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Č. j. UKPF/126021/2019-2 Vyřizuje:   Sojka V Praze dne:  09. 05. 2019 

 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, (dále jen „Právnická fakulta“) na základě § 2 odst. 1, § 14 

odst. 5 písm. d) a § 17 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), § 4 a 7 

nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování 

informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a čl. 4 opatření rektora UK č. 

41/2014, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na Univerzitě Karlově, ve věci: 

žádosti ze dne 05. 05. 2019 žadatele XXXXXXXXXXXXX nar. XX. XX. XXXX trvale bytem: 

XXXXXXXXXX XXX/XX,  XXX XX XXXXXXXXXXX, o poskytnutí následujících informací: o zaslání 

počtu odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

v jednotlivých letech 2014 do současnosti dle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách. Prosím o zaslání 

všech znění odvolání, která proti těmto rozhodnutím o nepřijetí ke studiu směřovala. Prosím o 

zaslání všech rozhodnutí správního orgánu reagující na tato odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke 

studiu. Vše v anonymizované verzi, vše v elektronické verzi. 

 

oznamuje: 

 

I. Žádosti se vyhovuje. Právnická fakulta poskytne žadateli požadované informace za 
podmínky, že předem zaplatí Právnické fakultě úhradu nákladů spojených 
s pořízením kopií a nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 
v celkové výši 61 637 Kč, a to bezhotovostně převodem na účet Právnické fakulty: 
85738011/0100, popřípadě v hotovosti v pokladně Právnické fakulty. 
 

II. Celková výše úhrady uvedená v bodě I. byla vyčíslena na základě skutečností a 
způsobem, které jsou uvedeny v kalkulaci, jež je nedílnou přílohou tohoto 
oznámení.  

 

Odůvodnění: 

 

1. Žadatel se obrátil na Právnickou fakultu s výše uvedenou žádostí, doručenou Právnické fakultě 
dne 05. 05. 2019. 

2. Právnická fakulta se domnívá, že žádosti lze vyhovět a požadované informace poskytnout po 
vyloučení informací týkajících se osobních údajů jednotlivých uchazečů o přijetí, a to v souladu 



s 8a a § 12 věta první zákona o svobodném přístupu k informacím. Vyloučení těchto informací 
provádí Právnická fakulta anonymizací kopií požadovaných rozhodnutí, a to formou začernění 
těch částí rozhodnutí, které obsahují osobní údaje uchazečů. 

3. Vzhledem k tomu, že žadatel žádá o poskytnutí kopií velkého počtu rozhodnutí, které má 
Právnická fakulta pouze v listinné podobě v rámci jednotlivých správních spisů, musí pověření 
zaměstnanci Právnické fakulty za účelem poskytnutí požadovaných informací učinit zejména tyto 
úkony:  

a) z každého spisu vyhledat příslušné rozhodnutí,  
b) pořídit kopii takového rozhodnutí,  
c) vybrat a anonymizovat (začernit) příslušné části rozhodnutí obsahující osobní údaje 

uchazečů a  
d) takto anonymizované dokumenty digitalizovat. 

4. Počet správních spisů, které musí pověření zaměstnanci Právnické fakulty projít a vyhledat 
z nich příslušná rozhodnutí, počet stran rozhodnutí, které musí zkopírovat, a dále čas, který je 
potřeba na vyhledání a kopírování příslušných rozhodnutí, a čas, který je potřeba na vyhledání a 
začernění příslušných částí rozhodnutí, v nichž jsou obsaženy osobní údaje, a jejich následnou 
digitalizaci jsou uvedeny v kalkulaci, která je nedílnou přílohou tohoto oznámení. 

5. Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, 
vyžaduje Právnická fakulta od žadatele nejen úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, ale i 
úhradu nákladů za toto mimořádně rozsáhlé vyhledávání. Přitom postupuje na základě § 17 odst. 
1 a 3 zákona o svobodném přístupu k informacím a na základě čl. 4 a Přílohy opatření rektora UK 
č. 41/2014, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na Univerzitě Karlově. 

6. V souladu s § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím je poskytnutí 
požadovaných informací podmíněno tím, že žadatel zaplatí úhradu nákladů, jak je uvedeno v bodě 
I. tohoto oznámení. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení požadovanou 
úhradu nezaplatí, Právnická fakulta jeho žádost odloží.  

 

Poučení 

 

Žadatel může podat stížnost proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informací podle 

tohoto oznámení. Stížnost je třeba podat do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení žadateli. 

Stížnost je třeba podat u Právnické fakulty Univerzity Karlovy. O stížnosti rozhoduje rektor 

Univerzity Karlovy. 

 

 

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
děkan Právnické fakulty 
 

 

 

v zastoupení 
doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. 
proděkanka pro magisterský studijní program 

 
 
Příloha: Kalkulace 


