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Č. j. UKPF/331196/2021-9 Vyřizuje:   Sojka V Praze dne:  20.7.2021 

 

Vážená paní XXXXXXXXXX, 

 

k Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 14.7.2021 Vám za Právnickou 

fakultu Univerzity Karlovy (dále jen „PF UK“) sděluji následující. 

 

1. Poprosila bych o informaci, kolik žalob bylo podáno na FF UK za poslední 4 roky a čísla spisových 

značek. 

Požadovaná informace se netýká se PF UK 

 

2. Poprosila bych o spisové značky soudního sporu, kdy studentka FF UK obdržela další možnost 

obhajoby dizertační práce- rozhodnutí městského soudu. 

Požadovaná informace se netýká se PF UK 

 

3. Požádala bych o informaci z jakého důvodu jsem neobdržela vyjádření ke stížnostem na FF UK. 

Požadovaná informace se netýká se PF UK 

 

4. Poprosila bych o informace, kolik členů akademické obce podalo stížnost na FF UK. FSV, FHS, 

nebo Právnickou fakultu za poslední 3 roky.  

Na PF UK byla podána v letech  2018 – 2021 jedna stížnost člena akademické obce podle čl. 

44 Statutu PF UK 

 

5.  Poprosila bych o informaci, zda Karlova univerzita byla vystavena žalobě za diskriminaci v 

posledních 5- ti letech a číslo spisové značky. 

Požadovaná informace se netýká se PF UK 

 

6. Požádala bych o informaci, jak mají členi akademické obce postupovat, pokud dojde k 

nerovnému přístupu ke studentům ve výběrovém řízení a jaké máte procesy pro střet zájmů.  

Požadovaná informace se netýká se PF UK 

 

7. Požádala bych o kopii smlouvy ohledně akreditace na program  Erasmus.  

Požadovaná informace se netýká se PF UK 

 



8. Zveřejňuje Karlova Univerzita dopisy s dotazy na základě svobodného přístupu k informacím?  

 

9. Poprosila bych o informaci, kdo rozhoduje co bude součástí náhrady majetkové a nemajetkové 

újmy při zrušení studia v případě, že byla vydána účastnická smlouva a byla nabídnuta náhrada 

škody? 

Požadovaná informace se netýká se PF UK 

 

10. Kolik studijních pobytu bylo uskutečněno a kolik zahraničních studií bylo zrušeno v roce 2019 a 

v roce 2020 na FF UK? 

Požadovaná informace se netýká se PF UK 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Miroslav Sojka 

vedoucí studijního oddělení 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

 


