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Naše značka: UKKaM/207611/2022/Ing. Miluše Valdová, 770155703                V Praze dne: 25. 4. 2022 

 

 

      Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) 

 

       Vážený pane XXXXXXXXXX, 

 

k  Vaší žádosti č. j. UKKaM/59511/2022 o poskytnutí informace podle zákona, ze dne 

14. 2. 2022, doručené v tomto znění: 

,,V zápise ze zasedání kolegia rektora UK (dále jen KR UK) dne 6. 12. 2021 je zmiňováno 
řešení stížnosti pana Kubarta ve věci kolej Hvězda. V zápise ze zasedání KR UK dne 7. 1. 
2022 je zmiňováno řešení stížnosti zaměstnanců KaM. V zápise ze zasedání KR UK dne 24. 
1. 2022 je zmiňováno řešení stížnosti na vedoucí koleje Hvězda“, se obracíte na nás s níže 
uvedenými dotazy: 
 
 1. V jaké věci se obracel se stížností na kolej Hvězda pan Kubart (dle zápisu z KR UK 
6. 12. 2021) a bylo prokázáno pochybení osoby/osob, proti které/kterým stížnost 
směřovala?  
2. V jaké věci se zaměstnanci KaM UK obraceli se svou stížností přímo na vedení uni-
verzity (dle zápisu z KR UK 7. 1. 2022) a bylo prokázáno v této věci pochybení oso-
by/osob, proti které/kterým stížnost směřovala?  
3. V jaké věci byla směřována stížnost na vedoucí koleje Hvězda (dle zápisu z KR UK 
24. 1. 2022) a bylo prokázáno v této věci její pochybení?“ 
 
K Vašim třem dotazům sdělujeme následující: 
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o poskytnutí detailnějších informací, ze zápisu zasedání kolegia rektora UK ze dne 6. 

12. 2021 v bodě 24) sdělení rektora ke stížnosti pana Kubarta ve věci kolej Hvězda, které-

mu současně byla zaslána odpověď, prosím Váš dotaz směřujte přímo na Rektorát UK. V 

zápise z 10. zasedání kolegia rektora dne 7. ledna 2022 je zmiňováno, že kancléř Zima vede 

po dohodě s panem kvestorem jednání s paní Dr. Jánošovou, vedoucí koleje Hvězda a paní 

Mgr. Hurdovou ve věci stížnosti zaměstnanců KaM. Stížnosti a jejím řešením se zabýval 

Rektorát UK, proto navrhuji, se stížnosti za účelem objasnění Vašich výše uvedených dota-

zů se obrátit přímo na RUK UK, kde Vám bude zcela jasně zodpovězeno na Vaše dotazy.  

 

 

 

 
S pozdravem, 

 

                                                                                                                   Ing. Miluše Valdová, v. r.  

                                                                                                                          ředitelka KaM 

 

 

 

 

 

 


