Pan
BcA. Jan Syruček
Voskovcova 984/8
152 00 Praha 5
-----------------------------------------------------V Praze dne 30. 10. 2018
Doporučeně do vlastních rukou
Čj.: 300/18/00018

Vyřízení žádosti o informace
Vážený pane kolego,
k Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „svobodném přístupu k informacím“), ze dne 3. 10. 2018 o poskytnutí:
1. Kopie dokumentu „Žaloba na ochranu proti rozhodnutí správního orgánu“, která byla podána
proti rozhodnutí rektora Akademie múzických umění v Praze.
2. Uvedení celkové částky (i) doposud vynaložené na vytvoření a podání této žaloby a na (ii)
dosavadní vedení řízení k této žalobě zahájeného, která byla hrazena z rozpočtu fakulty.
3. Uvedení celkové částky navrhované AS FAMU na úhradu (i) vytvoření a podání této žaloby
a (ii) dalšího vedení řízení k této žalobě zahájeného, která má být hrazena z rozpočtu fakulty.
4. Sdělení, proč nebyly Akademickým senátem FAMU tyto dokumenty bez zbytečného odkladu
zveřejněny.
Vám níže s odkazem na rozhodnutí děkana FAMU jako věcně příslušného správního orgánu prvního
stupně č.j. 300/18/00017 ze dne 30. 10. 2018 o částečném odmítnutí Vaší žádosti poskytujeme
informace dle bodů 1. (po částečném odmítnutí v rozsahu osobních údajů ve smyslu § 8a zákona
o svobodném přístupu k informacím) a 2. Vaší žádosti.
Kopie Vámi vyžádaného dokumentu, tj. předmětné žaloby po provedené anonymizaci, je přílohou
tohoto přípisu, přičemž pro komplexnost doplňujeme, že tato kopie byla zajištěna ze soudního spisu
vedeného pod sp.zn. 6 A 130/2018 Městským soudem v Praze na základě povolení předsedy ve věci
příslušného senátu tohoto soudu ze dne 5. 10. 2018.
Současně Vám sdělujeme, že do dnešního dne byla na vytvoření, podání a dosavadní vedení řízení
zahájeného k Vámi odkazované žalobě hrazena z rozpočtu naší fakulty částka: 47.770,- Kč.

Tyto informace budou v souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím v zákonné
lhůtě současně uveřejněny na internetových stránkách naší fakulty.

S pozdravem
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