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1/1 V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací. 

Je možné dle jména a příjmení a rodného čísla zjistit, zda daný člověk na Masarykově 
univerzitě získal magisterský titul? V případě, že ano, jak? 

Masarykova univerzita k dotazu uvádí, že podle jména a příjmení a rodného čísla je možné zjistit, zda 
daný člověk na Masarykově univerzitě získal magisterský titul. Informace o absolvování studia či udělení 
titulu konkrétní osobě však Masarykova univerzita obecně neposkytuje, a to s ohledem na ochranu 
osobních údajů, když informaci o studiu konkrétní osoby a udělení titulu je považována za osobní údaj. 
V režimu zákona o poskytování informací mohou být poskytnuty informace o osobě, kde zájem veřejnosti 
na poskytnutí informace převažuje nad zájmem na ochranu osobnosti. Zákon o poskytování informací 
upravuje poskytování informací, které jsou osobními údaji v ustanovení § 8a odst. 2, a to tak, že osobní 
údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy které vypovídají o jeho 
veřejné nebo úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení povinný subjekt poskytne. 
Masarykova univerzita tedy obecně poskytuje v režimu zákona o poskytování informací informace o 
studiu veřejně činných osob. 

Poskytnutí informací o studiu je dále možné na základě ustanovení § 88 zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“) týkající se 
matriky studentů. Dle § 88 odst. 5 zákona o vysokých školách je vysoká škola oprávněna sdělovat údaje 
z matriky studentů pouze tomu, kdo osvědčí právní zájem. Pokud se jedná o údaje o studentech, ať už 
současných či bývalých, sdělí Masarykova univerzita informace o studiu po prokázání právního zájmu. 
Tato informace není vydávána v režimu zákona o poskytování informací.  

Informaci o absolvování studia na Masarykově univerzitě je dále možné získat z Informačního systému 
Masarykovy univerzity, avšak zde jsou informace jen o studentech a absolventech, kteří se zveřejněním 
souhlasili, takže tato databáze není úplná.  

Dále lze podle čísla diplomu ověřit pravost diplomu na webu https://pravydiplom.cz/, kde je možné ověřit 
informace o diplomech na dalších vysokých školách.  Zde však není možné vyhledávat podle jména a 
příjmení ani rodného čísla, ale toliko podle čísla diplomu. 
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