnému subjektu povinnost 

poskytnout základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky, považováno za 

zvláštní ustanovení vůči ustanovení § 8a InfZ a ostatním uvedeným předpisům, domnívá se 

děkan FF UK, že informace o mzdě zaměstnanců, kteří nezastávají funkce orgánů veřejné 

vysoké školy, je natolik důvěrným údajem, z něhož lze usuzovat na celkové majetkové 

poměry zaměstnance, že nelze považovat za cíl zákonodárce ji bez dalšího na vyžádání 

poskytnout. Nejedná se o nárazově poskytované veřejné prostředky, ale o základní pravidelný 

příjem dotčených fyzických osob, které samy nejsou povinným subjektem dle § 2 odst. 1 a 2 

InfZ. 

 

Informace požadované žadatelem pod body I., II. a III. u fakultního koordinátora 

zapojení do mezinárodních projektů, vedoucího ekonomického oddělení, vedoucího osobního 

oddělení (do 30. 11. 2015), vedoucího osobního oddělení (od 1. 12. 2015), vedoucího 

zahraničního oddělení (do 15. 6. 2015), vedoucího zahraničního oddělení (od 15. 6. 2015), 

vedoucího studijního oddělení, vedoucího knihovny, vedoucího vydavatelství, vedoucího 

oddělení vědy, vedoucího grantového oddělení (do 31. 7. 2015), vedoucího grantového 

oddělení (od 1. 8. 2015), vedoucího referátu investic, vedoucího referátu provozu, vedoucího 

centra dalšího vzdělávání, vedoucího LVT, vedoucího oddělení přijímacího řízení a vnějších 

vztahů a správce SIS pro doktorské studium se rozhodl děkan FF UK žadateli neposkytnout, 

neboť i v žadatelem odkazovaném rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 55/2012-

62 se uvádí, že povinný subjekt by měl být povinen poskytnout informaci o konkrétní výši 

vydaných veřejných prostředků teprve po „posouzení střetu práva na informace a práva na 

ochranu osobních údajů, a to při zohlednění konkrétních souvislostí daného případu“. 

Děkan FF UK provedl tedy test proporcionality ústavně zaručeného práva na 

svobodný přístup k informacím se stejně tak ústavně zaručeným právem na ochranu osobních 

údajů v jeho tříkrokové variantě konstantně odkazované v judikatuře Ústavního soudu ČR, 

tedy dle kritérií vhodnosti, potřebnosti a poměření závažnosti základních práv stojících v 

kolizi. Z hlediska testu vhodnosti a potřebnosti lze předpokládaného cíle žadatele, tedy 

kontroly hospodárnosti vynakládání mzdových prostředků, dosáhnout také např. z informací o 

počtu zaměstnanců FF UK, celkových výdajů na mzdové náklady a Vnitřního mzdového 

předpisu UK, jímž se FF UK coby zaměstnavatel řídí. Z hlediska testu poměření závažnosti 

základních práv stojících v kolizi, tedy práva na informace a práva na ochranu osobních údajů 

se pak děkan FF UK domnívá, že v daném případě nepřevládá veřejný zájem nad potřebou 

ochrany soukromí jednotlivých zaměstnanců, jichž by se mělo poskytnutí informací dotknout. 

 

 

P o u č e n í :  

 

Proti tomuto rozhodnutí může žadatel podat odvolání v souladu s ustanovením § 16 

odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovení § 20 odst. 4 písm. b) InfZ a ustanovením § 83 odst. 1 
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správního řádu, ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává písemně 

děkanovi FF UK, který je předloží spolu se spisovým materiálem ve lhůtě 15 dnů ode dne 

doručení odvolání k rozhodnutí rektorovi UK. 

 

       

……………………………………… 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D. 

     děkanka fakulty 


