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Č.j. UKPF/8042/2016 Vyřizuje:  Sojka V Praze dne 13. 12. 2016 

 

 

ROZHODNUTÍ 

 

 

VÝROKOVÁ ČÁST 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, (dále jen „právnická fakulta“) na základě § 2 

odst. 1, § 15 odst. 1 a § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o svobodném přístupu 

k informacím“), a na základě § 67 a 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), ve správním řízení: 

 

o žádosti ze dne 26.11.2016 žadatele XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. dne XX.XX.XXXX, 

bytem XXXXXXX, XXXXXX, PSČ: XXX XX, o poskytnutí informací: „jaký titul na Vaší 

fakultě kdy (pokud vůbec někdy) získala paní YYYYYY YYYYYYY nar YY.YY.YYYY” 

 

rozhodla takto: 

 

Žádost o poskytnutí informací se odmítá. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ: 

 

1. Žadatel se obrátil na právnickou s fakultu s výše uvedenou žádostí podanou e-

mailovou zprávou ze dne 26.11.2016. Žadatel požádal o poskytnutí informací o tom, „jaký 

titul“ na právnické fakultě „kdy (pokud vůbec někdy) získala paní XXXXXX XXXXXX nar 

XX.XX.XXXX”. Žadatel svoji žádost blíže nezdůvodnil ani nedoložil. 

 

2. Údaje o jednotlivých studentech, včetně údajů o udělených akademických titulech, 

vede právnická fakulta, potažmo Univerzita Karlova, v matrice studentů podle § 88 zákona 

č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen též 

„zákon o vysokých školách“). Podle § 88 odst. 5 tohoto zákona: „Vysoká škola sdělí tomu, 

kdo osvědčil právní zájem, příslušný údaj z matriky studentů.“ 

 

3. Vzhledem k tomu, že žadatel neosvědčil (ani netvrdil), že má nějaký právní zájem 

na poskytnutí požadovaných informací, právnická fakulta nemůže jeho žádosti vyhovět.  



 

 

4. Žádost žadatele vyřizuje právnická fakulta postupem podle zákona o svobodném 

přístupu k informacím, neboť zákon o vysokých školách neobsahuje zvláštní komplexní 

úpravu poskytování informací ve smyslu § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu 

k informacím (k tomu srov. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 28/2010-86 

nebo č. j. 8 As 86/2013-33). 

 

POUČENÍ: 

 

Žadatel může podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu 

bylo doručeno. Odvolání se podává u Právnické fakulty Univerzity Karlovy. O odvolání 

rozhoduje rektor Univerzity Karlovy. 

 

 

 

 

 

 

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

    děkan 


