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Preambule  

Karlova univerzita si je vědoma toho, že v rychle se měnícím  světě a s nutně omezenými 
veřejnými prostředky nemůže obstát v konkurenci s nejlepšími akademickými pracovišti 

Evropy bez spolupráce s nejrůznějšími dárci, sponzory nebo partnery. Univerzita Karlova 
proto podporuje a vítá partnerskou spolupráci a sponzorství, které jsou v souladu s jejími 

hodnotami, strategickými cíli a finančními potřebami. Za tímto účelem si univerzita vytváří 
obecná etická kritéria i konkrétní pravidla a procedury pro podporu partnerské spolupráce 
i přijímání sponzorských darů. Nepřekročitelným základem všech forem takové spolupráce 
a sponzorství musí být akademická svoboda zaručující nezávislou, nestrannou a kritickou 

vědeckou činnost, která nesmí být jakkoliv omezena či ovlivněna komerčními, politickými ani 
ideologickými zájmy sponzorů nebo partnerů.   

 

V záležitosti sponzorské a partnerské spolupráce se rozlišují čtyři úrovně, a sice: 

a. Partner (subjekt se zavázal dlouhodobě podporovat určitou činnost či oblast 
působnosti,univerzitu jako celek či její součást), 
b. Sponzor (subjekt se zavázal jednorázově či opakovaně podporovat konkrétní činnost či 
oblast působnosti na základě protiplnění), 
c. Dárce (další subjekt poskytující jednorázovou podporu podle zákona č. 89/2012 Sb.), 
d. Média (veřejnoprávní i soukromá média). 

Pro účely tohoto dokumentu se výše zmínění podporovatelé označují souhrnně jako subjekty.  

 

Základní vymezení spolupráce Univerzity Karlovy a jejích součástí (dále jen univerzita) 
se subjekty:  

1. Univerzita spolupracuje se třetími stranami (soukromými osobami, organizacemi, firmami 
i dalšími domácími i zahraničními, vládními i nevládními institucemi) formou přijímání darů, 
komerčního partnerství, sponzorství, smluvního výzkumu, charitativní činností či aktivitami 
bez komerčního plnění. Z těchto darů a činností univerzita podporuje vědecký výzkum, 
studentskou, pedagogickou a tvůrčí činnost a další aktivity spojené se všemi třemi rolemi 
univerzity, definovanými v jejím Strategickém záměru. 

2. Univerzita rozvíjí proces svobodného bádání a vědeckého poznání V rámci své třetí role 
univerzita kromě vzdělanosti a kritického myšlení podporuje hodnoty, jako jsou otevřenost, 
autonomie, spolupráce či sounáležitost. Jejím trvalým úkolem je posilování dialogu se 
společností. Podporuje nejrůznější aktivity svých studentů, absolventů i zaměstnanců, které 
jsou v souladu s jejími hodnotami. Přispívá tak k obecnému poznání a blahu společnosti. 

3. Univerzita spolupracuje s veřejnoprávními i soukromými médii tak, aby chránila a posilovala 
své dobré jméno, společenskou pověst a prestiž doma i v zahraničí. 

 



V případě navazování spolupráce se subjekty, Univerzita Karlova a její součásti (dále jen 
univerzita) dodržují následující pravidla: 
 
1. Univerzita podporuje spolupráci se subjekty za předpokladu, že je tato spolupráce v souladu 
s jejími hodnotami, strategickými cíli a finančními potřebami. 
 
2. Za tímto účelem si univerzita stanoví další etická kritéria i konkrétní pravidla a procedury 
vycházející z tohoto dokumentu. Univerzita stanoví dalšími předpisy, které orgány mají v této 
oblasti rozhodovací pravomoc a odpovědnost, včetně procedur pro jejich činnost. 
 
3. Univerzita se dále zavazuje, že s ohledem na prestiž, se kterou je spolupráce s univerzitou 
spojená, každou potenciální spolupráci individuálně posoudí. Spolupráce se subjektem nesmí 
ohrožovat nezávislost a dobré jméno univerzity. V rámci spolupráce se vždy transparentně 
informuje o případném střetu zájmů spolupracujících stran. 
 
4. Univerzita bude požadovat od subjektu, se kterým navazuje spolupráci, včetně finančního 
plnění, záruky, že jeho finanční prostředky jsou transparentní s jasně doložitelným původem, 
nepocházejí z protizákonné činnosti a že činnosti subjektu nejsou spojeny s aktivitami 
spojenými s násilím nebo potlačování lidských práv a svobod. 
 
5. Univerzita nebude spolupracovat se subjektem, který byl za dobu posledních pěti let 
pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo vede právní spor s univerzitou.   
 
6. Univerzita klade důraz na transparentní majetkovou strukturu subjektů, se kterými navazuje 
spolupráci.  
 
7. Univerzita se zavazuje, že nebude navazovat partnerskou a sponzorskou spolupráci 
s politickou stranou ani hnutím.  
 
 


