
 

Přehled žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím - rok 2013  

 
Žádost č.: 1/2013 

Žádost o informace (původní, neupravené znění žádosti): 
1) přírůstky knižního fondu knihovny Teologické fakulty v roce 2009-2011 – z toho počet darovaných 
2) obdobně Akademická knihovna od jejího otevření 
3) počet dokumentů v současnosti uložených ve skladu knihovny TF a procentní poměr k těm ve 
volném výběru 
4) počet registrovaných uživatelů AK v přítomnosti – z toho počet kategorie C,D,E 
5) zda je Akademická knihovna uživatelem knihovních služeb TF (kategorie E) 
6) zda je Teologická fakulta vytápěna parovodem – pokud ne, tak jakým kotlem a jeho výkon 
7) obdobně Akademická knihovna 
8) zda je kuchyní na TF běžně užívána namontovaná vzduchotechnika 
9) počet studentů s trvalým pobytem na Moravě,v Karlovarském,Ústeckém,Libereckém a 
Královéhradeckém kraji na všech fakultách univerzity v letech 2002,2005,2008-2011 (jednotlivě 
roky) 
10) z toho na Teologické fakultě v týchž letech 
11) počet osob vyloučených ze studia v letech 2005,2007,2009,2011 (samostatně roky) 
12) zda je správce datové sítě univerzity zaměstnancem školy či  provádí služby na živnostenský list 
13) vynaložené peněžní náklady na vymáhání nevrácených dokumentů knihovny TF v letech 2008-
2011 
14) kde jsou nyní uloženy disertační práce obhájené na TF 
15) počet úspěšně složených rigorózních zkoušek na TF v letech 2007-2011 (jednotlivě roky) 
16, výše univerzitou vybraných poplatků spojených se studiem (ust.58 zákona 111(98 Sb.) od 
zimního semestru roku 2008 dodnes (jednotlivě semestry) 
17) z toho v týchž obdobích na Teologické fakultě 
18) počet ve správním řízení odebraných dokladů o absolvování studijního programu k dnešnímu 
dni (ust.55-57 VŠZ) 
19) zda je knihovna TF odběratelem  Hospodářských novin ve formě předplatného 
20) počet pedagogů na adresované vysoké škole – z toho počet odborných asistentů 
21) dodavatel bezpečnostního systému Akademické knihovny a smluvní roční peněžní závazek 
plnění za jeho provoz (údržbu) 
22) zda je v suterénu AK a Rektorátu JU archiv neb sklad papírových dokumentů  
23, dodavatel reprografických přístrojů pro AK v současnosti i dodavatel servisních služeb 
24) jakým počtem PC jednotek je vybavena AK 
25) příkon svítidel stropního osvětlení AK ve všech třech patrech 
26) počet vybraných poplatků za „jednorázový vstup“ do centrální knihovny JU (AK) v roce 2011  
27) zda je registrovaným uživatelem služeb AK Jihočeská vědecká knihovna 
28) zda je v AK vyvěšen Provozní řád (hygiena) 
29) zda AK shromažďuje údaje o denním počtu uživatelů AK za účelem statistického zpracování  
30) kdo je pro AK dodavatelem služeb elektronických komunikací 
31) zda uživateli služeb AK kategorie E jeho karta dovoluje vstup a východ z knihovny po osmnácté 
hodině   
32) jakým způsobem jsou ovládány okna ve studijních prostorách AK     
33) počet parkovacích či úložných míst pro kola zaměstnanců AK a Rektorátu 
34) obdobně počet pro studující 
35) počet osob „dočasně nebo trvale zbavených uživatelských práv“ AK (čl.11-8) v minulém roce. 

Rozhodnutí o poskytnutí informace*: 
Vyhovění žádosti v plném rozsahu za předpokladu úhrady nákladů za mimořádně rozsáhlé 
vyhledávání informací 

Průběh vyřizování žádosti o informace: 
21.1.2013 - podání žádosti o informace (žadatel) 
28.1.2013 - oznámení o požadované výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (JU) 
6.2.2012 - podání stížnosti na postup JU při vyřizování žádosti o informace (žadatel)  



 

13.2.2013 - oznámení o zamítnutí stížnosti (JU) 
13.2.2013 - postoupení stížnosti na postup JU při vyřizování žádosti o informace na MŠMT (JU) 
27.2.2013 - doplnění spisového materiálu na základě výzvy MŠMT; doplnění stanoviska JU k celému 
případu (JU) 
11.3.2013 - urgence vydání rozhodnutí ve věci stížnosti na postup JU (žadatel) 
26.4.2013 - vydání rozhodnutí MŠMT; zamítnutí 5 dotazů (č. 9, 10, 11, 15, 18), v otázce zbývajících 
30 dotazů postoupení stížnosti k přezkumu rektorovi JU (MŠMT) 
29.4.2013 - rozhodnutí rektora JU; potvrzení požadavku na úhradu za mimořádně rozsáhlé 
vyhledávání informací (JU) 
29.6.2013 – poplatek za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací neuhrazen. Žádost o poskytnutí 
informace odložena. 

Poskytnuté informace: 
Informace budou poskytnuty po úhradě nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.  

* Vyhovění žádosti v plném rozsahu/Odmítnutí části žádosti/Odmítnutí celé žádosti 

 


