Č. j.: 2017UKFF00096

V Praze dne 3. 1. 2017
ROZHODNUTÍ

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „FF UK“ a „UK“) ve věci žádosti
XXX, nar.: XXX, bytem: XXX, adresa pro doručování: XXX (dále jen „žadatel“), ze dne 20.
12. 2016, doručené dne 20. 12. 2016, o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), rozhodl
v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ na základě ustanovení § 2 odst. 3 a § 11 odst. 5 písm.
b) InfZ
takto:
Žádost o poskytnutí informací se odmítá.
Odůvodnění:
Žadatel doručil dne 20. 12. 2016 děkanovi FF UK žádost o poskytnutí informací dle
InfZ ze dne 20. 12. 2016, přičemž žádal o poskytnutí těchto informací: 1) zadání přijímacích
zkoušek, tedy všech testů a úkolů, na obor Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze z roku 2016 (akademický rok 2015/2016), 2) všech základních statistických
charakteristik na základě vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 343/2002
Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Žadatel požadoval poskytnout informace
v písemné podobě na e-mailovou adresu XXX.
Děkan FF UK přezkoumal jednotlivé body žádosti a rozhodl se ji jako celek odmítnout.
Obecně děkan FF UK uvádí, že informace o přijímacím řízení na vysoké školy se zveřejňují
podle vyhlášky, tudíž o tyto informace není možné žádat podle InfZ, a to z těchto důvodů: a)
úprava obsažená ve vyhlášce je k InfZ úpravou speciální, b) v ustanovení § 2 odst. 3 InfZ se
vylučuje použití tohoto zákona „na poskytování … dalších informací, pokud zvláštní zákon
upravuje jejich poskytování“. Zvláštním zákonem je zde zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), který je na základě ustanovení § 50 odst. 9
prováděn uvedenou vyhláškou, přičemž ve vyhlášce je upraveno poskytování informací formou
zveřejnění.
Důvodem pro odmítnutí žádosti ve výše uvedeném bodě 1) je skutečnost, že jsou
požadovány informace, které podléhají ochraně práva autorského. Děje se tak v souladu
s ustanovením § 11 odst. 5 písm. b) InfZ, podle něhož povinný subjekt neposkytne informaci,
která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským, jeli v držení mj. vysoké školy. Zadání přijímacích zkoušek, tedy testy a úkoly k přijímacímu
řízení jsou bezesporu chráněny autorským právem, když ve svém celku jsou autorským dílem,
jak je definuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „AutZ“), v svém § 2 odst. 1, neboť jsou svého druhu slovesným vědeckým dílem, které je
jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti akademických pracovníků FF UK, když je jejich úkolem
komplexní prověření znalostí uchazečů o vysokoškolské studium a jejich schopností toto
studium absolvovat. V rámci autorského práva se pak jedná o kolektivní zaměstnanecká díla,
k nimž majetková autorská práva vykonává FF UK. Ochranu garantovanou AutZ pak není
možné omezit či vyloučit ani na základě výjimek daných samotným AutZ v § 3, neboť se

nejedná o úřední dílo ani výtvory tradiční lidové kultury, a na žadatelovu žádost se nevztahuje
ani možnost volného užití či zákonných licencí dle ustanovení § 30 a následujících AutZ, o
čemž svědčí to, že žádost nevyhovuje tzv. trojstupňovému testu dle ustanovení § 29 odst. 1
AutZ, který váže výjimky a omezení práva autorského pouze na zvláštní případy stanovené
v tomto zákoně a pouze za předpokladu, že by užití díla nebylo v rozporu s běžným způsobem
užití díla a ani by nebyly nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. Použití testů a úkolů
k přijímacímu řízení žadatelem není možné vztáhnout pod žádný zvláštní způsob výjimky či
omezení práva autorského stanoveného AutZ, rozhodně by takové užití bylo v rozporu
s běžným užitím ze strany FF UK a zcela jistě by jím byly nepřiměřeně dotčeny oprávněné
zájmy FF UK, která je z titulu zaměstnavatele oprávněna k výkonu majetkových autorských
práv, neboť užitím testů a úkolů ze strany žadatele by došlo k jejich znehodnocení v rámci
posuzování schopností uchazečů pro úspěšné zvládnutí vysokoškolského studia.
Uvedené skutečnosti, spolu s tím, že zveřejněním zadání přijímacích zkoušek, tedy
všech testů a úkolů, by byla tato znehodnocena ve své vypovídací schopnosti o dovednostech
uchazečů, které nejsou primárně založeny jen na znalostní bázi učiva střední školy, jsou také
důvodem pro jejich nezveřejňování dle požadavku ustanovení § 1 písm. a) vyhlášky. Tento
požadavek vyhlášky, která jinak klade legitimní požadavky na transparentnost přijímacího
řízení na vysokých školách, považuje děkan FF UK za nezákonný, když je v tomto ustanovení
zjevně překročeno zmocnění dané zákonem o vysokých školách, neboť v ustanovení § 50 odst.
9 zákona o vysokých školách se píše: „Do 15 dnů po skončení přijímacího řízení zveřejní
vysoká škola nebo fakulta zprávu o jeho průběhu. Pokud jsou součástí přijímacího řízení i
písemné přijímací zkoušky, uvede ve zprávě základní statistické charakteristiky všech jejích
částí. Ministerstvo stanoví vyhláškou postup a podmínky při zveřejnění průběhu přijímacího
řízení, a to včetně požadavků na základní statistické charakteristiky.“ Celý text odstavce tedy
hovoří o průběhu a statistice přijímacího řízení, a nikoli o obsahu přijímacích zkoušek.
Nad rámec odmítnutí žádosti žadatele uvádí děkan FF UK v souladu se zásadami dobré
správy, že informace, jejichž zveřejnění požaduje vyhláška kromě ustanovení § 1 písm. a) a o
něž žádal žadatel ve výše uvedeném bodě 2), byly zveřejněny na této internetové adrese:
http://www.cuni.cz/UK-2011.html.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může žadatel podat odvolání v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 InfZ
ve spojení s ustanovení § 20 odst. 4 písm. b) InfZ a ustanovením § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.
Odvolání se podává písemně děkanovi Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který je předloží
spolu se spisovým materiálem ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání k rozhodnutí
rektorovi Univerzity Karlovy.

………………………………………
doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
děkanka fakulty

