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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 30. června 2006 pod čj. 17 598/2006-30  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. 5 odst. 2 se za slovem univerzity vkládají středník, slova a poznámka pod čarou 
„podmínky podpory zájmové činnosti studentů, kteří jsou členy akademické obce, jsou 
stanoveny pravidly podpory zájmové činnosti studentů, které jsou vnitřním předpisem7a). 
_________________________________________________________ 
7a) § 17 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.“. 
 

2. V čl. 35 se v nadpisu za slovo „studentům“ vkládají slova „a uchazečům“. 
3. V čl. 35 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou zní: 

 „2. Nepostupuje-li se podle odstavce 1, nebo nepodaří-li se způsobem uvedeným v 
odstavci 1 písemnost doručit do tří pracovní dní, doručí se písemnost prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb36a) na hlášenou adresu37). Písemnost je doručena dnem 
jejího převzetí, nebo dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o její doručení37a), anebo 
dnem, kdy marně uplynula desetidenní lhůta k jejímu vyzvednutí, počítaná ode dne, kdy 
byla písemnost uložena v provozovně provozovatele poštovních služeb a adresát byl 
vyzván k jejímu vyzvednutí37b). 
_________________________________________________________ 
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36a) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních 
     službách) a § 19 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“). 
37) § 63 odst. 3 písm. b) zákona o vysokých školách. 
37a) § 24 odst. 3 a 4 správního řádu. 
37b) § 23 a § 24 odst. 1 správního řádu.“. 
 

4. V čl. 35 odst. 3 první větě první větě se slova „prostřednictvím pošty“ nahrazují slovy 
„prostřednictvím provozovatele poštovních služeb“. 

5. V čl. 35 se za odstavec 4 doplňuje odstavec 5, který zní:  
„5. Pro doručování písemností do vlastních rukou uchazečům o studium a uchazečům, 
kteří si podali přihlášku ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí studia (čl. 27), 
platí ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně.“. 

 
 

Čl. 2 
 

1. Tato změna Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) byla schválena 
Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 2. června 2006. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže 
a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce poté, co nabyla 
platnosti. 

 
 

................................... ................................... 
předseda akademického senátu rektor 

 

                                                
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 30. června 2006. 


