
 

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

 
Žádost č.: 2/2013 

Žádost o informace (původní, neupravené znění žádosti): 
1)  počet registrovaných uživatelů AK v přítomnosti – z toho počet kategorie C, D, E 
2) zda je Akademická knihovna uživatelem knihovních služeb TF (kategorie E) 
3) zda je Akademická knihovna vytápěna parovodem – pokud ne, tak jakým kotlem a jeho výkon 
4) dodavatel bezpečnostního systému Akademické knihovny a smluvní roční peněžní závazek plnění 
za jeho provoz (údržbu) 
5) zda je v suterénu AK a Rektorátu JU archiv neb sklad papírových dokumentů  
6) dodavatel reprografických přístrojů pro AK v současnosti i dodavatel servisních služeb 
7) jakým počtem PC jednotek je vybavena AK 
8) počet vybraných poplatků za „jednorázový vstup“ do centrální knihovny JU (AK) v roce 2011 -
2012 
9) zda je registrovaným uživatelem služeb AK Jihočeská vědecká knihovna 
10) zda je v AK vyvěšen Provozní řád (hygiena) 
11) zda AK shromažďuje údaje o denním počtu uživatelů AK za účelem statistického zpracování  
12) kdo je pro AK dodavatelem služeb elektronických komunikací 
13) jakým způsobem jsou ovládány okna ve studijních prostorách AK     
14) počet parkovacích či úložných míst pro kola zaměstnanců AK a Rektorátu 
15) obdobně počet pro studující 
16) počet osob „dočasně nebo trvale zbavených uživatelských práv“ AK (čl.11-8) v roce 2012 

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

Průběh vyřizování žádosti o informace: 
27.6.2013 - podání žádosti o informace (žadatel) 
3.7.2013 - oznámení o požadované výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (JU) 
14.8.2013 - podání stížnosti na postup JU při vyřizování žádosti o informace (žadatel)  
26.8.2013 - rozhodnutí rektora JU o zamítnutí stížnosti; potvrzení požadavku na úhradu za 
mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (JU) 
26.10.2013 – 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 

 


