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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 27. února 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 

„žadatel tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), žádá Ministerstvo financí (dále jen 
„povinný subjekt“) o výpis platů osob, které jsou v klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO 
evidovány pod kódy 231 (Učitelé na VŠ a VOŠ), 232 (Učitelé odborných předmětů), 
233 (Učitelé na SŠ kromě odborných předmětů a 2. stupni ZŠ), 234 (Učitelé na 
1. stupni ZŠ) a 5312 (Asistenti pedagogů). Konkrétně žadatel žádá u každé kategorie 
alespoň počet osob, jejich průměrný a mediánový plat, odměny a příplatky, a to 
v časové řadě po jednotlivých letech od roku 2018 tak hluboko do minulosti, jak jsou 
dostupná. Pokud má povinný subject k dispozici i data za rok 2019, požaduje žadatel 
také tato data. Žadatel požaduje informace elektronicky ve strojově čitelném formátu 
(XLS, XLSX, XML, CSV, apod.), nikoli tedy ve formátu PDF.“ 
 
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. V souladu s § 6 
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však  
do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání 
a získání zveřejněné informace. Vámi požadované informace jsou zveřejněny  
na internetových stránkách  https://www.ispv.cz/cz/Vysledky-setreni/Archiv.aspx. 
 
Po volbě konkrétního roku je třeba v obsahu vyhledat oddíl „Platová sféra ČR“ 
a otevřít příslušný soubor MS Excel, v jehož názvu je uvedeno „M8r“. V souboru pak 
podle číselných údajů v prvním sloupci (kategorie zaměstnání CZ-ISCO) lze vyhledat 
Vámi uvedené kódy a získat tak požadované informace. 

Závěrem Ministerstvo financí upozorňuje, že výše uvedená data zveřejňuje 
Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím svého smluvního partnera. 
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