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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 
zákona č.   111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách),  dne 26. dubna 2004 pod čj. 14 999/2004-30  změnu Statutu  Univerzity 
Karlovy v Praze.   

 
 
 
 
      .......................................... 
             Ing. J. Beneš, CSc. 
      ředitel odboru vysokých škol 

 
ZMĚNA 

 

STATUTU 
 

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
 
 

Akademický senát Univerzity Karlovy 

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb.,  

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění,  

usnesl na této změně Statutu Univerzity Karlovy: 
 

 

Čl. 1 
 

 Statut Univerzity Karlovy v Praze se mění takto: 
 

1. V čl. 49 písm. a) se za slovo „dary“ vkládají slova „v hodnotě přesahující 100 000 Kč“. 

2. V čl. 49 písm. c) se slova „100 m2“ nahrazují slovy „300 m2“ a slova „dvou let“ se 

nahrazují slovy „pěti let“. 

3. V čl. 50 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje odstavec 2, který zní:  

„2. K uzavření smluv o nájmu nebytových prostor, popřípadě nemovitostí, které jsou 

uvedeny v čl. 49 písm. c), jakož i smluv, které nejsou uvedeny v čl. 49 písm. c) a které se 

týkají prostor užívaných fakultou, je zapotřebí předchozího vyjádření akademického senátu 

fakulty; to platí i pro jiné smlouvy, z nichž vznikne právo užívat nebytové prostory nebo 

nemovitosti. Nestanoví-li vnitřní předpis fakulty jinak, není předchozího vyjádření 

akademického senátu třeba k uzavření těchto smluv v případě, že výměra dotčených  

 prostor nepřesahuje 100 m2 a doba, na kterou se smlouva uzavírá, nepřesahuje dva roky.“. 
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Čl. 2 
 

1. Tato změna Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) byla schválena 

Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 20. února 2004. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže 

a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti první den druhého kalendářního měsíce poté, co 

nabyla platnosti. 

 

 

 
 

................................... ................................... 

předseda akademického senátu rektor 

 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 26. dubna 2004. 


