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Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

 

Koleje a menzy, účelové zařízení Univerzity Karlovy v Praze, jako věcně příslušný 

povinný subjekt podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodly, podle ust. § 67 a násl. zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 

takto: 

 

Žádosti 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  

„o poskytnutí dokumentu z roku 2011 s názvem „Analýza personální situace na 

kolejích za účelem zefektivnění provozu kolejí“ se, podle ust. § 15 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zcela 

nevyhovuje a dokument se neposkytne. 

 

Odůvodnění: 

Požadovaný dokument byl zpracován pouze v pracovní verzi, v podobě jednotlivých dílčích 

výstupů a doporučení, pro interní potřebu Kolejí a menz (dále KaM). Jeho cílem byla úspora 

administrativních zaměstnanců v rámci jednotlivých kolejí KaM. Navrhovaným postupem 

k personální úspoře byla systémová změna, která by přinesla centrální řízení a v důsledku toho 

snížení počtu stupňů řízení. Závěrečná zpráva k této analýze však nebyla nikdy dokončena, 
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neboť předchozí ředitel nesouhlasil s opatřeními, které měly vést ke změně organizační struktury 

KaM. Nicméně některé návrhy v oblasti personální úspory a dále v oblasti centrálního nákupu  

 

 

potravin, kancelářských potřeb, úklidových a čisticích prostředků byly následně průběžně 

realizovány a jsou jako opatření ředitele k dispozici na úřední desce KaM.   

Lze tedy konstatovat, že komplexní materiál ke kolejím neexistuje, neboť analýza personální 

situace, včetně závěru, nebyla nikdy dokončena z důvodu zásahu předchozího ředitele KaM.  

   

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k rukám rektora 

Univerzity Karlovy v Praze, prostřednictvím ředitele Kolejí a menz, a to výhradně v písemné 

formě. 
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