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UNIVERZITA 
KARLOVA

Kvcsti ir

V Praze dne 7, 3. 2023

Věc: Žádost o poskytnutí informac^nodl^ákon^^^ó/^Q^Sbj^^vobod^m  
přístupu k informacím, žadatel

Vážená paní tajemnice, 
vážený pane tajemníku,

na rektorát Univerzity Karlovy byla dne 6. 3. 2023 doručena žádost o informace 
dne 5.3.2023, ve které žádá o zodpovězenížadatel

následujících dotazů:

1. Kolik disciplinárních řízení se zaměstnanci za rok 2022 vedla Vaše univerzita?
2. Kolik podnětů / stížností na sexuální násilí / sexuální obtěžování / ohledně 

nevhodného chování zaměstnanců v roce 2022 Vaše univerzita obdržela?
3. Kolik disciplinárních řízení se zaměstnanci aktuálně vede Vaše univerzita?
4. Můžete prosím uvést kolik disciplinárních řízení se v roce 2022 zabývalo 

problematikou sexuálního násilí / sexuálního obtěžování / nevhodného chování na 
akademické půdě?

5. Jak Vaše univerzita procesně postupuje při nahlášení takových oznámení?
6. Můžete uvést kolik z prověřovaných případů sexuálního násilí / sexuálního 

obtěžování / nevhodného chování v roce 2022 skončilo nějakou sankcí pro 
zaměstnance univerzity?

Vzhledem ktomu, že rektorát UK nemá k dispozici relevantní údaje týkající se 
fakult pro odpověď na žádost o informace|^^|^^^| žádám Vás zaslání odpovědi na 
dotaz o předmětném specializovaném pracovišti na Odbor vnitřního auditu a kontroly 
RUK prostřednictvím elektronické spisové služby, Pokud má Vaše fakulta zveřejněny na 
svých webových stránkách některé předpisy nebo dokumenty podstatné pro 
zodpovězení předmětné žádosti o informace, prosím Vás o sdělení odkazů na příslušné 
stránky.
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Vzhledem k charakteru dotazu bude tato žádost o informace zodpovězena 
Odborem vnitřního auditu a kontroly RUK dle Vámi poskytnutých podkladů.

Zároveň Vás prosím o sdělení výše oprávněných nákladů, které budete 
dle opatření rektora č. 41/2014 požadovat v souvislosti s mimořádně rozsáhlým 
vyhledáváním, aby Vaší fakultě bylo následně možné příslušnou částku poskytnout.

Vaše odpovědi, prosím, zašlete neipozděii do 17. 3. 2023.

S pozdravem Mgr. Martin “mX. 
Maňásek

Mgr. Martin Maňásek
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MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ
FAKULTA
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Vážený pan
Mgr. Martin Maňásek
kvestor
RUK

V Praze dne 14.3.2023
č.j.: UKMFF/125459/2023-37

Vážený pane kvestore,

odpovídám na Váš dopis ze dne 7.3.2023 čj. UKRUK/125459/2023 ve věci žádosti 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
žadatele iNíže naleznete odpovědi na položené otázky.

1} Disciplinární komise veřejné vysoké školy (WŠ] resp. fakulty se skutečně na vysoké škole, 
resp. fakultě zřizuje dle Zákona 111/1998 o vysokých školách (ZVŠj. Disciplinární komise 
ovšem projednávají pouze disciplinární přestupky studentů, nikoli zaměstnanců. To plyne 
pro vysokou školu z §13 odst. (3) ZVŠ a pro fakultu z §31 odst. (3].

Disciplinární řízení se zaměstnanci se tedy ze zákona nevede, a tedy na otázky, související s 
pojmem "disciplinární řízení se zaměstnanci" nelze odpovědět s použitím tohoto obratu. Na 
otázku 1) tedy odpovídáme "žádné (ve smyslu výše uvedeném)".

2) V roce 2022 obdržela fakulta 1 podnět na nevhodné chování pedagoga; podnět řešil děkan 
osobně s uvedeným pedagogem a podle informací od osob, které podnět děkanovi podaly, 
došlo k nápravě.

3) Žádné (ve smyslu bodu 1)

4) Žádné (ve smyslu bodu 1)
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5) Zaměstnanci MFF UK jsou povinni se řídit především Etickým kodexem UK, 
. Porušení Etického kodexu zaměstnancem řeší na základě 

podnětu, který byl podán fakultě, přímo vedení fakulty, v případě pochybností nebo větší 
závažnosti přestupku dá vedení fakulty podnět na Etickou komisi UK, https:/ /cuni.cz/UK- 
5554.html. Podnět na Etickou komisi UK může ovšem přímo podat každý zaměstnanec UK a 
také student UK (i ti jsou členy akademické obce UK). Práce etické komise UK se řídí jejím 
jednacím řádem, .

https://cuni.cz/UK-9490.htmI

https://cuni.cz/UK-9495.html

Vážnější porušení, která zakládají podezření na trestněprávní či občanskoprávní pochybení 
zaměstnance, řeší vedení fakulty po konzultaci s vedením UK případně až podáním trestního 
oznámení.

6) Jediný nahlášený případ uvedeného typu je popsán v bodě 2).
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