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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 18. listopadu 2015 pod čj. MSMT-43377/2015 změnu Statutu Univerzity 
Karlovy v Praze.  

 
…….......................................... 

          Mgr. Karolína Gondková 
      ředitelka 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 se stávající text označuje jako odstavec 1. 

2. V čl. 49 odst. 1 písm. a) se slova „100 000 Kč“ nahrazují slovy „300 000 Kč“. 

3. V čl. 49 odst. 1 písm. c) a d) se slova „2 500 000 Kč“ nahrazují slovy „5 000 000 Kč, 

nejde-li o dary, a nakládání s dary v hodnotě nepřesahující 300 000 Kč.“. 

4. V čl. 49 se doplňuje nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 48a zní:  

„2. Nakládání s majetkem musí být v souladu s přímo aplikovatelnými předpisy Evropské 

unie upravujícími veřejnou podporu.48a) 

-- 

48a) Právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. 

Smlouvy o fungování Evropské unie.“. 

 V čl. 50a se dosavadní poznámky pod čarou č. 48a a 48b označují jako poznámky pod 

čarou č. 48b a 48c. 
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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 23. října 2015. 

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

a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016. 

 

 

 

 

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

předseda akademického senátu rektor 
 

 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 18. listopadu 2015. 


