Pan
BcA. Jan Syruček
Voskovcova 984/8
152 00 Praha 5
------------------------------------------------------V Praze dne 30. 10. 2018
Doporučeně do vlastních rukou
Čj.: 300/18/00017

Rozhodnutí:
Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (dále jen „FAMU“) jako součást
veřejné vysoké školy, tj. veřejné instituce a tím i povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu
k informacím“), rozhodla prostřednictvím děkana FAMU coby věcně příslušného orgánu dle § 28 odst. 1
zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o vysokých školách“), ve věci žádosti BcA. Jana Syručka nar. 8. 4. 1993, trvale bytem Voskovcova 984/8,
152 00 Praha 5 – Hlubočepy (dále jen „žadatel“), ze dne 3. 10. 2018 o poskytnutí informace ve smyslu
zákona o svobodném přístupu k informacím, týkající se konkrétně poskytnutí:
1.
Kopie dokumentu „Žaloba na ochranu proti rozhodnutí správního orgánu“, která byla podána proti
rozhodnutí rektora Akademie múzických umění v Praze.
2.
Uvedení celkové částky (i) doposud vynaložené na vytvoření a podání této žaloby a na (ii)
dosavadní vedení řízení k této žalobě zahájeného, která byla hrazena z rozpočtu fakulty.
3.
Uvedení celkové částky navrhované AS FAMU na úhradu (i) vytvoření a podání této žaloby a (ii)
dalšího vedení řízení k této žalobě zahájeného, která má být hrazena z rozpočtu fakulty.
4.
Sdělení, proč nebyly Akademickým senátem FAMU tyto dokumenty bez zbytečného odkladu
zveřejněny.
tak, že tato žádost se částečně, a to v rozsahu bodu 3. a bodu 4. této žádosti dle § 2 odst. 4 zákona
o svobodném přístupu k informacím, a v rozsahu osobních údajů, které jsou součástí dokumentu dle bodu
1. této žádosti dle § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím, odmítá.
O d ů v o d n ě n í:
Žadatel podal FAMU dne 3. 10. 2018 osobně na podatelně Akademie múzických umění v Praze,
Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1 podání adresované „Akademickému senátu FAMU,
k rukám předsedkyně Mgr. Heleny Bendové“ označené jako žádost o poskytnutí informace dle zákona
o svobodném přístupu k informacím, a to v rozsahu bodů citovaných ve výroku tohoto rozhodnutí.

Dne 21. 10. 2018 obdržel žadatel emailovou zprávu Mgr. Heleny Bendové, která se v uvedené zprávě
označila jako předsedkyně Akademického senátu FAMU, odeslanou z emailové adresy
helena.bendová@gmail.com, kterážto zpráva nepředstavuje z důvodu nedodržení formálních
i obsahových náležitostí dle zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s § 77 odst. 1 správního řádu
správní rozhodnutí v jakémkoli smyslu. Jmenovaná v této emailové zprávě sděluje žadateli, že „se zamítá“
poskytnutí informací žadatelem vymezených s odůvodněním, že Akademický senát FAMU není povinným
subjektem dle zákona o svobodném přístupu k informacím a dále vyjadřuje svůj právní názor, že na
žadatelem vymezený okruh informací se informační povinnost dle zákona o svobodném přístupu
k informacím nevztahuje.
Žadatel se v návaznosti na tuto emailovou zprávu obrátil na děkana FAMU emailem ze dne 22. 10. 2018
s neformální žádostí o přezkoumání výše popsaného postupu při vyřizování předmětné žádosti
o informace ze dne 3. 10. 2018.
Děkan FAMU jako věcně příslušný správní orgán prvního stupně posoudil na základě podnětu žadatele
shora uvedenou žádost formálně i podle jejího skutečného obsahu dle § 37 odst. 1, věta druhá správního
řádu a dospěl k závěru, že se jedná o řádnou žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
která je způsobilá projednání a byla dne 3. 10. 2018 doručena, resp. podána FAMU jako povinnému
subjektu dle téhož zákona.
Skutečnost, že fakulty veřejných vysokých škol jsou institucemi povinnými poskytovat odkazovaným
zákonem vymezené informace, je nutno i s ohledem na související ustálenou judikaturu považovat
za notorietu. Na straně FAMU jako povinného subjektu pak došlo k pochybení, když byla předmětná
žádost o informace předána k vyřízení Mgr. Heleně Bendové, která k jejímu vyřízení nemá dostatečnou
kompetenci, a rovněž když Mgr. Helena Bendová přes objektivní nedostatek své kompetence
nepostoupila předmětnou žádost ve věci příslušnému orgánu FAMU (srov. též § 12 správního řádu).
Za toto pochybení osob jednajících na straně FAMU, které mj. zavinilo i průtahy při vyřizování předmětné
žádosti, se děkan FAMU jako věcně příslušný správní orgán k vyřízení předmětné žádosti žadateli
omlouvá.
Co do odůvodnění výroku tohoto rozhodnutí děkan FAMU jako věcně příslušný správní orgán uvádí,
že odpověď na bod 3. žádosti je doposud předmětem interní diskuse mezi Akademickým senátem
a dalšími orgány a součástmi FAMU, tedy se nejedná ke dni podání či vyřízení žádosti o existující
informaci, kterou by s odkazem na ustanovení ve výroku tohoto rozhodnutí odkazovaná bylo možno
zodpovědět postupem dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Taktéž bod 4. předmětné žádosti
je dotazem, který nelze prostřednictvím informace poskytované povinným subjektem dle zákona
o svobodném přístupu k informacím zodpovědět, a to i s ohledem na nutně spekulativní povahu takovéto
potenciální odpovědi děkana FAMU, přičemž správní orgán doporučuje žadateli volit ke zodpovězení této
otázky odlišné postupy směřující spíše k interpelování Akademického senátu FAMU či jeho jednotlivých
členů, a odkazuje v tomto směru žadatele za analogického použití § 6 odst. 1 zákona o svobodném
přístupu k informacím rovněž na obsah zveřejněných zápisů ze zasedání Akademického senátu FAMU
za letošní
rok
(https://www.famu.cz/cs/uredni-deska/zapisy-z-jednani/akademicky-senat/zapisyakademickeho-senatu/zapisy-2018/), konkrétně zejm. na zápis ze zasedání Akademického senátu FAMU
dne 24. 9. 2018.
Co do částečného odmítnutí bodu 1. žádosti, toto se týká výlučně anonymizace osobních údajů
uvedených v předmětném dokumentu, které správní orgán není oprávněn žadateli poskytnout v souladu
s odkazovanou úpravou obecně závazných právních předpisů, jakož i interních předpisů AMU.
Ve zbylém rozsahu jsou požadované informace žadateli poskytovány samostatným sdělením Děkana
FAMU.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k rektorovi Akademie
múzických umění v Praze prostřednictvím děkana Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění
v Praze.

Mgr. Zdeněk Holý
děkan Filmové a televizní fakulty
Akademie múzických umění v Praze

cc:
doc. Jan Hančil
Rektor
Akademie múzických umění v Praze
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
Veřejná ochránkyně práv
Údolní 39
602 00 Brno
Mgr. Helena Bendová
předsedkyně Akademického senátu FAMU
Smetanovo nábřeží 2
118 00 Praha 1

