
Dne 21. 11. 2012 obdržela Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích prostřednictvím 
elektronické pošty žádost týkající se poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.: 
 
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), žádám o 
poskytnutí následujících informací: 
 
1. kde zveřejňuje vysoká škola informace podle § 5 odst. 1 InfZ a informace poskytnuté žadatelům 
na základě žádosti, které mají být podle § 5 odst. 3 InfZ zveřejněny v elektronické podobě způsobem 
umožňujícím dálkový přístup - uveďte prosím úplné hypertextové odkazy, 
 
2. rozpočet veřejné vysoké školy, který schválil akademický senát veřejné vysoké školy, na roky 
2011 a 2012, 
 
3. pokud nejde o informace již uvedené v bodě 2., všechny materiály, které byly v elektronické podobě 
předloženy senátorům jako podklady pro jednání akademického senátu veřejné vysoké školy, jsou-li k 
dispozici ve společném datovém úložišti, v e-mailové konferenci nebo jiným způsobem shromážděné 
bez nutnosti mimořádně rozsáhlého vyhledávání, 
 
4. informace, které má povinný subjekt zveřejňovat ve výroční zprávě podle § 18 odst. 1 InfZ, 
 
5. základní osobní údaje podle § 8b odst. 3 InfZ o platech, odměnách a jiných obdobných finančních 
plnění z veřejných prostředků v roce 2011 poskytnutých vedoucím představitelům vysoké školy 
(rektor, prorektoři, kvestor, kancléř, vedoucí pracovníci rektorátu); výši plnění daného druhu uveďte 
prosím jednotlivě u každého z uvedených představitelů vysoké školy za každý měsíc roku 2011. 
 
 
S ohledem na nejasnosti v žádosti o poskytnutí informací vyzval dne 28.11.2012 povinný 
subjekt v souladu se zákonem 109/1999 Sb., žadatele o upřesnění žádosti: 
 
 
Výzva k upřesnění žádosti dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
(oslovení), 
 
v návaznosti na Vaši žádost ze dne 21. 11. 2012 adresovanou rektorovi Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích (dále JU) a týkající se poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Vás žádáme o následující : 
  
JU po posouzení žádosti zjišťuje, že není v plné míře nesrozumitelná, resp. nelze přesně identifikovat 
druh a rozsah požadovaných informací. Jedná se o požadavek v bodě 3. Vaší žádosti, kde uvádíte: 
 
  
„3. pokud nejde o informace již uvedené v bodě 2, všechny materiály, které byly v elektronické 
podobě předloženy senátorům jako podklady pro jednání akademického senátu veřejné vysoké 
školy, jsou-li k dispozici ve společném datovém úložišti, v e-mailové konferenci nebo jiným 
způsobem shromážděné bez nutnosti mimořádně rozsáhlého vyhledávání,“. 
 
 
V souladu s výše uvedeným ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Vás v zákonné 
lhůtě vyzýváme k upřesnění Vaší žádosti v tom směru, aby bylo zřejmé především to, o jaké období se 
jedná, tedy za jaké období požadujete zmiňované materiály; dále Vás vyzýváme k upřesnění okruhu 
předkladatelů materiálů – není zřejmé, zda se jedná o materiály předkládané vedením JU, či rovněž 
materiály jiného původu. Značné nejasnosti shledala JU při posuzování pojmu „společné datové 



úložiště“, a dále není zřejmé, o jaký jiný způsob shromáždění materiálů se jedná. Vyzýváme Vás tedy 
zároveň i k upřesnění těchto zmíněných požadavků. Upřesnění zašlete ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
doručení této výzvy. 
 
 
 
Žadatel prostřednictvím elektronické pošty zprávou ze dne 1.12.2012 svou žádost upřesnil: 
 
svou žádost o informace ze dne 21. 11. 2012 upřesňuji následovně (původní text žádosti vyznačen 
tučně): 
 
1. kde zveřejňuje vysoká škola informace podle § 5 odst. 1 InfZ a informace poskytnuté 
žadatelům na základě žádosti, které mají být podle § 5 odst. 3 InfZ zveřejněny v elektronické 
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup - uveďte prosím úplné hypertextové odkazy. 
 
Požaduji pouze poskytnutí adresy umístění, kde jsou tyto dokumenty zveřejněny, a to uvedením 
úplného hypertextového odkazu na internetovou stránku, kde jsou zobrazeny přímo odkazy na stažení 
těchto dokument· v souladu se zákonem [nepožaduji poskytnutí přímo těchto dokumentů (o to bych 
případně požádal, pokud by na poskytnuté adrese povinně zveřejňované informace nebyly), neboť 
žádám pouze o přímé poskytnutí doprovodné informace o tom, kde jsou tyto dokumenty umístěny ]. 
 
2. rozpočet veřejné vysoké školy, který schválil akademický senát veřejné vysoké 
školy, na roky 2011 a 2012, 
 
3. pokud nejde o informace již uvedené v bodě 2., všechny materiály, které byly v elektronické 
podobě předloženy senátorům jako podklady pro jednání akademického senátu veřejné vysoké 
školy, jsou-li k dispozici ve společném datovém úložišti, v e-mailové konferenci nebo jiným 
způsobem shromážděné bez nutnosti mimořádně rozsáhlého vyhledávání, 
 
Požaduji informace,  
(a) které byly předloženy akademickému senátu veřejné vysoké školy osobou, která je k tomu podle 
vnitřních předpisů nebo zvyklostí veřejné vysoké školy oprávněna (materiály předložené rektorem 
veřejné vysoké školy, předsedou akademického senátu veřejné vysoké školy, senátory (členy 
akademického senátu veřejné vysoké školy) ve věcech jejich iniciativy, odbornými komisemi 
akademického senátu a jinými jeho orgány, fakultami veřejné vysoké školy, a to včetně všech 
podkladových materiálů, které byly v souvislosti s nimi akademickému senátu veřejné vysoké školy 
předloženy spolu s nimi a splňují další podmínky podle mé žádosti o informace (viz písm. b a c) 
tohoto bodu), jako jsou důvodové zprávy k těmto dokumentům a jiné obdobné materiály, které slouží 
jako podklady pro jednání či rozhodování akademického senátu a které veřejná vysoká škola pro tento 
účel poskytla členům akademického senátu veřejné vysoké školy. Veřejná vysoká škola je povinna 
tyto materiály povinna uchovávat. 
(b) Moje žádost se vztahuje pouze na případy, ve kterých jsou tyto materiály uchovávány v 
elektronické podobě a na první pohled je jasné, že není nutné mimořádně rozsáhlé vyhledávání (to 
neplatí, pokud může být požadovaná informace poskytnuta jako součást většího celku podle § 4 odst. 
4 InfZ). Za těchto podmínek pak půjde zpravidla o data uložená např. 
i. v datovém úložišti veřejné vysoké školy, k němuž mají členové akademického senátu dálkový 
přístup prostřednictvím sítě Internet, 
ii. v archivu konference elektronické pošty, kam jsou návrhy zasílány a odkud se členům 
akademického senátu přeposílají, který je uložen na serveru dostupném veřejné vysoké škole, 
iii. v jiném archivu na elektronických zařízeních veřejné vysoké školy jako jsou složky v souborových 
systémech na elektronických zařízeních, kam je ukládá předseda akademického senátu nebo jiná osoba 
pověřená informováním členů akademického senátu, 
iv. a každý další systém, ve kterém jsou požadované informace shromážděné v elektronické podobě 
tak, že jejich poskytnutí žadateli nevyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání a lze je snadno 
poskytnout obdobně jako u předchozích bodů. 



(c) žádám o informace, které byly akademickému senátu předloženy po 1. 1. 2010 až do dne podání 
žádosti. 
 
4. informace, které má povinný subjekt zveřejňovat ve výroční zprávě podle § 18 odst. 1 InfZ, 
 
Žádám o informací vztahující se k rokům 2010 a 2011. 
 
5. základní osobní údaje podle § 8b odst. 3 InfZ o platech, odměnách a jiných obdobných 
finančních plnění z veřejných prostředků v roce 2011 poskytnutých vedoucím představitelům 
vysoké školy (rektor, prorektoři, kvestor, kancléř°, vedoucí pracovníci rektorátu); výši plnění 
daného druhu uveďte prosím jednotlivě u každého z uvedených představitelů vysoké školy za 
každý měsíc roku 2011. 
 
Termínem vedoucí pracovníci rektorátu označuji všechny osoby, které nejsou výše výslovně 
vyjmenovány, jsou podle vnitřních předpisů zařazeni do rektorátu veřejné vysoké školy, jsou 
vedoucími zaměstnanci organizační složky podle § 73 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jejich 
přímým nadřízeným je některá osoba výše výslovně vyjmenovaná, pokud vedoucí pracovník rektorátu 
nakládá s veřejnými prostředky nebo jménem veřejné vysoké školy rozhoduje v její působnosti. 
 
  
 
 
 
 

Poskytnutí informací na základě žádosti a rozhodnutí o odmítnutí části žádosti podle 
zákona č. 106/1999 Sb. 

 
(oslovení), 
 
 
v návaznosti na Vaši žádost ze dne 21. 11. 2012 adresovanou rektorovi Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích (dále JU) a týkající se poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a 
její upřesnění ze dne 1.12.2012 Vám poskytujeme následující informace: 
  
Požadavek č. 1: „kde zveřejňuje vysoká škola informace podle § 5 odst. 1 InfZ a informace poskytnuté 
žadatelem na základě žádosti, které mají být podle § 5 odst. 3 InfZ zveřejněny v elektronické podobě 
způsobem umožňujícím dálkový přístup – uveďte prosím úplné hypertextové odkazy“ 
 
Poskytnutá informace: 
Jihočeská univerzita zveřejňuje výše uvedené informace na webové adrese 
http://www.jcu.cz/official_board/poskytovani-informaci 
 
Požadavek č. 2: „rozpočet veřejné vysoké školy, který schválil akademický senát veřejné vysoké školy, 
na rok 2011 a 2012“ 
 
Poskytnutá informace: 
Návrh rozpočtu na rok 2011 a rok 2012 je součástí materiálů poskytnutých jako informace 
k požadavku č. 3; záznam o schválení rozpočtu je součástí zápisů z jednání Akademického senátu JU 
(dále AS JU), které jsou přístupné na webové adrese uvedené v informaci k požadavku č. 3. 
 
Požadavek č. 3: „pokud nejde o informace již uvedené v bodě 2., všechny materiály, které byly 
v elektronické podobě předloženy senátorům jako podklady pro jednání akademického senátu veřejné 
vysoké školy, jsou-li k dispozici ve společném datovém úložišti, v e-mailové konferenci nebo jiným 
způsobem shromážděné bez nutnosti mimořádně rozsáhlého vyhledávání,“ 
 

http://www.jcu.cz/official_board/poskytovani-informaci


Poskytnutá informace: 
Požadované materiály jsou k dispozici v elektronické podobě datových souborů. Pro jejich obsáhlost 
zasíláme odkaz na webovou adresu, na které jsou Vám v rámci vyřízení Vašeho požadavku 
k dispozici: http://filesender.cesnet.cz/?vid=EA4EAF7F-33CA-E90F-F9DD-933DAFCEBA87 
 
Zápisy z jednání AS JU jsou k dispozici na webové adrese 
http://www.jcu.cz/structure/senate/zapisy 
 
 
Požadavek č. 4: „informace, které má povinný subjekt zveřejňovat ve výroční zprávě podle § 18 odst. 
1 InfZ,“ 
 
Poskytnutá informace: 
Požadované informace naleznete na webové adrese  
http://www.jcu.cz/official_board/poskytovani-informaci 
 
Požadavek č. 5: „základní osobní údaje podle § 8b odst. 3 InfZ o platech, odměnách a jiných 
obdobných finančních plnění z veřejných prostředků v roce 2011 poskytnutých vedoucím 
představitelům vysoké školy (rektor, prorektoři, kvestor, kancléř, vedoucí pracovníci rektorátu); výši 
plnění daného druhu uveďte prosím jednotlivě u každého z uvedených představitelů vysoké školy za 
každý měsíc roku 2011.“ 
 
Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti: 
 
Svobodný přístup k informacím je jedním z ústavně zaručených práv. V tomto konkrétním případě 
však dochází ke středu s jiným ústavně zaručeným právem, a to právem na ochranu osobních údajů. 
Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 11. 11. 2011, č. j. 4 As 40/2010-66, je v takovém 
případě možné posoudit, které z dotčených ústavních práv má s ohledem na skutkový stav konkrétní 
věci přednost. Z judikatury Ústavního soudu ČR vyplývá, že střet dvou ústavně zaručených práv je 
nutné řešit z hlediska principu proporcionality neboli testu veřejného zájmu. Je tedy nutné vyřešit, zda 
veřejný zájem na zveřejnění informací je větší než zájem na ochraně osobních údajů. Ze žádosti o 
poskytnutí informací nelze usuzovat, že by existoval veřejný zájem na zveřejnění osobních údajů o 
konkrétních osobách, který by převyšoval právo na ochranu jejich soukromí. Rovněž je potřeba 
vycházet z toho, že právo na poskytování informací je dle Listiny základních práv a svobod právem 
politickým, zatímco právo na ochranu soukromí náleží mezi práva základní. Stávající zaměstnanci, 
kterých se žádost týkala, po dotázání vyjádřili obavy, jaký dopad by zveřejnění požadovaných 
informací mohlo mít na jejich soukromý i profesní život. Jeden z dotčených zaměstnanců, bývalá paní 
rektorka, své stanovisko k věci již sdělit ani nemohla z důvodu úmrtí. 
Z těchto důvodů JU dospěla k závěru, že ochrana soukromí a osobních údajů konkrétních osob má 
v tomto případě přednost před právem žadatele na poskytování informací a že poskytnutí 
požadovaných informací by zásadním způsobem zasáhlo osobní sféru dotčených osob. Vzhledem ke 
shora uvedenému se JU rozhodla tuto část žádosti odmítnout. 
 
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání k nadřízenému orgánu, a to do 15 dnů od 
doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
 
 

http://filesender.cesnet.cz/?vid=EA4EAF7F-33CA-E90F-F9DD-933DAFCEBA87
http://www.jcu.cz/structure/senate/zapisy
http://www.jcu.cz/official_board/poskytovani-informaci

