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Dobrý den,

Na základě Vaší žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., která 
byla u nás zaevidována 6. dubna 2012, Vám podle § 14 odst. 5 písm. d) 
poskytujeme požadované disponibilní informace:

Ivo Svoboda identifikovaný ve Vaší žádosti:

a) v roce 1996 absolvoval na Právnickě fakultě Masarykovy univerzity 
ucelenou část vysokoškolského studia dle zákona č. 172/1990 Sb., zákon o 
vysokých školách, ve studijním oboru Teorie a praxe přípravného řízení 
trestního a byl mu udělen titul Bc.,

b) v roce 2000 absolvoval na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity 
magisterské studium navazující na bakalářské ve studijním programu 
Pedagogika a studijním oboru Sociální pedagogika, obhájil diplomovou 
práci na téma "Historie, vývoj a sociální aspekty organizovaného zločinu 
v ČR" a byl mu udělen titul Mgr.,

c) v roce 2003 složil na Fakultě sportovních studií Masarykovy 
univerzity rigorózní zkoušku ve studijním programu a oboru Tělesná 
výchova a sport, obhájil rigorózní práci na téma "Bojová umění jako 
základ sebeobrany a jejich vztah k právním normám" a byl mu udělen titul 
PhDr.,

d) v roce 2006 složil na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 
rigorózní zkoušku ve studijním programu Právo a právní věda a studijním 
oboru Právo, obhájil rigorózní práci na téma "Řízení o přestupcích při 
provozu na pozemních komunikacích" a byl mu udělen titul JUDr.

Rigorózní práce uvedená pod písmenem d) je v souladu s § 47b zákona č. 
111/1998, o vysokých školách, veřejně publikována na adrese 
http://is.muni.cz/th/17597/pravf_r/RIGO-SVOBODA__hlavicka_obsah__text__literatura.pdf. 

Na zbývající práce se uplatňuje ochrana dle podmínek uvedených v § 35 
odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, přičemž případnou 
licenční smlouvu umožňující zpřístupnění těchto děl mimo rozsah 
univerzity autor neuzavřel.

Pokud se jedná o zbývající požadované informace:
- přesná data zahájení a ukončení jednotlivých studií ve studijních 
programech dle bodu 1. Vaší žádosti,
- výčet státních zkoušek dle bodu 2. Vaší žádosti a
- jména vedoucích a oponentů závěrečných prací a složení komisí pro 
obhajoby dle bodu 3. Vaší žádosti,
ta ve smyslu Vaší žádosti nepatří mezi veřejně přístupná data a podle § 
8a předmětného zákona mohou být poskytnuta pouze za podmínek 
vycházejících z § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 



údajů, nejlépe zřejmě dle věty první, tj. na základě souhlasu 
jmenovaného subjektu údajů. Proto nám nezbývá, než na údaje zmiňované v 
tomto odstavci uplatnit ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a 
rozhodnout o odmítnutí části Vaší žádosti v rozsahu zde uvedeném.

S pozdravem

                      Vladimír Šmíd

-- 
RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
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