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  XXXXXXXXXXXXX 
nar. XXXXXXXXXXXXX  
trvale bytem:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
přechodné bydliště:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Č. j. UKPF/175410/2021-2 Vyřizuje:   Sojka V Praze dne:  13.5.2021 

 

SDĚLENÍ 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, (dále jen „Právnická fakulta UK“) na základě § 16a odst. 5 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

 

vyřizuje: 

 

stížnost ze dne 5.5.2021 XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvale bytem: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adresa pro doručování: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e-

mailová adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, proti způsobu, kterým Právnická fakulta UK vyřídila 

jeho žádost ze dne 16.4.2021 o poskytnutí následujících informací: 

- „libovolná anonymizovaná kopie rozhodnutí děkana Právnické fakulty UK/disciplinární komise 

Právnické fakulty UK, kterým byla uložena sankce za disciplinární přestupek studentovi Právnické 

fakulty UK v souvislosti s klauzurní prací z obchodního práva zadané dne 13.11.2020“; 

- „zda bylo proti tomuto rozhodnutí podáno odvolání, a pokud již odvolací řízení skončilo, s jakým 

výsledkem“, 

 

takto: 

 

Stížnosti se zcela vyhovuje tím, že se stěžovateli (žadateli) poskytují požadované informace: 

 

1. V příloze tohoto sdělení se stěžovateli zasílá vybraná skutečně anonymizovaná kopie 
rozhodnutí děkana Právnické fakulty UK ze dne 22.3.2021, kterým byla studentovi Právnické 
fakulty UK na návrh disciplinární komise uložena sankce za disciplinární přestupek 
v souvislosti s klauzurní prací z obchodního práva, konané dne 13.11.2020. 

2. Proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno odvolání. Rozhodnutí nabylo právní moci. 
 

  



Odůvodnění: 

 

Při vyřízení původní žádosti stěžovatele (žadatele) došlo k administrativnímu pochybení, při 

kterém byla žadateli zaslána omylem jen vzorová verze rozhodnutí, a tedy nikoli anonymizovaná 

kopie skutečně vydaného rozhodnutí. Právnická fakulta UK se za vzniklé nedopatření omlouvá. 

 

 

Příloha: 

- anonymizovaná kopie rozhodnutí děkana Právnické fakulty UK ze dne 22.3.2021 
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