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Opatření děkana č. 3/2008, 
o informacích poskytovaných  prostřednictvím internetu nebo jinou veřejně 

přístupnou formou 
 
Vypracoval: JUDr.Ivana Neužilová, RNDr.Čestmír Štuka,MBA 
Odpovídá: všichni vedoucí organizačních součástí a ti zaměstnanci, s jejichž výkonem práce      
                  obsah opatření souvisí 
 

I. 
     Toto opatření se vztahuje na všechny informace, které zaměstnanci poskytují veřejně přístupnou  
formou, a to zejména na jakýchkoliv internetových stránkách, ve kterých jsou vyznačeny názvy 
Univerzity Karlovy v Praze (dále v textu jen „univerzita“) a/nebo 1.lékařské fakulty (dále v textu jen 
„fakulta“) samostatně nebo s připojením znaků univerzity a/nebo fakulty anebo název organizační 
součásti fakulty anebo se z textu dá dovodit souvislost s univerzitou a/nebo fakultou. 

II. 
     Informace uvedené v článku I. tohoto opatření nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 
předpisy, zejm. se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a 
zák.č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a dále s  oprávněnými zájmy zaměstnavatele a nesmí být také 
v rozporu s dobrým jménem univerzity a/nebo fakulty. 
     Znak univerzity i znak fakulty jsou zapsány v rejstříku ochranných známek a chráněny v souladu se 
zák.č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Jejich užívání se řídí tímto zákonem a dále vnitřním 
předpisem univerzity  a Statutem 1.lékařské fakulty. 

III. 
     Organizační součásti fakulty prezentují svojí činnost a záležitosti s ní související na internetových  
stránkách. Takové stránky 1.lékařská fakulta eviduje v seznamu internetových stránek organizačních 
součástí a odkazuje na ně na svých internetových stránkách (www.lf1.cuni.cz). 

IV. 
     Za obsah výše definovaných internetových stránek,  tedy za správnost, aktuálnost, přehlednost a 
úplnost informací, zodpovídá v plném rozsahu vedoucí organizační součásti, jejíž činnosti se příslušná 
stránka týká, a který je zároveň povinen obsah příslušné stránky, resp. uveřejněné informace průběžně 
kontrolovat.  

V. 
     Internetové stránky definované v bodě III. tohoto opatření upravuje a zasahuje do nich ten vedoucí 
organizační součásti, jejíž činnosti se příslušná stránka týká, nebo jím pověřené osoby s výjimkou 
oprávnění daných oddělení výpočetní techniky.  

VI. 
     Vedoucí organizačních součástí a jimi pověřené osoby se musí na pokyn zaměstnavatele zúčastnit 
školení, jejichž obsahem bude poučení o skutečnostech, které jsou relevantní pro veřejné 
zpřístupňování informací, a o nakládání s nimi. Tato školení zajišťuje oddělení výpočetní techniky ve 
spolupráci s právním oddělením. 

VII. 
     Tímto opatřením se v plném rozsahu ruší opatření děkana č. 3/2006 o pravidlech správy informací 
na webovském portálu 1. lékařské fakulty. 
     Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání. 
 
 
V Praze dne 30.1.2008                                           
                                                                                                   Prof.MUDr.Tomáš Zima,DrSc.,MBA 



 
 
 
  


