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Poskytnutí požadovaných informací
Vážený pane doktore,
Univerzita Palackého v Olomouci (dále též „UP“ či „povinný subjekt“) obdržela dne 26.11.2021
prostřednictvím elektronické podatelny Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
kterou jste se v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. domáhal poskytnutí 1.) e-mailové komunikace s redakcemi
časopisů a 2.) odborných posudků externích expertů, které jako podklad k projednávanému bodu 2) „Etické
otázky“ poskytl pan pověřený ředitel Banáš členům kolegia ředitele CATRIN pro jednání kolegia 22. 6. 2021,
když jste přiložil zápis z tohoto jednání.
Z přiloženého Zápisu z kolegia ředitele CATRIN ZOOM MEETING 22. 6. 2021, 13:00, vyplývá, že
jako bod 2) byly projednávány etické otázky, když doc. Banáš poskytl všem členům kolegia emailovou
komunikaci s redakcemi časopisů a odborné posudky externích expertů jako podklad k projednávanému bodu,
přičemž následně bylo hlasováno ve věci:
i) retrakce článku Tuček et al. Nature Comm. 7:12879 (2016),
ii) retrakce článku Kmentová et al. Catal. Today 328, 111-117 (2019),
iii) údajných etických pochybení v článcích Kolařík et al. Water Res. 141, 357-365 (2018), Kralchevska et al.
Water Res. 103, 83-91 (2016), Gade et al. ACS Sus. Chem. Eng. 5(4), 3314-3320 (2017), Tuček et al. ACS Sus.
Chem. Eng. 5(4), 3027-3038 (2017),
(všechny shora uvedené články nadále označeny jako „předmětné články“),
když kolegium ředitele CATRIN se přiklání ke stanoviskům nezávislých externích odborníků a redakcí
dotčených časopisů, která ve všech případech odmítla pochybení z hlediska publikační etiky či etiky vědecké
práce (scientific misconduct) v souvislosti s výše uvedenými články.
Následně povinný subjekt v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a podle § 11 odst. 2 písm.
a) zákona č. 106/1999 Sb. vydal dne 13.12.2021 rozhodnutí č.j. UPOL-234399/9180-2021, jímž rozhodl, že
žádost se částečně odmítá, a to tak, že e-mailová komunikace s redakcemi časopisů a odborný posudek experta
prof. Kuzmanna, které jako podklad k projednávanému bodu 2) „Etické otázky“ poskytl pan pověřený ředitel
Banáš členům kolegia ředitele CATRIN pro jednání kolegia 22.6.2021, se neposkytují. Ve zbylé části žádosti
povinný subjekt informace poskytnul, a to odkazem na zveřejněnou informaci dle § 6 odst. 1 SvInf a současně
jako přílohu zaslal Analysis results of the spektra received via e-mail form Dr. Karel Berka on the 11th of
November, 2019 (posudek prof. Klencsára) a Final report for Palacky University Olomouc, Czech Republic
(posouzení v laboratoři Dr. Marioly Kądziołka-Gawel).
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Dne 20.12.201 jste podal odvolání proti rozhodnutí ze dne 13.12.2021 č.j. UPOL-234399/9180-2021,
v němž jste se domáhal přezkumu rozhodnutí pouze v části, která se týkala neposkytnutí emailové komunikace.
Dne 4.1.2022 předložil povinný subjekt napadené rozhodnutí spolu se spisovým materiálem Úřadu
pro ochranu osobních údajů k rozhodnutí o podaném odvolání.
Úřad pro ochranu osobních údajů vydal dne 18.1.2022 rozhodnutí č.j. UOOU-00082/22-3, kterým
rozhodnutí povinného subjektu ze dne 13.12.2021 č.j. UPOL-234399/9180-2021 v části, ve které nebyla
poskytnuta emailová komunikace s redakcemi časopisů, kterou jako podklad k projednávanému bodu 2)
„Etické otázky“ poskytl pověřený ředitel doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D. členům kolegia CATRIN pro jednání
kolegia 22.6.2021, zrušil a věc vrátil povinnému subjektu k novému projednání.
Povinný subjekt věc znovu projednal, když dospěl k názoru, že není oprávněn požadované informace
neposkytnout, přičemž Vám povinný subjekt v souladu s § 14 odst. 5 jako žadateli v zákonné lhůtě informace
poskytuje, když tyto zasílá v příloze.
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Přílohy:
Komunikace s redakcí ACS Sustainable Chemistry and Engineering ze dne 31.3.2021
Komunikace s redakcí Water Research ze dne 8.4.2021, 11.1.2021
Komunikace s redakcí Natur Comm. ze dne 8.8.2021, 28.8.2021
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