
 

Právní oddělení UP | tel. +420 585 631 060 

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 8 | 771 47 Olomouc 

www.upol.cz 

 
 

      Vážený pan 
       

       
       
       

Česká asociace science center 

 

 

Vaše značka Naše značka Vyřizuje / linka Olomouc 

 PR 22/2023     03. 02. 2023 

 

Poskytnutí informací 
 

Vážený pane  

Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen „UP“), která je jako veřejná instituce povinným 

subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, obdržela elektronickou poštou, zaslanou emailovou zprávou z Vaší 

emailové schránky  doručenou na elektronickou adresu podatelny 

UP dne 9. 1. 2023. ve 12:14 hod., žádost o poskytnutí těchto informací: 

1) údaje o zůstatcích na všech účtech UP, vždy k prvnímu dni v měsíci, a to v časové řadě po 

jednotlivých měsících od 1.1.2014 do 1.1.2023 včetně, 

2) údaje o zůstatcích ve fondech (fond odměn, sociální fond, rezervní fond, fond reprodukce 

investičního majetku, fond účelově určených prostředků, stipendijní fond, fond provozních 

prostředků), připadající na jednotlivé součásti, RUP a centrální jednotky, a to v časové řadě 

po čtvrtletích (k 1.1., 1.4., 1.7 a 1.10.) od 1.1.2014 do 1.1.2023 včetně. 

Emailovou zprávou zaslanou dne 17. 1. 2023, v 12:51 hod. na elektronickou adresu  

 úřední osoby vyřizující Vaši předmětnou žádost, jste svou žádost o informace 

zúžil, tedy zčásti vzal zpět, tak, že se nově ve vztahu k zůstatkům ve fondech domáháte 

toliko poskytnutí údajů vždy k 1. 1. kalendářního roku. 

  

K Vaší předmětné žádosti Vám UP byly datovou zprávou ze dne 24. 1. 2023 zaslány údaje o 

zůstatcích na bankovních účtech UP, v časové řadě po jednotlivých kalendářních měsících za 

období od 1.1.2014 do 1. 1. 2023, a to agregovaně za všechny bankovní účty dohromady. 

Touto datovou zprávou Vám byly taktéž předány údaje o zůstatcích ve fondech (fond 
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odměn, sociální fond, rezervní fond, fond reprodukce investičního majetku, fond účelově 

určených prostředků, stipendijní fond, fond provozních prostředků), připadající na jednotlivé 

součásti, RUP a centrální jednotky, a to vždy k 31. 12. každého kalendářního roku, za období 

od 1. 1. 2014 do 1. 1. 2022.  

V návaznosti na výše uvedené poskytnutí informací jste s úřední osobou vyřizující Vaši 

žádost zahájil emailovou komunikaci, vedenou dne 24. 1. 2023, v rámci které bylo 

vyjasněno, že jste stran zůstatků na bankovních účtech požadoval poskytnutí informacích o 

zůstatcích na všech bankovních účtech, a to odděleně ve vztahu ke každému jednotlivému 

bankovnímu účtu zvlášť. V emailu z téhož dne úřední osoba UP prodloužila na základě § 14 

zákona o svobodném přístupu k informacím lhůtu pro poskytnutí informací o 10 dní. 

V následné emailové zprávě ze dne 27. 1. 2023 Vám sdělila úřední osoba UP, že UP má 

značné množství bankovních účtů s tím, že v roce 2014 měla UP 232 bankovních účtů a 

k 31. 12 jich má 96, přičemž jednotlivé bankovní účty mezitím v čase vznikaly nebo zase 

zanikaly, s tím, že se Vás dotázala, vzhledem k tomu, že by zjišťování zůstatků na všech 

bankovních účtech UP zvlášť za všechny kalendářní měsíce od 1. 1. 2014 do 1. 1. 2023 

znamenalo pro zaměstnance z Ekonomického odboru Rektorátu UP enormní zátěž, zda by 

Vám nepostačovaly poskytnuté agregované údaje v Kč tak, jak Vám byly poskytnuty. Nato 

jste zaslal emailovou zprávou ze dne 30. 1. 2023 odpověď, v níž svou žádost o informace 

zužujete, tedy zčásti berete zpět, tak, že se nově ve vztahu k zůstatkům na bankovních účtech 

UP domáháte poskytnutí informací týkajících se zůstatků za výše uvedené období, a to pouze 

stran bankovních účtů uvedených na internetových stránkách UP a u ostatních účtů jen 

sdělení jejich seznamu a stavu k 1. 1. 2023. 

Na základě Vaší upravené žádosti o informace, jak je uvedeno shora, Vám tedy UP 

poskytuje informace v souladu s touto změnou žádosti, a to v přílohách této datové zprávy – 

zůstatky na bankovních účtech v letech 2014 – 1. 1. 2023 dle účtů ve formátu .xlsx a dále 

informace o seznamu všech bankovních účtů a zůstatcích na nich k 1. 1. 2023 jako výstup 

z informačního systému SAP ve formátu .doc. 
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