
 
 

 

 

 
 

Váš email ze dne Naše č. j.             Vyřizuje   V Praze dne  

31. 7. 2019  UKFSV/              /2019-3        Klára Novosadová   21. 8. 2019 

  

 

Vyrozumění  

 

Fakulta sociálních věd UK, jako povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1) a 2) zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „InfZ“, posoudila žádost, která se 

týká podání informace ve znění: „In addition, pursuant the relevant Freedom of Informations Laws I am 

requesting all information on Mr. Mlcoch's advisory services to the Vaclav Havel. Since most Havel's  actions 

and speeches seem to be naive at best, we require the scope and details of his engagement.“ a v souladu s ust. 

§ 14 odst. 5 písm. c) InfZ žádost odkládá. 

 

Odůvodnění: 

Žadatel požádal e-mailem dne 31. 7. 2019 o informaci ve shora uvedeném znění. Fakulta sociálních věd UK 

posoudila žádost jako nesrozumitelnou, z níž nebylo zřejmé, jaká informace je požadována a nebylo možno ani 

posoudit, zda se požadovaná informace vztahuje k působnosti Univerzity Karlovy, resp. Fakulty sociálních věd.  

Děkanka fakulty vyzvala žadatele dopisem ze dne 7. 8. 2019 (odesláno e-mailem 9. 8. 2019), aby žádost upřesnil 

a uvedl bližší identifikace týkající se osoby „pan Mlčoch“. Dále, aby upřesnil, zda se má jednat o služby 

poskytované přímo označenou osobou nebo o služby poskytované vysokou školou a pokud je to možné, o jaké 

služby se mělo konkrétně jednat (např. konzultace, vědecké analýzy apod.) a v jakém období měly být služby 

poskytovány, dále zda měl služby poskytovat pan Mlčoch osobně.  

 

Žadatel žádost upřesnil v e-mailu ze dne 9. 8. 2019 ve znění:  „And we're most interested in meeting notes your 

faculty had on my Fulbright scholarship - key people Mlcoch & Kabele.“ 

 
Fulbrigtova komise je samostatný subjekt odlišný od Univerzity Karlovy, který nabízí a zprostředkovává 

stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA. Tato činnost se nijak netýká působnosti Univerzity 

Karlovy a Fakulty sociálních věd ve smyslu InfZ.  Pakliže žadatelem označené osoby „Mlcoch & Kabele“ měly 

vykonávat nějakou činnost pro Fulbrigtovu komisi nebo přímo pro Václava Havla, jednalo se o jejich soukromé 

aktivity mimo působnost univerzity a Fakulty sociálních věd. Pro úplnost se uvádí, že Fakulta sociálních věd 

nemá o takových aktivitách jmenovaných osob řádné informace.  

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.  

děkanka Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy  


