Poskytování informací ze strany Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů v roce 2012
Jiří Handl, nar. 15. 6. 1988, Jugoslávských partyzánů 676/10, 16000 Praha 6
Pan Jiří Handl požádal 1. 4. 2012 o informace ohledně účelových stipendií (komu, v jaké částce a z
jakého účelu byly vyplaceny v posledních pěti letech). Fakulta si 11. 4. 2012 vyžádala prodloužení
lhůty k dodání odpovědi do 25. 4. 2012 a zaslala žadateli odhad ceny dohledání informací v souladu s
ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, i s platným sazebníkem fakulty (příloha opatření děkana č. 1/2002). Žadatel s ohledem na
cenu dne 11. 4. 2012 svou žádost stáhl.
Následně dne 8. 5. 2012 reformuloval svůj dotaz a zajímal se o to, z jakého důvodu FF UK nevede
soubornou databázi prospěchových stipendií; a nabídnul fakultě v tomto směru své služby. Fakulta
žadateli sdělila, že databázi nevede, neboť ji nepotřebuje.
Komunikace s panem Handlem byla vedena vedoucí studijního oddělení Kateřinou Volnou a
probíhala prostřednictvím e-mailu, který pan Handl zvolil jako komunikační kanál.
Přehled komunikace s panem Handlem:
-----Original Message----From: Volná, Kateřina
Sent: Tuesday, May 29, 2012 9:38 PM
To: 'vector'
Subject: RE: Dotaz na informace
Vážený pane Handle,
děkuji za doplnění a reformulaci dotazu. Vedení souborné databáze po fakultě nikdo nechce a my ji aktuálně
nepotřebujeme.
Prospěchová stipendia, na něž se ptáte, zveřejňuje fakulta každoročně při jejich rozdělení na úřední desce fakulty, v souladu
s předpisy, a rovněž na fakultních webových stránkách (http://www.ff.cuni.cz/FF-7330.html).
S přáním pěkných dnů
Katka Volná
-----Original Message----From: vector [mailto:wector@gmail.com]
Sent: Tuesday, May 08, 2012 12:50 AM
To: Volná, Kateřina
Subject: Re: Dotaz na informace
Dobrá, reformuluji: Proč fakulta nevede soubornou databázi prospěchových stipendií? A přála by si FF vést soubornou
databázi prospěchových stipendií? Nabídnul bych své služby programátora, Komplexní systém včetně exportů do excelu a
PDF může být užitečný v mnoha ohledech, Vaše fakulta by v tomto případě jako zadavatel díla měla možnost aplikaci
licencovat ostatním fakultám či universitám, což koneckonců může být příjemný zdroj financí...
První věta je dotaz v rámci výše zmíněných předpisů, druhý čistě konversační. Podobná snaha o transparentnost může být
vřele vnímána i exekutivou, nemluvě o grantových možnostech evropského společenství.
Vlastně to asi ani nemusí být veřejné, ale v rámci platných zákonů.
S pozdravem,
Handl

2012/5/3 Volná, Kateřina <Katerina.Volna@ff.cuni.cz>:
> Dobrý den,
>
> opravdu se dotazujete na data, které (za pět let zpět) v žádné souborné databázi takto neevidujeme. V posledních letech
na webu zveřejňujeme studentské projekty, ale zdaleka ne v tak podrobné míře, jakou požadujete v dotazu vy; zároveň to
není kompletní přehled z rozdělování stipendií.
>
> Pokud máme tento dopis považovat za žádost, jak píšete, musím vás vyzvat k doplnění této žádosti dle ustanovení § 14
odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu
ustanovení § 14 odst. 2 téhož zákona. Dále Vás vyzývám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. b) zákona o svobodném
přístupu k informacím k upřesnění Vaší žádosti, resp. k jasnému specifikování Vašich otázek.
>
> S pozdravem
>
> Katka Volná
>
> -----Original Message----> From: vector [mailto:wector@gmail.com]
> Sent: Wednesday, April 25, 2012 11:04 PM
> To: Volná, Kateřina
> Subject: Re: Dotaz na informace
>
> Dobrý den,
> mě by jen zajímalo, jestli se takto stavíte ke každé žádosti o informace a jestli jeden dotaz do databáze opravdu ceníte na
24 000 Kč. Nevěřím, že seznam vyplacených stipendií nemáte v digitální podobě.
>
> Osobní poznámka na konec - neměla by universita dané informace, při svých snahách o autonomii a transparenci, nehledě
na své nedostatečné financování (sám jsem student), zveřejňovat automaticky?
>
> Považujte tento dopis za žádost dle dřívě zmíněných právních předpisů.
>
> S pozdravem,
>
> Jiří Handl
>
> 2012/4/25 Volná, Kateřina <Katerina.Volna@ff.cuni.cz>:
>> Vážený pane Handle,
>>
>> Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, ve věci „účelových stipendií, a to zejména komu, v jaké částce a z jakého účelu byly vyplaceny v posledních pěti
letech“, byla Univerzitě Karlově v Praze, Filozofické fakultě doručena prostřednictvím e-mailu dne 1. 4. 2012.
>>
>> Na tuto žádost bylo ze strany Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty reagováno e-mailem dne 11. 4. 2012, kdy
Vám bylo sděleno v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, že v souvislosti s náročností práce při vyhledání informací se lhůta pro poskytnutí
informací prodlužuje o deset dní, tedy do 25. 4. 2012. Zároveň jste byl předběžně informován o předpokládaných nákladech
souvisejících se zpracováním Vámi požadovaných informací.
>> S ohledem k tomu, že jste sdělením doručeným Univerzitě Karlově v Praze, Filozofické fakultě prostřednictvím e-mailu
dne 11. 4. 2012 svou žádost o poskytnutí informací „stáhl“, Vaše žádost byla k tomuto dni odložena.
>>
>> S pozdravem
>>
>> Katka Volná
>>
>> -->> Katka Volná
>> vedoucí Studijního oddělení / head of Registrar Filozofická fakulta
>> UK / Faculty of Arts, Charles University tel. +420-221.619.325
>> web: http://www.ff.cuni.cz
>> Nám. J. Palacha 2, 116 38 PRAHA 1, Czech Republic
>>
>> -----Original Message---->> From: vector [mailto:wector@gmail.com]

>> Sent: Wednesday, April 11, 2012 10:04 AM
>> To: Kateřina Volná
>> Subject: Re: Dotaz na informace
>>
>> Dobrý den,
>> stahuji svou žádost (s ohledem na cenu).
>> S pozdravem,
>> Handl
>>
>> 2012/4/11 Kateřina Volná <Katerina.Volna@ff.cuni.cz>:
>>> Vážený pane Handle,
>>>
>>> dovoluji si Vám oznámit, že v souvislosti s náročností práce při vyhledání informací, jež požadujete ve svém mailu z 1. 4.
2012, jsme nuceni v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, prodloužit lhůtu pro poskytnutí informací o deset dní, tedy do 25. 4. 2012.
>>>
>>> Zároveň si Vás dovoluji předběžně informovat, že vzhledem k výše zmíněné a níže podrobněji popsané náročnosti
vyhledávání informací v rozsahu, jaký požadujete, bude toto dohledání informací v souladu s ustanovením § 17 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, i s platným sazebníkem fakulty (příloha
opatření děkana č. 1/2002) zpoplatněno. V současné době odhadujeme, že zpracování Vámi požadovaných údajů, tj.
prověření a dohledání údajů k cca 7.500 položkám, zabere odhadem 150 hodin, což dle vyhlášeného sazebníku činí 24.000,Kč. Tato suma bude přesně specifikována a Vám oznámena po vyhledání požadovaných informací, kdy bude zcela zřejmá
její výše. Žádané informace Vám pak předáme po jejím uhrazení.
>>>
>>> S pozdravem
>>>
>>> Katka Volná
>>>
>>> -->>> Katka Volná
>>> vedoucí Studijního oddělení / head of Registrar Filozofická fakulta
>>> UK / Faculty of Arts, Charles University tel. +420-221.619.325
>>> web: http://www.ff.cuni.cz
>>> Nám. J. Palacha 2, 116 38 PRAHA 1, Czech Republic
>>>
>>> -----Original Message---->>> From: wector@gmail.com [mailto:wector@gmail.com] On Behalf Of Jiří
>>> Handl
>>> Sent: Sunday, April 01, 2012 1:45 AM
>>> To: PR - Public Relations; Lenka Novotná
>>> Subject: Dotaz na informace
>>>
>>> Vážení,
>>> na základě zákona č. 106/1999 Sb. tímto žádám o veškeré informace ohledně účelových stipendií, a to zejména komu, v
jaké částce a z jakého účelu byly vyplaceny v posledních pěti letech.
>>>
>>> O lhůtách a dalších aspektech mé žádosti Vás odkazují na § 14 výše zmíněného zákona, odpověď očekávám do patnácti
dnů od dnešního data. V případě nesrovnalostí hleďte prosím na zákon č. 500/2004 Sb, Správní řád.
>>>
>>> S přátelským pozdravem,
>>>
>>> Jiří Handl
>>> Jugoslávských partyzánů 676/10
>>> 160 00 Praha 6
>>> datum narození 15.6.1988

Karel Janků /datum narození neuvedl/ Suchý vršek 2122/33, 158 00 Praha 5
Dne 2. 5. 2012 pan Karel janků oslovil referát přijímacího řízení a dalšího vzdělávání s žádostí o
informaci, jakým rigorózním řádem se řídila rigorózní řízení v roce 2006. Pracovnice referátu paní
Dana Budková mu odpověděla, jaký řád byl v té době v platnosti. Následně pan Karel Janků dne 14. 6.
2012 požádal vedoucí studijního oddělení o sdělení, kde jsou uloženy rigorózní spisy absolventů
rigorózních řízení z roku 2006. Fakulta žadateli sdělila dne 26. 6. 2012 v souladu s výsledkem
konzultace s vedení Archivu UK, že tyto spisy jsou předávány Archivu UK, který s nimi nadále zachází
jako s archiváliemi. Žadatel dne 26. 6. 2012 specifikoval, že mu jde o nahlédnutí do spisu i do
písemného znění konkrétní rigorózní práce (ani v této specifikaci neuvedl řádné náležitosti žádosti o
svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.). Fakulta upozornila, že do spisu bez
svolení autora práce – dle pravidel artikulovaných Archivem UK – nahlédnout nelze. Pan Janků v této
věci kontaktoval dne 11. 7. 2012 i děkana fakulty, který komunikací s panem Janků pověřil vedoucí
studijního oddělení Kateřinu Volnou. Po letních prázdninách dne 12. 9. 2012 fakulta přehodnotila
svůj postoj s ohledem na opatření rektora č. 6/2010 ohledně zveřejňování závěrečných prací a
umožnila dne 19. 9. 2012 žadateli nahlédnutí jak do spisu, tak i do práce; kopie obého žadateli na
jeho žádost zaslala mailem. Následná komunikace pana Janků s vedením fakulty již nebyla vedena na
základě zákona č. 106/1999 Sb.
Komunikace s panem Janků byla vedena zejména vedoucí studijního oddělení Kateřinou Volnou a
probíhala prostřednictvím e-mailu, který pan janků zvolil jako komunikační kanál.
Přehled komunikace s panem Janků:
19.9. Dobrý den,
dle dohody zasílám.
S pozdravem
Katka Volná
----Original Message----Odesílatel: Karel.Janku@seznam.cz [Karel.Janku@seznam.cz]
Odesláno: 13. září 2012 10:31
Komu: Volná, Kateřina
Předmět: Re: Navrh terminu nahlednuti do spisu
Vážená paní Volná,
děkuji za odpověď a sděluji, že termín návštěvy, který mi vyhovuje je středa 19.9. ve 13:00 hod. Dostavím se do místnosti
126a v hlavní budově FF.
Přeji hezký den.
PhDr. Karel Janků
----Original Message----From: Volná, Kateřina
Sent: Wednesday, September 12, 2012 5:12 PM
To: 'Karel.Janku@seznam.cz'
Subject: Navrh terminu nahlednuti do spisu
Vážený pane Janků,
ráda bych vám oznámila možnost nahlédnutí do rigorózního spisu, o niž jste projevil zájem. Na základě další konzultace s
právním odborníkem se to zdá být možné - ve spisu budou zneviditelněny citlivé údaje (datum narození, bydliště atp.).
Pokud váš zájem o danou záležitost stále trvá, vyberte si prosím jeden z následujících termínů:
- středa 19.9. ve 13:00
- čtvrtek 20.9. v 9:00
- pátek 21.9. v 10:00

Situaci jsme přehodnotili i díky tomu, že nyní již byla dokončena komplexní rekonstrukce prostor studijního oddělení
fakulty, v jehož prostorách (místnost 126a v hlavní budově) bychom setkání s vámi a nahlédnutí do spisu uskutečnili. V
rámci setkání bychom rovněž mohli projít se zástupci vedení fakulty některé otázky uchovávání spisů a prací a jejich
zpřístupňování. Práce sama včetně posudků bude v nejbližší době zveřejněna v klasickém modu užívaném fakultou.
Budu ráda za vaši odpověď,
Katka Volná
-----Original Message----From: Karel.Janku@seznam.cz [mailto:Karel.Janku@seznam.cz]
Sent: Wednesday, July 11, 2012 10:58 AM
To: dekan
Subject: Žádost na základě Zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Tato žádost se opírá o Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážený pan
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Vážený pane děkane,
obracím se na Vás na základě Zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s následujícím sdělením a
žádosti: v průběhu dubna, května a června t.r. jsem se obrátil na Vám podřízená pracoviště, resp na
- vedoucího katedry teorie kultury (kulturologie) FF UK,
- vedoucí knihovny psychologických a sociokulturních věd FF UK a na
- vedoucí studijního oddělení FF UK s cílem získat možnost nahlédnout do písemné formy (nikoli
elektronické, i když ani ta není k dispozici), rigorózní práce Roberta Ledvinky "Kultura Nasca v zrcadle hypotéz a
interpretací" a do rigorózního spisu, který s touto prací souvisí. (Rigorózní řízení se konalo 2. června 2006 a na jeho základě
udělila FF UK, resp. Univerzita Karlova v Praze Robertu Ledvinkovi titul PhDr.)
Uvedená pracoviště se k mé žádosti staví ovšem negativně, uvádějí různé argumenty pro nemožnost vyhovět mé žádosti a
nerespektují výše uvedený zákon. Navíc uvedená písemná (papírová) forma zmiňované rigorózní práce na uvedených
pracovištích není. Není ani v depozitářích Archivu Univerzity Karlovy
Jelikož jako člověk, který má v úctě svou Alma mater (jsem absolvent FF UK a také určitý čas zaměstnanec RUK - nyní již v
důchodu) bych velmi nerad řešil celý případ prostřednictvím médií či dokonce soudním řízením, příp. trestním oznámením
na FF UK (resp. na neznámého pachatele z podezření z pletich s veřejnou listinou UK) prosím Vás laskavě o osobní přijetí, v
jehož průběhu bych Vás rád seznámil se všemi důvody a okolnostmi mé žádosti.
Děkuji za odpověď.
S pozdravem
PhDr. Karel Janků
Adresa:
PhDr. Karel Janků
Suchý vršek 2122/33
Praha 5
158 00
tel.: 731 078 568
e-mail: karel.janku@seznam.cz
janku.karel@seznam.cz
-----Original Message----From: Volná, Kateřina
Sent: Tuesday, June 26, 2012 2:27 PM
To: 'Karel.Janku@seznam.cz'
Subject: RE: Dotaz podle Zákona č. 106/199Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážený pane Janků,
pokud byste disponoval svolením autora práce, šlo by o zcela jinou záležitost; o tom jste se zatím nezmínil.

Dle mého názoru, opřeného o na konzultaci s ředitelem Archivu UK a o praxi UK, jste bez svolení autora oprávněn pouze k
nahlédnutí do rigorózní práce samotné, nikoliv do celého spisu. Tento spis si může vyžádat z Archivu UK fakulta - a učiní tak
např. pokud by se z důvodných pohnutek rozhodla pro přezkum daného rigorózního řízení. K tomu jsme zatím žádný podnět
nedostali.
Prosím, veďte v patrnosti, že kromě zákona 106 existují i zákony ochraňující soukromí.
S pozdravem
Katka Volná
-----Original Message----From: Karel.Janku@seznam.cz [mailto:Karel.Janku@seznam.cz]
Sent: Tuesday, June 26, 2012 2:12 PM
To: Volná, Kateřina
Subject: RE: Dotaz podle Zákona č. 106/199Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážená paní magistro,
děkuji Vám za odpověď a zároveň si Vám dovoluji sdělit následující: jde mi o obojí, tj. o nahlédnutí do PÍSEMNÉ FORMY
příslušné rigorózní práce a zároveň i do rigorózního spisu. Nejsem v této věci odborník a můj výklad rigorózního spisu je ten,
že jde o složku, kde jsou uloženy příslušné písemné doklady, související s rigorózní prací, tj. např. děkanem jmenovaná
komise zkoušejících, záznam o průběhu rigorózní zkoušky či příslušné posudky včetně posudku oponenta (či oponentů)
práce. V knihovně psychologických a sociokulturních věd FF UK v Celetné ulici 20 mi její vedoucí, paní Matějková, sdělila, že
mnou hledaná rigorózní práce je pouze v elektronické podobě (viděl jsem ji, zatím ovšem v oficiální databázi není) a že
písemná forma této práce byla skartována. Zmiňovaná písemná forma rigorózní práce není - podle sdělení Archivu UK - ani
v jejich depozitáři. Tam se nalézá pouze onen rigorózní spis, do kterého - na rozdíl od Vašeho sdělení - lze nahlédnout na
základě svolení autora práce (nikoli tedy po uplynutí absurdních 30 let. To už budu dávno mrtvej.) Navíc jsou některé i např.
oponentské posudky Vaší fakulty běžně dostupné na internetu (viz např. http://www.ff.jcu.cz/veda-a-vyzkum/rigoroznirizeni/rigorozni-rizeni-na-ff-ju-a-databaze-obhajenych-praci/posudek_1_Polakova.pdf). Jelikož se domnívám, že na základě
již zmíněného Zákona č. 106/199Sb., o svobodném přístupu k informacím mám právo být seznámen jak s písemnou prací
rigorózní práce Roberta Ledvinky Kultura Nasca v zrcadle hypotéz a interpretací (rigorózní řízení se konalo 2. června 2006 na
katedře kulturologie FF UK), tak i s příslušným rigorózním spisem, což mi zatím žádné s příslušných součástí a pracovišť FF
UK, tj. katedra kulturologie, knihovna psychologických a sociokulturních věd FF UK a studijní oddělení není schopno či
ochotno poskytnout, obracím se, dříve než použiji právních služeb, na děkana Vaší fakulty.
S pozdravem
PhDr. Karel Janků
Tato zpráva se opírá o Zákon č. 106/199Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz např.
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=325)
>
> ------------ Původní zpráva -----------> Od: Volná, Kateřina
> <Katerina.Volna@ff.cuni.cz&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;
> Předmět: RE: Dotaz podle Zákona č. 106/199Sb., o svobodném přístupu k
> informacím
> Datum: 26.6.2012 12:48:53
> ---------------------------------------> Vážený pane Janků,
>
> rigorózní spisy předáváme do Archivu Univerzity Karlovy, je s nimi
> nakládáno jako s archiváliemi, tj. nejsou přístupné po dobu 30 let. To
> se týká i spisu uvedeného ve Vašem dotazu.
>
> Rozumím správně, že vám jde o nahlédnutí do spisu, nikoliv do textu
> dané rigorózní práce?
>
> S pozdravem
>
> Katka Volná
>
> --> Katka Volná

> vedoucí Studijního oddělení / head of Registrar Filozofická fakulta UK
> / Faculty of Arts, Charles University
> tel.
+420-221.619.325
> web: http://www.ff.cuni.cz
> Nám. J. Palacha 2, 116 38 PRAHA 1, Czech Republic
>
> -----Original Message----> From: Karel.Janku@seznam.cz [mailto:Karel.Janku@seznam.cz]
> Sent: Thursday, June 14, 2012 1:56 PM
> To: Volná, Kateřina
> Subject: Dotaz podle Zákona č. 106/199Sb., o svobodném přístupu k
> informacím
>
> Určeno: Mgr. Kateřina Volná
> vedoucí Studijního oddělení FF UK v Praze
>
> Vážená paní magistro,
> na základě Zákona č. 106/199Sb., o svobodném přístupu k informacím,
> prosím Vás laskavě o sdělení, kde jsou uloženy rigorózní spisy
> absolventů rigorózních řízení, uskutečněných na Vaší fakultě. Chtěl
> bych nahlédnout do rigorózního spisu souvisejícího s rigorózní prací
> Roberta Ledvinky Kultura Nasca v zrcadle hypotéz a interpretací.
> Rigorózní řízení se konalo 2. června 2006 (na katedře kulturologie).
> Pokud k podání takové informace nejste kompetentní prosím o sdělení, kam se mám s výše uvedenou žádostí obrátit.
> Děkuji za odpověď.
> S pozdravem
PhDr.
> Karel Janků
>
>
> Tento dotaz se opírá o Zákon č. 106/199Sb., o svobodném přístupu k
> informacím (viz např. http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=325)
----Original Message----From: Karel.Janku@seznam.cz [mailto:Karel.Janku@seznam.cz]
Sent: Wednesday, May 02, 2012 3:58 PM
To: Budková, Dana
Subject: Dotaz
Vážená paní Budková,
byl bych velmi rád, kdybyste byla tak laskava a mohla mi sdělit, o jakou verzi Rigorózního řadu se na FF UK opírala rigorózní
řízení, která probíhala na Vaší fakultě v roce 2006. Pokud se nemýlím, tak na Vašich webových stránkách je zveřejněno jen
znění stávajícího Rigorózního řízení FF UK. Jestli ovšem nejste k takovému sdělení kompetentní, prosím laskavě o radu, zda
se mám obrátit na děkana fakulty či spíše na Rektorát UK.
Děkuji za odpověď.
PhDr. Karel Janků

