
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Univerzita Karlova 
Rektorka prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 
Ovocný trh 560/5 
116 36 Praha 1

V Praze dne 8. února 2022 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění 
následujících informaci: 

1. Kolik zaměstnanců Univerzity Karlovy, včetně všech fakult a součástí, vedle svého pracovního
poměru na Univerzitě Karlově (na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a
dohody o provedení práce) zároveň má živnostenské oprávnění, respektive je osobou samostatně
výdělečně činnou?

2. Kolik zaměstnanců Univerzity Karlovy, včetně všech fakult a součástí, vedle svého pracovního
poměru na Univerzitě Karlově (na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a
dohody o provedení práce) zároveň je členem statutárních orgánů podnikajících a nepodnikajících
právnických osob, přičemž se jedná o placené funkce či těmto zaměstnancům z takového členství
plyne jiný příjem? Žádám o jmenný výčet všech těchto společností, spolků a dalších subjektů.

3. Existuje předpis, který pro zan1ěstnance Univerzity Karlovy výslovně upravuje pravidla pro
podnikání zaměstnanců Univerzity Karlovy nad rámec ustanovení zákoníku práce?

4. Vyžaduje Univerzita Karlova, respektive jednotlivé fakulty a součásti, aby zaměstnanci
informovali zaměstnavatele o svých podnikatelských aktivitách a aby jim byl k provádění těchto
podr.ikatelských aktivit udělen písemn:f souhlas zaměstnavatele ve smyslu § 304 zákoníku práce,
a je takový souhlas Univerzitou Karlovou udělován? Pokud ano, kde je zakládán a evidován?

5. Existuje na Univerzitě Karlově. respektive na jednotlivých fakultách a součástech, evidence
podnikatelských aktivit zaměstnanců? Pokud ano, kde a kým je vedena?

6. Existuje na Univerzitě Karlově, respektive na jednotlivých fakultách a součástech, evidence, zda
tyto podnikatelské aktivity jsou shodné či nejsou shodné s předmětem hlavní či vedlejší činnosti
Univerzity Karlovy, respektive jednotlivých fakult?

7. Existuje na Univerzitě Karlově, respektive na jednotlivých fakultách a součástech, evidence
podnikatelských aktivit subjektů jiných než Univerzita Karlova, kdy tyto podnikatelské aktivity
jsou realizovány na půdě Univerzity Karlovy?

8. Docházelo či dochází k tomu, že podnikatelské subjekty,jejichž majiteli či členy _i,ejich správních
orgánů jsou zároveň zaměstnanci Univerzity Karlovy, uzavíraly či uzavírají smluvní vztahy
s Univerzitou Karlovou či jejími jednotlivými fakultami a součástmi?

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady 
nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na níže 
uvedenou doručovací adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji. 

llnin•r'iila Karlova 
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datum narození: 
adresa místa trvalého pobytu: 
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Vycvořeno: 15.02.2022 v 11:12:45 
Čj.: UKRUK/61251/2022 
Č.uop.: RRJH6766528CZ 
Liití'1: l Pfíloh: O 
Druh: písemné 

O,fh.,1 

<)SS 

� 
í'.1 11,1ť 

Ill lllll lllllllllllllllll líllll Ill llllli 
UKRUK1003206954 

XXX
XXX
XXX 


