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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 
 
Ministerstvo vnitra obdrželo dne 15. května 2022 Vaši žádost o poskytnutí informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). 
Vyřízením Vaší žádosti byl pověřen státní tajemník v Ministerstvu vnitra, jako správní 
orgán dle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Ve Vaší žádosti požadujete následující informace: 

„1) Kdy vznikl služební poměr Bc. Ing. Jiřího Rulce Ph.D.? 
 
2) Žádáme o zaslání kopie dohody o provedení práce mezi Ministerstvem 
vnitra ČR a Bc. Ing. Jiřím Rulcem Ph.D., kterou vykonává od 1. 4. 2022, 
případně o sdělení, jaké práce jsou předmětem této dohody. 

3) Žádáme o sdělení, na jaké pracovní pozici Bc. Ing. Jiří Rulc Ph.D. 
u Ministerstva vnitra ČR pracoval? 
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4) Žádáme o sdělení, jakým způsobem prokázal získání akademického titulu 
Ph.D.? 

5) Měl jeho akademický titul Ph.D. vliv na jeho pracovní zařazení? 

6) Měl jeho akademický titul Ph.D. vliv na jeho finanční ohodnocení? 

7) Měl jeho akademický titul Ph.D. vliv na uzavření nadepsané dohody 
o provedení práce?“. 

Ministerstvo vnitra jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném 
přístupu k informacím po posouzení žádosti sděluje k otázkám pod č. 1-3 následující. 

Služební poměr pana Ing. Jiřího Rulce vznikl 21. 10. 2015 podle § 190 zákona 
č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o státní službě“). Tomuto služebnímu poměru předcházel od 1. 3. 2015 pracovní 
poměr podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákoník práce“). 

Předmětem dohody o provedení práce uzavřené mezi Ministerstvem vnitra 
a Ing. Jiřím Rulcem podle § 75 a násl. zákoníku práce je vymezení těchto činností, 
které mají být vykonávány: účast na věcných kontrolách projektů v rámci programu 
bezpečnostního výzkumu, vč. vypracování protokolů z provedených kontrol podle 
§ 13 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Ing. Jiří Rulc vykonával práci v pracovním poměru od 1. 3. 2015 na pracovním místě 
„referent správy výzkumu a vývoje“ v odboru bezpečnostního výzkumu a policejního 
vzdělávání v Ministerstvu vnitra. Služební poměr pak od 21. 10. 2015 vykonával na 
služebním místě vrchního ministerského rady v odboru bezpečnostního výzkumu 
a policejního vzdělávání v Ministerstvu vnitra. Jeho služební poměr podle zákona 
o státní službě skončil ke dni 31. 3. 2022. 

K otázkám pod č. 4 - 7 sděluje Ministerstvo vnitra následující. 

Podle obsahu personálního spisu Ing. Jiřího Rulce, tento získání akademického titulu 
Ph.D. Ministerstvu vnitra nijak nedoložil. V rozhodnutích ve věcech pracovního, 
resp. služebního poměru nebyl u tohoto zaměstnance titul Ph.D. ani uváděn. Pokud 
byl v ostatních dokumentech týkajících se pana Ing. Jiřího Rulce titul Ph.D. použit, 
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jednalo se o jeho užití na základě jednání pana Ing. Jiřího Rulce, případně jeho 
následným přepisem.  

Získání akademického titulu Ph.D., resp. jeho používání, však nemělo žádný vliv na 
zařazení státního zaměstnance na služební místo, resp. na jeho plat (obecně i pro 
nejvyšší, 16. platovou třídu, je stanoveným vzděláním podle přílohy č. 1 k zákonu 
o státní službě vzdělání v magisterském studijním programu). Současně to, 
že jmenovaný používá titul Ph.D. nemá žádnou relevanci ani na jeho případné další 
odměňování (např. mimořádné odměny), ani na další jiné právní poměry 
zaměstnance. 

Na služebním místě, na kterém vykonával státní službu pan Ing. Jiří Rulc, bylo 
stanoveným vzděláním podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě vzdělání 
v magisterském studijním programu. Splnění tohoto požadavku pan Ing. Jiří Rulc 
doložil. Platový tarif státního zaměstnance se rovněž odvíjí od platové třídy 
stanovené pro služební místo, na kterém je státní zaměstnanec zařazen, spolu 
s platovým stupněm, do kterého je zařazen v závislosti na délce započitatelné praxe. 
Na uzavření předmětné dohody o provedení práce s Ministerstvem vnitra nemělo 
také případné získání, resp. používání akademického titulu Ph.D. žádný vliv. 

 
 
 

RNDr. Josef Postránecký 
státní tajemník 
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