
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAJEMNÍK FAKULTY 

 
 

Č. j.:  UK1LF/105115/2022-29                                 V PRAZE DNE 4. března 2022 
 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
Kateřinská 32, 121 08  Praha 2 
E-mail: sekretariat@lf1.cuni.cz 

Tel.: 224 961 111 
IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208 
 

 

 
Věc: Odpověď na žádost ze dne  8.2.2022 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) – poskytnutí informace 
 
 

Žádost o poskytnutí informace žadatele XXX, nar. XXX0, trvale bytem  XXX, s adresou pro 

doručování XXX (dále jen „žadatel“), byla Univerzitě Karlově doručena dne 15. 2. 2022, kdy ji obdržel 

Rektorát Univerzity Karlovy. Podle čl. 1 odst. 3 a 4 Opatření rektora č. 41/2014, Poskytování informací 

podle zákona č. 106/1999 Sb. na Univerzitě Karlově v Praze, v platném znění, se žádosti o informace 

týkající se 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 podávají přímo této fakultě. Týká-li se požadovaná informace více fakult, 

podává se příslušná žádost o poskytnutí informace jednotlivě každé z nich. Podle čl. 1 odst. 5 citovaného 

opatření pak platí, že je-li na adresu zveřejněnou tímto opatřením v odstavci 1 písm. a) až c) doručena, 

bude příslušné fakultě bezodkladně postoupena. Žádost o poskytnutí informace byla 1. lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy  (dále jen „povinný subjekt“) postoupena dne 2.3.2022. Na základě těchto ustanovení 

tedy poskytuje povinný subjekt žadateli informace, které se týkají výhradně jeho činnosti.  

 
Znění žádosti:  
„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. 
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3. Existuje předpis, který pro zaměstnance 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 podnikatelských aktivit 
udělen písemný 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 jejich správních orgánů jsou 
zároveň zaměstnanci Univerzity Karlovy, uzavíraly či uzavírají smluvní vztahy s Univerzitou Karlovou či jejími 
jednotlivými fakultami a součástmi?“ 

 
Poskytnutá informace: 

K otázce č. 1 

Požadované informace povinný subjekt neeviduje. Podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat 

informace nevztahuje na vytváření nových informací. Z uvedeného tedy vyplývá, že povinný subjekt nemá 

povinnost požadované informace pro žadatele shromáždit a poskytnout. 

K otázce č. 2 

Požadované informace povinný subjekt neeviduje. Podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat 

informace nevztahuje na vytváření nových informací. Z uvedeného tedy vyplývá, že povinný subjekt nemá 

povinnost požadované informace pro žadatele shromáždit a poskytnout. 

K otázce č. 3 

Předpis stanovící pravidla na Univerzitě Karlově neexistuje. Částečně vyplývají určité povinnosti zaměstnanců 

z opatření rektora č. 49/2015, Zásady Univerzity Karlovy proti korupčnímu jednání, dostupné na www stránkách 

Univerzity Karlovy https://cuni.cz/UK-7072.html. Omezování práv zaměstnanců nad rámec zákoníku práce 

by byl ze strany zaměstnavatele neoprávněným zásahem do práv zaměstnanců. 

 

 

K otázce č. 4 

https://cuni.cz/UK-7072.html.%20Omezov%C3%A1n%C3%AD
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Povinný subjekt nevyžaduje informace o podnikatelských aktivitách zaměstnanců (s výjimkou stanovené 

informační povinnosti vyplývající z výše citovaného opatření rektora 49/2015), neboť hlavní činností Univerzity 

Karlovy jako veřejné vysoké školy je uchovávání a rozhojňování dosaženého poznání a pěstování činnost 

vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti, což koresponduje s výjimkami 

podle § 304 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

K otázce č. 5 

Evidence podnikatelských aktivit zaměstnanců není u povinného subjektu vedena. 

K otázce č. 6 

Evidence, podnikatelské aktivity zaměstnanců jsou shodné či nejsou shodné s předmětem hlavní či vedlejší 

činnosti není u povinného subjektu vedena. 

K otázce č. 7 

Evidence podnikatelských aktivit subjektů jiných než Univerzita Karlova na půdě Univerzity Karlovy není 

u povinného subjektu vedena. 

K otázce č. 8 

Ano - v souladu s § 1 odst. 1 písm. e) z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění a čl. 2 odst. 4 

Statutu Univerzity Karlovy a s přihlédnutím k výše citovanému opatření rektora č. 49/2015. 

 
Náklady dle § 17 InfZ nebudou žadateli účtovány, neboť odhad nákladů nepřesáhl 100,- Kč. 
 

 

S pozdravem  

 

 

      Ing. Tereza Lukášová 

       


