
 

 

 

 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 
Univerzita Pardubice, veřejná vysoká škola, jako povinný subjekt dle §2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržela dne  
21. 01. 2020 žádost o poskytnutí informace, respektive žádost o zaslání „kompletního akreditačního 
dokumentu, který se vztahuje na studijní program P0788D060001 na Universitě Pardubice Fakulta 
Elektrotechniky a Informatiky.“ 
 
Univerzita Pardubice sděluje, že žádost o poskytnutí informace byla posouzena a požadovaná 
informace v rozsahu charakteristiky k doktorskému studijnímu programu „Elektrotechnika a informatika“, 
P0788D060001, se standardní dobou studia 4 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, 
zařazenému ve smyslu § 44 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a Studijní plány a návrh témat prací 
(doktorské studijní programy) byla žadateli poskytnuta.  
 
Pokud se týká jednotlivých studijních předmětů a jejich charakteristik, tzn. názvu, typu, rozsahu 
studijního předmětu, formy výuky, způsobu a formy ověření studijních výsledků, dalších požadavků na 
studenta, garanta předmětu a jeho zapojení do výuky předmětu, stručné anotace studijního předmětu 
včetně studijní literatury a studijních pomůcek, rozsahu konzultací a informací o způsobu kontaktu 
s vyučujícím, byl žadatel odkázán na webové stránky Univerzity Pardubice, kde na Portálu IS/STAG, 
konkrétně https://portal.upce.cz/portal/studium/prohlizeni.html v záložce „Programy a obory“ lze nalézt 
veškeré požadované informace k danému studijnímu programu. Shodné informace byly rovněž součástí 
žádosti o rozšíření akreditace výše uvedeného doktorského studijního programu, jemuž byla NAÚ 
udělena akreditace. Dále pak je možné odkázat i na Statut Fakulty Elektrotechniky a informatiky 
Univerzity Pardubice ze dne 6. června 2017, kde je v článku 5 odst. 3 upraveno, citujeme: „Seznam 
studijních programů je zveřejněn, včetně jejich typu, standardní doby studia a formy výuky, studijních 
plánů, ve veřejné části webových stránek univerzity a fakulty.“ 
 
Univerzita Pardubice dále k tomuto doktorskému studijnímu programu doplňuje, že tento vychází z 
požadavků plynoucích z Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém 
školství a také z metodických materiálů NAÚ. Dále pak je třeba odkázat na Studijní a zkušební řád 
Univerzity Pardubice (zejména článek 4 „Studijní program, studijní plán, osobní a individuální studijní 
plán“ a článek 5 „Kreditní systém“), kde jsou stanovena rámcová pravidla a podmínky, které musí 
studijní plány na Univerzitě Pardubice splňovat. 
 
Současně s tímto Univerzita Pardubice sděluje, že v rozsahu poskytnutí informací obsažených 
v akreditační dokumentaci, které mají povahu osobních údajů, případně se jedná o důvěrné informace 
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nebo jsou chráněna právem 
duševního vlastnictví, zejména pak zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno 
Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v souladu s ustanovením § 8a, § 11 odst. 5 písm. b) a § 15 
odst. 1 InfZ.  
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