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V Praze dne 31. srpna 2016 

Č.j.: SPH 1895/2016 

 

 

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážený pane, 

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vztahující se k výši 

hrubého měsíčního příjmu včetně všech odměn, náhrad a jakýchkoliv dalších příjmů 

zaměstnanců Správy Pražského hradu (potažmo Kanceláře prezidenta republiky) Vám 

poskytujeme následující informace. 

 

V příloze tohoto dopisu Správa Pražského hradu poskytuje s odkazem na ustanovení § 8b 

zákona informace o hrubém měsíčním platu, včetně všech odměn, náhrad a jakýchkoliv 

dalších příjmů v Kč zaměstnanců Správy Pražského hradu za měsíc červenec 2016. Jedná se o 

zaměstnance, jejichž výkon činnosti je možné podřadit pod skupiny zaměstnanců, které 

specifikuje Nejvyšší správní soud – rozšířený senát ve svém Rozsudku sp.zn. 8 As 55/2012-

62, u nichž předpokládá povinné uveřejnění výše platu.  

Současně Správa Pražského hradu neuveřejňuje platy zaměstnanců, kteří u povinného 

subjektu, tj. Správy Pražského hradu, vykonávají činnosti pomocné nebo servisní povahy 

(např. nikoliv však výhradně úklid, údržba, technické profese apod.). Neuvedení platu těchto 

zaměstnanců je v souladu s již citovaným rozsudkem Nejvyššího správního soudu – 

rozšířeného senátu. 

 

Žádosti vztahující se k poskytnutí informace o pohlaví zaměstnanců Správy Pražského 

hradu a délky pracovního poměru jednotlivých zaměstnanců se nevyhovuje a Správa 
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Pražského hradu vydává Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, 

které je uvedeno v příloze poskytnuté informace. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 ředitel 
 Správa Pražského hradu 



 

SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU 

Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
tel.: 224371111, www.hrad.cz, e-mail: sekretariat.sph@hrad.cz 

 

 

 

č.j. SPH 1895/2016 

 

Správa Pražského hradu, se sídlem Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1, IČO 

49366076, zastoupená Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem, jako povinný subjekt dle 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona 

toto 

ROZHODNUTÍ  

O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE 

 

 

o poskytnutí informace o pohlaví a délce pracovních poměrů zaměstnanců Správy Pražského 

hradu žadatele …………………., nar. …………………., bytem ……………………, ze dne 

20. srpna 2016. 

 

Odůvodnění: 

 

Ve věci neposkytnutí informace o pohlaví jednotlivých zaměstnanců Správy Pražského hradu 

uvádíme následující. 

 

Právní řád České republiky je založen na rovném zacházení mužů i žen, tj. je založen na 

nerozlišování pohlaví mužů a žen (zaručeno v Ústavě a Listině základních práv a svobod – 

článek 1, článek 3 a další), každému jsou zaručena stejná práva a svobody, mj. i na trhu práce. 

V oblasti trhu práce, jež zahrnuje i odměňování za vykonanou práci, je součástí právního řádu 

řada zákonů upravující ve svých ustanoveních výše uvedenou zásadu zákazu diskriminace a 

rovného zacházení počínaje zákonem č. 262/2000 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, konče zákonem č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Cílem zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, je možnost podílet se na kontrole veřejné moci a jejím hospodaření.   

Správa Pražského hradu považuje poskytnuté informace požadované žadatelem s odkazem na 

výše uvedenou zásadu rovného zacházení za dostatečné.  

Poskytnuté informace zprostředkují žadateli přehled o platové nákladovosti zaměstnanců 

Správy Pražského hradu, bez ohledu na to, zda zaměstnancem je muž či žena. Jedná se o 

pracovníky, které lze podřadit pod skupiny zaměstnanců vyjmenované v rozsudku Nejvyššího 

správního soudu – rozšířeného senátu sp.zn. 8 As 55/2012 – 64, u kterých se výše platu 

uveřejňuje. 

 

Ve věci neposkytnutí informace o délce pracovního poměru jednotlivých zaměstnanců Správy 

Pražského hradu uvádí následující. 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

ukládá v ustanovení § 2 odst. 1 povinným subjektům poskytovat informace vztahující se 

k jejich působnosti, tj. činnosti vykonávané povinným subjektem.  

Působnost Správy Pražského hradu je vymezena v čl. II. Zřizovací listiny č.j. 401.495/93 ze 

dne 19. dubna 1993 (Zřizovací listina je uveřejněna na internetových stránkách 

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/sprava-prazskeho-hradu/statut). Požadovaná informace 

přesahuje působnost povinného subjektu, proto je žádost v této části odmítnuta.  

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí o odmítnutí žádosti je možno podat odvolání dle § 16 zákona. 

Odvolání se podává u povinného subjektu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti o informace. 

 

V Praze dne 31. srpna 2016 

 

 Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 ředitel 

 Správa Pražského hradu 

 

 

 otisk razítka 

 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martina Jandová, ředitelka Odboru právního 


