Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost
dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
1. Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (dále jen ÚJOP) obdržel dne 17. 6. 2015 od pana
M. K. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
1) Jaké byly příjmy ÚJOP z poplatků za konání zkoušky z českého jazyky pro účely udělování
občanství v roce 2014
2) Jaké byly příjmy ÚJOP z poplatků za konání zkoušky z českých reálií pro účely udělování
občanství v roce 2014
3) Jaké byly náklady ÚJOP vynaložené na konání zkoušky z českého jazyky pro účely udělování
občanství v roce 2014
4) Jaké byly náklady ÚJOP vynaložené na konání zkoušky z českých reálií pro účely udělování
občanství v roce 2014

českého
českého
českého
českého

Vzhledem k tomu, že nelze v rámci konání zkoušky pro účely udělování českého občanství oddělit nákladově ani
příjmově jednotlivé části zkoušky, tedy zkoušku z českého jazyka a zkoušku z českých reálií, jsou tyto sledovány
pouze souhrnně.
V souladu s ust. § 4 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tedy nelze poskytnout
informace v členění na zkoušky z českého jazyka a na zkoušky z českých reálií, protože požadované informace
jsou součástí jednoho celku a jejich vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží.
Požadované informace byly poskytnuty v souhrnném členění za celou zkoušku pro účely udělování českého
občanství takto:
a) Příjmy Ústavu z poplatků za konání zkoušky pro účely udělování českého občanství v roce 2014 činily
celkem 8 933 443,- Kč.
b) Náklady Ústavu vynaložené na konání zkoušky pro účely udělování českého občanství v roce 2014 činily
celkem 8 653 510,- Kč.
Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 27. 8. 2015.
2. Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (dále jen ÚJOP) obdržel dne 20. 7. 2016 od pana
M. K. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
1) Jaké byly příjmy ÚJOP z poplatků za konání zkoušky z českého jazyky pro účely udělování
občanství v roce 2015
2) Jaké byly příjmy ÚJOP z poplatků za konání zkoušky z českých reálií pro účely udělování
občanství v roce 2015
3) Jaké byly náklady ÚJOP vynaložené na konání zkoušky z českého jazyky pro účely udělování
občanství v roce 2015
4) Jaké byly náklady ÚJOP vynaložené na konání zkoušky z českých reálií pro účely udělování
občanství v roce 201

českého
českého
českého
českého

Vzhledem k tomu, že nelze v rámci konání zkoušky pro účely udělování českého občanství oddělit nákladově ani
příjmově jednotlivé části zkoušky, tedy zkoušku z českého jazyka a zkoušku z českých reálií, jsou tyto sledovány
pouze souhrnně.
V souladu s ust. § 4a odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tedy nelze poskytnout
informace v členění na zkoušky z českého jazyka a na zkoušky z českých reálií, protože požadované informace
jsou součástí jednoho celku a jejich vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží.
Požadované informace byly poskytnuty v souhrnném členění za celou zkoušku pro účely udělování českého
občanství takto:
c) Příjmy Ústavu z poplatků za konání zkoušky pro účely udělování českého občanství v roce 2015 činily
celkem 10 089 870,- Kč.
d) Náklady Ústavu vynaložené na konání zkoušky pro účely udělování českého občanství v roce 2015 činily
celkem 9 658 203,- Kč.
Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 1. 8. 2016.

3. Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (dále jen ÚJOP) obdržel dne 21. 11. 2016 od Czech
Crystal. s. r. o. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
1) Kolik studentů studovalo v letech 2013-2016 (v členění po jednotlivých akademických ročnících počínaje
šk. rokem 2013/2014 do současnosti) v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy
2) Kolik bylo v každém školním roce z celkového takto studujícího počtu studentů samoplátců a kolik
stipendistů, jejichž studium je placené na základě usnesení Vlády ČR č. 301 ze dne 25. 4. 2012, jehož
součástí je „Strategie poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí na období 20132018
Vzhledem k tomu, že Ústav jazykové a odborné přípravy je součástí Univerzity Karlovy a řídí se zákonem
č. 111/1998 Sb., v platném znění, a užívá jeho terminologii, nemá ve svých vzdělávacích programech žádné
studenty. Všichni jsou účastníky celoživotního vzdělávání.
Požadované informace se poskytují v následujícím členění:

akad. rok 2013/2014 počet účastníků CŽV=3825 z toho počet stipendistů=86
akad. rok 2014/2015 počet účastníků CŽV=3469 z toho počet stipendistů=91
akad. rok 2015/2016 počet účastníků CŽV=4692 z toho počet stipendistů=92
Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 30. 11. 2016.
4. Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (dále jen ÚJOP) obdržel dne 6. 12. 2016 od Czech
Crystal. s. r. o. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
1) Kolik účastníků se v rámci programů celoživotního vzdělávání UK zúčastnilo jazykových přípravných
kurzů pro cizince, kteří chtějí studovat na vysoké škole v ČR, a to ročních přípravných kurzů ve střediscích
ÚJOP UK na území ČR, požadované údaje pro roky 2013 – 2016 (v členění po jednotlivých akademických
ročnících počínaje šk. rokem 20132/2014 do současnosti.
2) Sdělení, proč nejsou kurzy zmíněné v b. 1 evidovány v systému Evidence programů CŽV UK
https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php

Požadované informace se poskytují v následujícím členění:
1)

akad. rok 2013/2014:
akad. rok 2014/2015:
akad. rok 2015/2016:
akad. rok 2016/2017:

do ročních přípravných kurzů nastoupilo 850 účastníků - samoplátců
do ročních přípravných kurzů nastoupilo 806 účastníků - samoplátců
do ročních přípravných kurzů nastoupilo 645 účastníků - samoplátců
do ročních přípravných kurzů nastoupilo 480 účastníků - samoplátců

2)
Systém evidence programů CŽV UK a zejména systém přihlašování do těchto programů jsou
koncipovány především pro fakulty UK. Nyní se postupně pracuje na tom, aby byl do systému
zařazen i náš ústav.
Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 19. 12. 2016.

