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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 přílohy č. 8 Statutu 
Univerzity Karlovy v Praze.  

 
 
 
      .......................................... 
             Mgr. Karolína Gondková 

ředitelka odboru vysokých škol 
 

 

ZMĚNA 
 

přílohy č. 8 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 (zákon o vysokých školách),  

usnesl na této změně přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy: 

 

 

Čl. 1 
 

Příloha č. 8 Statutu Univerzity Karlovy (Pravidla hospodaření) se mění takto: 

 

1. V čl. 1 se za odstavec 4  doplňuje nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 1 

zní:  

„5. Hospodaření univerzity a nakládání s majetkem univerzity probíhá tak, aby v rámci 

hospodaření univerzity nedocházelo k nedovolené veřejné podpoře podniků.1) 

-- 

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

Smlouvy o fungování Evropské unie.“. 

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 9 a č. 9a se označují jako poznámky pod čarou č. 2 

až 10 a 10a. 

2. V čl. 3 odst. 1 písm. c) se slova „z evropských strukturálních fondů“ nahrazují slovy „ ze 

zdrojů Evropské unie“. 

3. V čl. 3 odst. 2 písm. c) se slova „z evropských strukturálních fondů“ nahrazují slovy „ ze 

zdrojů Evropské unie“. 
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4. V čl. 3 se za odstavec 2 doplňuje nový odstavec 3, který zní:  

„3. Příjmy určené pro výkon nehospodářské činnosti univerzity nemohou být použity 

k hospodářské činnosti univerzity. 1)“. 

5. V čl. 4a se v názvu a ve větě první slova „z evropských strukturálních fondů“ nahrazují 

slovy „ ze zdrojů Evropské unie“. 

6. V čl. 5 se za odstavec 2 doplňuje nový odstavec 3, který zní:  

„3. Poplatky uvedené v odstavci 1 a 2 jsou příjmem nehospodářské činnosti. 1)“. 

7. V názvu čl. 7 se slovo „Výnosy“ nahrazuje slovem „Příjmy“. 

8. V čl. 7 odstavec 1 zní:  

„1. Příjmy z pronájmu majetku svěřeného fakultám a dalším součástem jsou příjmem 

těchto fakult a dalších součástí.“. 

9. V čl. 7 odst. 2 se slovo „Výnosy“ nahrazuje slovem „Příjmy“ a slova „čl. 49 písm. a) 

statutu“ se nahrazují slovy „§ 15 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách“. 

10. V čl. 7 odstavec 3 zní:  

„3. Příjmy z prodeje movitého majetku ve správě fakult a dalších součástí jsou příjmem 

těchto fakult a dalších součástí, nejde-li o případ podle odstavce 2.“. 

11. V čl. 7 se za odstavec 4 doplňuje nový odstavec 5, který zní:  

„5. Rozdělení příjmů z činností v oblasti transferu znalostí a technologií upravuje opatření 

rektora vydané podle čl. 31 odst. 1.“. 

12. V čl. 10 odst. 1 se slova „dílčích rozpočtů“ zrušují. 

13. V čl. 10 odst. 2 se slovo „kopie“ nahrazuje slovy „jedno z originálních vyhotovení“. 

14. V čl. 12 se dosavadní věta první označuje jako odstavec 1 a dosavadní věta druhá se 

označuje jako odstavec 2. 

15. V čl. 12 se za odstavec 2 doplňuje nový odstavec 3, který zní:  

„3. Sjednání úvěru nebo půjčky je možné pouze v souladu s příslušnými předpisy 

Evropské unie. 1)“. 

16. V čl. 12a odst. 3 větě první se slovo „resp.“ nahrazuje slovem „nebo“. 

17. V čl. 12b se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

„6. Na žádost ředitele další součásti, kterému je svěřeno právo hospodaření podle čl. 49 

písm. d) statutu, může rektor rozhodnout, že dílčí fondy této další součásti budou vedeny 

u rektorátu. Působnost v oblasti nakládání s dílčími fondy vedenými u rektorátu vykonává 

kvestor.“. 

18. V čl. 12b odstavec 7 zní: 

„7. Dílčí fondy další součásti, jejímuž řediteli není svěřeno právo hospodaření podle čl. 49 

písm. d) statutu, jsou vedeny u rektorátu. Rektor však může na žádost ředitele takovéto 

další součásti rozhodnout, že dílčí fondy další součásti budou vedeny u této další součásti 

samostatně; působnost v oblasti nakládání s dílčími fondy takové další součásti vykonává 

její ředitel.“. 

19.  V čl. 16b odst. 2 písm. a) se za slova „státním příspěvkem“ vkládají slova a poznámka 

pod čarou č. 9a „doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem9a) 
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-- 

9a) Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších 

předpisů.“. 

20. V čl. 16b odst. 2 písm. a) se slova „děkana nebo ředitele další součásti anebo osoby 

pověřené rektorem podle čl. 12b odst. 6“ nahrazují slovy „děkana, ředitele další součásti, 

nebo kvestora“. 

21. V čl. 16b odst. 2 písm. b) se slova „děkana nebo ředitele další součásti anebo osoby 

pověřené rektorem podle čl. 12b odst. 6“ nahrazují slovy „děkana, ředitele další součásti, 

nebo kvestora“. 

22. V čl. 16b odst. 3 se slova „děkana nebo ředitele další součásti anebo osoby pověřené 

rektorem podle čl. 12b odst. 6“ nahrazují slovy „děkana, ředitele další součásti, nebo 

kvestora“. 

23. V čl. 16b odst. 4 písm. a) se za slova „pět let“ vkládá čárka a slova „přičemž po celou tuto 

dobu součet výše jeho pracovních úvazků na součástech univerzity činil nejméně 1,0“. 

24. V čl. 16b odst. 4 písm. b) se slovo „a“ a slova „pět let činila“ zrušují. 

25. 26. V čl. 16b odst. 4 písm. c) se za slovo „připojištění“ a čárku vkládají slova „doplňkové 

penzijní spoření se státním příspěvkem“. 

26. Čl. 17 včetně nadpisu zní:  

„Čl. 17 

Financování některých aktivit 

1. Z dotací, příspěvků a jiných příjmů univerzity lze v rámci rozpočtu univerzity 

vyčlenit prostředky na 

a) celouniverzitní aktivity podle dlouhodobého záměru univerzity, 

b) mobility studentů a mobility akademických a vědeckých pracovníků, 

c) projekty a aktivity v rámci třetí role univerzity, 

d) havárie. 

2. Použití prostředků vyčleněných podle odstavce 1 je možné pouze v souladu 

s příslušnými předpisy Evropské unie.1) “. 

27. Články 18 až 20 se zrušují. 

28. V čl. 21 odstavec 3 zní:  

„3. Zaúčtované doklady se předávají z fakult a z dalších součástí průběžně na rektorát 

v elektronické podobě. Sumarizaci dokladů prováděnou každý měsíc upravuje opatření 

rektora vydané podle čl. 31 odst. 1.“. 

29. V čl. 21 odst. 5 se slova „Účetní doklady“ nahrazují slovy „Originály účetních dokladů“. 

30. V čl. 21 odst. 6 větě první se slova „volných účtových tříd 7 a 8“ nahrazují slovy 

„syntetických a analytických účtů závazného účtového rozvrhu univerzity“. 

31. V čl. 21 se za odstavec 6 doplňuje nový odstavec 7, který zní:  

„7. Náklady a výnosy hlavní činnosti, doplňkové činnosti, jakož i nehospodářské činnosti 

a hospodářské činnosti1) jsou v účetnictví vedeny odděleně.“. 

32. V čl. 22 odst. 3 se slova „a to zásadně bez daně z přidané hodnoty“ zrušují a na konec se 
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doplňují věty: „Vnitrouniverzitní předání plnění nepodléhá dani z přidané hodnoty. 

Vyrovnání daně z přidané hodnoty na výstupu z  vnitrouniverzitního plnění provádí 

fakulta nebo další součást, která toto plnění přijímá. Předávající fakulta nebo další součást 

o režimu uplatnění odpočtu daně z přidané hodnoty na vstupu poskytuje informace na 

interním dokladu.“. 

33. V čl. 22 odst. 5 se slova „Účetní doklady“ nahrazují slovy „Originály účetních dokladů“. 

34. V čl. 23 odst. 1 větě první se za slovo „závěrky“ vkládají slova „za univerzitu“. 

35. V čl. 23 odst. 4 větě první se za slovo „dílčí“ vkládá slovo „roční“. 

36. V čl. 23 odst. 6 větě první se za slovo „měsíčně“ vkládají slova „nebo čtvrtletně“. 

37. V čl. 24 odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 11 znějí: 

„2. Doplňková činnost je hospodářskou činností podle příslušných právních předpisů 

upravujících vedení účetnictví.11) 

3. Vymezení doplňkové činnosti není totožné s vymezením hospodářské činnosti podle 

příslušných předpisů Evropské unie. 1) 

-- 

11) Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých 

hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“. 

38. V čl. 25 odst. 1 větě první se za slova „další součásti“ doplňují čárka a slova „kde 

zaměstnanec podepsal Prohlášení k dani“. 

39. V čl. 25 odst. 1 větě druhé se slova „identifikační číslo (IČ) univerzity a specifický symbol 

fakulty nebo další součásti“ nahrazují slovy „přidělené identifikační číslo plátcovy 

pokladny“. 

40. V čl. 26 odst. 3 se slova „a kopii záznamní povinnosti, kterou je seznam daňových 

dokladů na vstupu a na výstupu, podepsané“ nahrazují slovy „a pomocné evidence“. 

41. V čl. 26 odstavec 8 zní: „Podíly fakult a dalších součástí z daně z přidané hodnoty se 

finančně vypořádávají bezodkladně po podání přiznání podle odstavce 7“. 

42. V čl. 26 odst. 9 se slova „univerzity jako celku“ nahrazují slovy „fakult a dalších 

součástí“. 

43. Článek 29 se zrušuje. 

44. V čl. 30 odst. 3 se za slova „právními předpisy“ doplňují slova „za podmínky, že tím 

nedojde k financování hospodářské činnosti1) osoby samostatně výdělečně činné“. 

45. V čl. 30 se za odstavec 4 doplňují nové odstavce 5 a 6, které znějí:  

„5. Univerzita před poskytnutím příspěvku právnickým osobám nebo osobám samostatně 

výdělečně činným stanoví režim poskytnutí   příspěvku z hlediska veřejné podpory. 1) 

6. Univerzita při poskytování příspěvků právnickým osobám nebo osobám samostatně 

výdělečně činným 

a) v rozhodnutí nebo ve smlouvě o poskytnutí příspěvku anebo v jiném dokumentu 

závazně upravujícím použití poskytovaného příspěvku stanoví, že právnická osoba, 
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které je příspěvek poskytován, nesmí příspěvek použít pro výkon její hospodářské 

činnosti nebo jiným způsobem tak, aby došlo k nedovolené veřejné podpoře1) , nebo 

b) příspěvek poskytne výhradně z příjmů univerzity, které nejsou výlučně určeny 

k výkonu nehospodářské činnosti. 1) “. 

  

Čl. 2 
 

1. Tato změna Přílohy č. 8 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 1. ledna 2016. 

 

 

 

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

předseda akademického senátu rektor 
 

 

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


