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Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní XXXXXXXXX,
k Vaší žádosti ze dne 7. 11. 2012 o poskytnutí informace, na základě kterých předpisů byl formulován v
článek 8 Ubytovacího řádu, upravující návštěvy osob ubytovaných v kolejích Univerzity Karlovy v Praze
sdělujeme následující.
Při tvorbě Ubytovacího řádu, upravujícího pravidla chování v kolejích UK (Opatření ředitele č. 13/2011,
ze dne 5. 9. 2011) jakož i samotného článku 8 - Návštěvy, jsme vycházeli z postavení provozovatele a
správce objektu ubytovacího zařízení – vysokoškolské koleje, který nese, s odkazem na příslušná
ustanovení zákona č. 140/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (např. §§ 420,
433, 434), odpovědnost obecnou i zvláštní za majetek koleje, za majetek ubytovaných osob, za provoz
koleje, za zajištění bezpečnosti ubytovaných osob i objektu koleje a z toho také plyne jeho povinnost
případným hrozícím škodám předcházet (§ 415). Na základě zákonem stanovené odpovědnosti jsme
proto jako ubytovatel oprávněni požadovat, aby návštěvník osoby ubytované v koleji sdělil jméno
navštívené osoby a o svojí osobě poskytl údaje v rozsahu jméno a příjmení a aby předložil odpovídající
doklad. Zjištěné údaje o návštěvníkovi, tj. jméno a příjmení, druh a číslo dokladu, jsme oprávněni v této
souvislosti zaznamenat. Z bodu č. 3 a č. 4 článku 8 Ubytovacího řádu vyplývá, že u návštěv
ubytovaných osob jsou shromažďovány osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a
v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění, což koresponduje i se Stanoviskem č. 1/2004 Úřadu pro
ochranu osobních údajů.
Ve věci požadované informace, na základě jakých podkladů a hledisek byl formulován bod č. 5, písm.
c) až f) článku 8 Ubytovacího řádu, sdělujeme, že formulace a zapracování těchto ustanovení do
stávajícího Ubytovacího řádu vycházely z předchozího znění Ubytovacího řádu – Opatření rektora č.
3/2007, jakož i ze zkušeností Kolejí a menz s řešením problematiky návštěv ve vysokoškolských
kolejích Univerzity Karlovy v Praze.
Závěrem považujeme za nutné omluvit se Vám za nedodržení stanovené 15 denní lhůty k podání
informace, a v té souvislosti konstatujeme, že nepožadujeme poplatek za poskytnutí informace ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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