
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DĚKAN FAKULTY 

 
 

Č. j.:  xxx         V PRAZE DNE 20. ledna 2022 
 
 

   
 

 
 

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy jako správní orgán příslušný k vydání rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, (dále jen „Informační zákon“) vydává na základě žádosti žadatelky JUDr. I.S., advokát ČAK xxx, 
se sídlem: xxx, xxx, ČR, IČ: xxx, ID DS: xxx ze dne 10.1.2022 podané povinné osobě podle § 2 odst. 1 
Informačního zákona - Univerzitě Karlově, č.j.: xxx, o poskytnutí informace spočívající v řádném 
odůvodnění postupu povinného ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2) zákona č. 134/2016 s ohledem na to, 
že UK je veřejným zadavatelem ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, toto 

 
 

ROZHODNUTÍ 
 

Žádost o poskytnutí informace se odmítá.  
 
Odůvodnění: 

Univerzita Karlova (dále též „povinný subjekt“) obdržela dne 10. 1. 2022 elektronicky prostřednictvím 
Informačního systému datových schránek od žadatelky žádost, jejímž prostřednictvím se žadatelka domáhá:  
„řádného odůvodnění, jak jste dodrželi povinnost rovného zacházení a zákaz diskriminace podnikatelských 
subjektů při opakovaném uzavření smlouvy nájemní na nemovitosti ve správě 1. LF UK na adrese 
Studničkova 2039/2 ( jak je upřesněno níže)   ve smyslu ustanovení   § 6 odst. 2) zákona č. 134/2016“   s 
ohledem na to, že UK je veřejným zadavatelem ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek.“  

K této  žádosti pak žadatelka dále uvádí: „Dovolujeme si upozornit, že dle zveřejněných informací v registru 
smluv smluvní vztah na nemovitosti s chladicími boxy je uzavírán nepřetržitě opakovaně od roku 2013 výhradně 
s firmou PEGAS CZ , která od roku 2013 dosud po celou tuto dobu nepřetržitě užívá předmět nájmu pro své 
podnikatelské účely k uložení těl zemřelých a celkový objem smluv na nemovitosti ve kterých jsou jednak 
zabudované agregáty a jednak samostatně stojící samostatně pronajímané chladicí boxy za dva předchozí roky 
celkem přesáhl částku 2.000.000,- Kč.  
Řádné odůvodnění Vašeho postupu jsme ve Vaší předchozí výroční zprávě nenalezli. Při dotazu se kromě zákona 
č. 106/1999 Sb. opíráme o Vaše povinnosti veřejného zadavatele řádného odůvodnění postupu dle zákona č. 
134/2016 Sb., jeho obsahu textu ustanovení § 6 odstavce 4) – cituji: (4) Zadavatel je při postupu podle tohoto 
zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, 
že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen 
řádně odůvodnit“  konec citace. 
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Z obsahu žádosti je zřejmé, že se žádost a požadovaná informace dotýkají objektu s adresním místem 
Studničkova 2039/2, Praha 2, jenž je součástí pozemku p. č. 1522, zastavěná plocha a nádvoří, 
v katastrálním území  Nové Město, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 18 (dále jen „nemovitost“).  Předmětná nemovitost ve 
vlastnictví Univerzity Karlovy je v souladu s Pravidly pro správu majetku Univerzity Karlovy 
dlouhodobě, naposledy opatřením rektora č. 57/2021 svěřena do správy 1. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy  (dále jen „1.LF UK“).   
Podle čl. 1 odst. 3 opatření rektora č. 41/2014, poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na 
Univerzitě Karlově, ve znění pozdějších předpisů, informace týkající se a) činnosti fakulty nebo působnosti 
orgánů fakulty podle § 24 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, 
v platném znění (dále jen „zákon o vysokých školách“) a statutu univerzity nebo b) činnosti další součásti, 
jejímuž řediteli je podle statutu univerzity svěřen výkon správy majetku5 poskytují přímo fakulty a další 
součásti (dále též jen souhrnně „fakulta“) a žádosti o poskytnutí informace se podávají přímo fakultě. 

Proto byla v rámci Univerzity Karlovy žádost postoupena k vyřízení děkanovi 1. LF UK. Děkan 1. LF 
UK žádost přezkoumal a rozhodl se ji jako celek odmítnout. Ke svému rozhodnutí uvádí.  
Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve 
lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“.  

Nájemní smlouva, jejímž předmětem jsou nebytové prostory v objektu ve správě 1. LF UK na adrese 
Studničkova 2039/2 (ID smlouvy:16889135 ID verze:18183603) nebyla uzavřena na základě zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
zadavatel tak nebyl nucen postupovat dle § 6 odst. 2 ZZVZ. V případě nájemní smlouvy není naplněna 
definice veřejné zakázky dle § 2 odst. 1 ZZVZ tzn.: „Zadáním veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona 
rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele 
poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce….“, a proto ani 1. LF UK nebyla povinna postupovat 
dle ZZVZ v případě sjednání nebo prodloužení nájemní smlouvy, jež se týká nebytových prostor 
v objektu v její správě.  
Není-li zde povinnost povinného subjektu postupovat podle ZZVZ, pak neexistuje ani požadovaná informace 
spočívající v „odůvodnění, jak jste dodrželi povinnost rovného zacházení a zákaz diskriminace 
podnikatelských subjektů při opakovaném uzavření smlouvy nájemní na nemovitosti ve správě 1. LF UK na 
adrese Studničkova 2039/2 ( jak je upřesněno níže)   ve smyslu ustanovení   § 6 odst. 2) zákona č. 134/2016“. 

Neexistuje-li požadovaná informace, nemůže povinný subjekt žádosti žadatelky vyhovět a informaci 
poskytnout, a musí tedy v souladu s výše citovaným § 15 odst. 1 Informačního zákona rozhodnout 
o odmítnutí žádosti.  

 
Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu 
podat odvolání. Odvolání se podává k povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, do 15 dnů ode dne 
doručení. 
 
       prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.  
          děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy  
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