
 
 

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, 
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208, Tel.: +420 221 900 111, www.pedf.cuni.cz 

Pedagogická fakulta UK obdržela dne 5. 12. 2022 od občana žádost o informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů. 
 
Žadatel požadoval poskytnutí těchto informací: 
 
„Můžete mi sdělit, zda Váš zaměstnanec, paní I. K.  dostala od zaměstnavatele, tedy 
Pedagogické fakulty svolení k výkonu obdobné činnosti pro jinou právnickou osobu, a 
to i v předpokládané pracovní době?“ 
Výkon funkce voleného orgánu bytového družstva není shodnou činností s činností 
zaměstnavatele, bytové družstvo ani nepůsobí ve vědecké či akademické a vzdělávací oblasti, 
podle § 304 odst. 1 zákoníku práce platí: "Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání 
vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je 
shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho 
předchozím písemným souhlasem.", navíc výkon funkce v bytovém družstvu není vykonáván 
v základním pracovněprávním vztahu, bytové družstvo také není soukromým podnikatelem, 
ale spíše institucí spravující majetek sdružených členů; v zásadě zde ke střetu zájmů dojít 
nemůže. Výkonu funkce v bytovém družstvu podle našeho názoru nic nebrání. 
 
„Jak fakulta nakládá s mými osobními údaji?“ 
„Dále se ptám, získala paní  I. K. povolení od pedagogické fakulty využívat pro tuto 
činnost majetek Univerzity Karlovy, např. e-mailovou adresu xxxxxxxxxx@pedf.cuni.cz, 
nebo účetní program, k ukládání účetních dokladů Bytového družstva Vašátkova do 
tohoto programu, případně tyto údaje v něm zpracovávat?“ 
E-mailová schránka identifikovaná jménem a příjmením je považována za osobní, je chráněna 
listovním tajemstvím a zaměstnavatel není oprávněn do ní zasahovat, číst zprávy a kontrolovat 
ji. Žádné Vaše osobní údaje nejsou v systémech Pedagogické fakulty ukládány. V této 
souvislosti uvádíme, že Pedagogická fakulta nedisponuje žádnými Vašimi osobními údaje a 
tyto ani nezpracovává. Podle sdělení vlastníka e-mailové schránky není odkazovaná e-
mailová zpráva ze dne 22. 11. 2022, včetně příloh, uchovávána na datových nosičích ve 
vlastnictví Pedagogické fakulty (data byla smazána). Pedagogická fakulta nevstupuje do 
obsahu e-mailových schránek zaměstnanců a její pozice odpovídá pouhému provozovateli 
příslušné domény, za nakládání s případnými osobními údaji odpovídá vlastník e-mailové 
schránky. 
 
Zaměstnanci Pedagogické fakulty jsou obecně oprávněni používat svěřený majetek (počítač, 
telefon, ale i e-mailovou schránku) i pro běžnou soukromou agendu (zakázáno je zneužívat 
výpočetní techniku a síť fakulty ke komerčním účelům, k šíření politické, náboženské, 
nacionální apod. propagandy.). Účetní systém Pedagogické fakulty je uzavřený a není možné 
v něm provozovat sestavy jiných subjektů, neumožňuje tedy předpokládané vkládání dat 
bytového družstva. Podle našich informací nedošlo k žádnému nepatřičnému nakládání 
s majetkem Pedagogické fakulty.  
 
V návaznosti na související dotaz ze dne 2. 12. 2022 dále uvádíme, že podmínky ochrany 
osobních údajů na Pedagogické fakultě jsou upraveny Opatřením rektora č. 16/2018 – Zásady 
a pravidla ochrany osobních údajů, a podrobné informace jsou zveřejněny na webových 
stránkách Univerzity Karlovy: https://cuni.cz/UK-9056.html 
 
Požadované informace byly poskytnuty dne 16. 12. 2022. 
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