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UNTVERZTTA KAR LOVA 
1. lékai-ská fakulta

TAJEMNÍK FAKULTY 

V PRAZE DNE 8. prosince 2022 

Věc: Odpověď na žádost ze dne 28.11.2022 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „lntz") - poskytnutí informace 

Žádost o poskytnutí informace žadatele Š. S., nar. xxx, trvale bytem xxx dále jen „žadatel"), 

byla Univerzitě Karlově doručena dne 28. 11. 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. l odst. 5 citovaného opatření pak platí, že je-li 

na adresu zveřejněnou tímto opatřením v odstavci 1 písm. a) až c) doručena žádost, bude příslušné 

fakultě bezodkladně postoupena. Žádost 
o poskytnutí infonnace byla 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „povinný subjekt")

postoupena dne 28.11.2022. Na základě těchto ustanovení tedy poskytuje povinný subjekt žadateli

informace, které se týkají výhradně jeho činnosti.

Poskytnutí informace: 

1) Poskytiife Vaše lékařská fakulta finanční příspěvek na provoz klinik ve Vašich partnerských
fakultních nemocnicích v ČR?

1.LF poskytuje klinikám jako fakultním pracovištím zřízeným podle § 27 odst. 1 písm. a) z.č.
111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, (tzn. jako účetním střediskům ve vlastním
rozpočtu) příspěvek na vzdělávací činnosti.

2) V případě, že lékařská fakulta takovýto příspěvek poskytuje, v jaké je výši?

Příspěvek je v r. 2022 poskytnut ve výši 2.305.000,- Kč pro 48 účetních středisek.

Vážený pan 
xxx 

datovou schránkou: xxx 
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