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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 31. května 2006 pod čj. 14 602/2006-30  změnu přílohy č. 8 Statutu  
Univerzity Karlovy v Praze.   

 
 
 
      .......................................... 
             Ing. J. Beneš, CSc. 

ředitel 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. 3 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní: 

„a) příspěvek ze státního rozpočtu,“. 

Dosavadní písmena a) až n) se označují jako písmena b) až o). 

2. V čl. 3 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 

„c) dotace z evropských strukturálních fondů,“. 

Dosavadní písmena c) až o) se označují jako písmena d) až p). 

3. V čl. 3 odst. 1 písm. d) se za slovo „studiem“ vkládají slova „podle čl. 33 statutu 

a poplatky podle čl. 27 statutu“. 

4. V čl. 3 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní: 

„a) příspěvek ze státního rozpočtu,“. 

Dosavadní písmena a) až g) se označují jako písmena b) až h). 

5. V čl. 3 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 

„c) dotace z evropských strukturálních fondů,“. 

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena d) až i). 
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6. Za čl. 3 se vkládá nový článek 3a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou zní:  

 

„Čl. 3a 

Příspěvek ze státního rozpočtu 

 

Podle § 18 odst. 2 a 3 zákona o vysokých školách má univerzita nárok na příspěvek1) ze 

státního rozpočtu na uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů 

celoživotního vzdělávání a s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou 

nebo další tvůrčí činnost. Univerzitě přísluší záloha na příspěvek stanovená na základě 

rozhodných údajů podle stavu k 31. říjnu předchozího kalendářního roku. Pro výši 

příspěvku je rozhodující dlouhodobý záměr univerzity a dlouhodobý záměr ministerstva. 

Fakultám a dalším součástem jsou příspěvek a záloha na příspěvek rozdělovány podle 

dlouhodobých pravidel rozdělování příjmů univerzity a jejich konkretizace pro daný rok 

(čl. 48 odst. 3 statutu). Finanční převody příslušných částek na fakulty a další součásti 

jsou časově vázány na finanční převody od poskytovatele.“. 
_________________________________________________________ 
1) § 10 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
    souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. V čl. 4 se ve větě první slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 2 a 5“. 

8. V čl. 4 se věta druhá a třetí nahrazují větami, které včetně poznámek pod čarou znějí: 

„Podmínky dotací, jejich užití a zúčtování se řídí obecnými předpisy pro nakládání 

s prostředky státního rozpočtu2) a dalšími právními předpisy3). Pro výši dotací je 

rozhodující dlouhodobý záměr univerzity a dlouhodobý záměr ministerstva.“  
_________________________________________________________ 
2)  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů  
    (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
3) Např. zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně 
    některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších 
   předpisů. 
 

9. Za čl. 4 se vkládá nový článek 4a, který včetně nadpisu zní:  

 

„Čl. 4a 

Dotace z evropských strukturálních fondů  

 

Univerzitě mohou být poskytnuty dotace z evropských strukturálních fondů podle 

podmínek poskytovatele.“. 

 

10. V čl. 5 nadpis zní: „Poplatky“. 

11. V čl. 5 odst. 2 se za slova „uvedené v“ vkládají slova „čl. 27a“. 

12. V čl. 7 odstavec 2 zní: 

„2.  Výnosy z prodeje movitého majetku uvedeného v čl. 49 písm. a) statutu jsou příjmem 
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univerzity, nestanoví-li rektor jinak.“. 

13. V čl. 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„3. Výnosy z prodeje movitého majetku jsou příjmem dílčích rozpočtů fakult a dalších 

součástí, nejde-li o případ podle odstavce 2.“. 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 

14. V čl. 12a odst. 2 se věta poslední zrušuje. 

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

„3. Po schválení roční účetní závěrky je tento výsledek hospodaření přičten 

k nerozdělenému výsledku, resp. ztrátě z minulých let. Výsledek hospodaření k rozdělení 

(dále jen „VH k  rozdělení“) vzniká pouze v případě kladného výsledku této operace za 

univerzitu jako celek; v takovém případě rektor opatřením stanoví podíl fakulty nebo další 

součásti na VH k rozdělení.“. 

16. Za čl. 12a se vkládá nový článek 12b, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou zní:  

 

„Čl. 12b 

Fondy 

 

1. Univerzita zřizuje tyto fondy: 4)  

a) rezervní fond, 

b) fond reprodukce investičního majetku, 

c) stipendijní fond, 

d) fond odměn, 

e) fond účelově určených prostředků, 

f) fond sociální, 

g) fond provozních prostředků. 

2. Jednotlivé fondy jsou tvořeny součtem příslušných dílčích fondů vedených na 

fakultách a dalších součástech. 

3. Vzájemné převody mezi fondy5) mohou být se souhlasem rektora uskutečněny při 

roční účetní závěrce a do jejího schválení (čl. 12a odst. 2), nebo v důvodných 

případech i v průběhu kalendářního roku. Předkládá-li návrh rektorovi děkan, vyžádá 

si předem vyjádření akademického senátu dotčené fakulty. 

4. Příděly do fondů z VH k rozdělení upravuje opatření rektora. 

5. Příděl do dílčích fondů fakult a dalších součástí je možný za předpokladu kladného 

podílu fakulty nebo další součásti na VH k rozdělení po umoření případné ztráty 

z minulých let. 

6. Dílčí fondy dalších součástí, jejichž ředitelům není svěřeno právo hospodaření podle 

čl. 49 písm. d) statutu, jsou vedeny u rektorátu; působnost v oblasti nakládání s dílčím 

fondem takové součásti vykonává osoba, kterou rektor pověří.“. 
________________________________________________________ 
4) § 18 odst. 6 zákona o vysokých školách. 
5) § 18 odst. 7 zákona o vysokých školách. 
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17. Čl. 13 včetně nadpisu zní: 

„Čl. 13 

Rezervní fond  

 

1.  Zdrojem rezervního fondu jsou 

a) příděl z VH k rozdělení,  

b) převody z fondů uvedených v čl.  14, 16 a 16c. 

2.  Rezervní fond lze použít 

a) na krytí ztrát minulých účetních období, 

b) na převody do fondů uvedených v čl. 14, 16 a 16c.“. 
 

18. V čl. 14 odst. 1 písm. b) se slova „dle opatření rektora“ zrušují. 

19. V čl. 14 odst. 1 se v písmenu d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena e) a f), 

která znějí: 

„e) převody z fondů uvedených v čl. 13, 16 a 16c, 

  f) zůstatek příspěvku5).“. 

20. V čl. 14 odst. 2 se v písmenu c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno d), 

které zní: 

„d) na převody do fondů uvedených v čl. 13 a 16c.“. 

21. V čl. 14 se za odstavec 2 doplňuje nový odstavec 3, který zní: 

„3. O užití fondu reprodukce investičního majetku se vede detailní operativní evidence 

v rozsahu a s náležitostmi stanovenými právními předpisy a opatřením rektora.“. 

22. Články 15 a 16 včetně nadpisů a poznámky pod čarou znějí: 

 

„Čl. 15 

Stipendijní fond 

 

1. Zdrojem dílčích stipendijních fondů vedených na fakultách jsou  

a) uhrazené poplatky uvedené v čl. 33 odst. 1 písm. b) statutu, 

b) převody daňově uznatelných výdajů podle zvláštního předpisu6). 

2. Stipendijní fond lze použít pouze k výplatě stipendií podle stipendijního řádu 

univerzity. 

3. Na stipendia musí být v kalendářním roce vyplaceno nejméně 80% prostředků 

z uhrazených poplatků uvedených v čl. 33 odst. 1 písm. b) statutu a z poplatků, které 

byly rozhodnutím rektora, jenž nabylo právní moci, vyměřeny a u nichž, vzhledem 

k trvajícímu studiu studenta a postupu předpokládaného v příslušných ustanoveních 

přílohy č. 6 statutu a studijního a zkušebního řádu univerzity, lze mít za to, že byly 

uhrazeny. 
_________________________________________________________ 
6) § 24 odst. 2 písm. zr) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Čl. 16 

Fond odměn 

1. Zdrojem fondu odměn jsou 

a) příděl z VH k rozdělení, nejvýše však do výše 3% objemu vyplacených 

mzdových prostředků v příslušném období, 

b) převody z fondů uvedených v čl. 13 a 16c, nejvýše však do výše 2% objemu 

vyplacených mzdových prostředků v příslušném období. 

2.  Fond odměn lze použít 

a)  k výplatě odměn podle vnitřního mzdového předpisu univerzity, 

b)  k převodům do fondů uvedených v čl. 13, 14 a 16c.“ 

 

23. Za čl. 16 se vkládají nové články 16a až 16c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou 

znějí:  

 

„Čl. 16a 

Fond účelově určených prostředků 

1. Zdrojem fondu účelově určených prostředků jsou 

a) účelově určené dary, s výjimkou darů určených na pořízení a technické 

zhodnocení     dlouhodobého majetku, 

b) účelové určené peněžní prostředky ze zahraničí, 

c) účelově určené veřejné prostředky, včetně prostředků účelové a institucionální 

podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, které nemohly být použity 

v rozpočtovém roce, ve kterém byly univerzitě poskytnuty, a to až do výše 5% 

objemu účelově určených veřejných prostředků poskytnutých na jednotlivé 

projekty výzkumu a vývoje či výzkumné záměry v daném kalendářním roce; 

v případě jiné podpory z veřejných prostředků do výše 5 % objemu této podpory 

poskytnuté v kalendářním roce.  

2. Prostředky fondu účelově určených prostředků lze použít pouze k účelu, ke kterému 

byly univerzitě poskytnuty. O tvorbě a užití fondu se vede detailní operativní evidence 

v rozsahu stanoveném právními předpisy7) a opatřením rektora podle čl. 31 odst. 1. 
_________________________________________________________ 
7) Též § 18 odst. 10 zákona o vysokých školách. 

 

Čl. 16b 

Fond sociální 

1. Zdrojem dílčích sociálních fondů vedených na fakultách a dalších součástech je příděl 

na vrub nákladů fakulty nebo další součásti ve výši nejméně 1,3% objemu nákladů 

fakulty nebo další součásti zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za 

pracovní pohotovost v předchozím ročním účetním období a nejvýše 2% objemu 

nákladů fakulty nebo další součásti zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za 

pracovní pohotovost v příslušném období.  
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2. Prostředky sociálního fondu lze použít na příspěvek zaměstnanci univerzity 

a) na penzijní připojištění se státním příspěvkem8) nebo soukromé životní pojištění9) 

za podmínek a ve výši stanovené opatřením děkana nebo ředitele další součásti 

anebo osoby pověřené rektorem podle čl. 12b odst. 6, 

b) na zaplacené úroky z úvěru nebo půjčky poskytnuté zaměstnanci univerzity 

bankou, pobočkou zahraniční banky nebo stavební spořitelnou nebo na 

nenávratnou finanční výpomoc zaměstnanci univerzity, který se nachází v akutní, 

tíživé sociální situaci, stanoví-li tak spolu se základními podmínkami opatření 

rektora; podrobnosti mohou být dále upraveny opatřením děkana nebo ředitele 

další součásti anebo osoby pověřené rektorem podle čl. 12b odst. 6. 

3. Zaměstnanec univerzity,  

a) jehož pracovní poměr vůči univerzitě trvá alespoň pět let,  

b) jehož výše pracovního úvazku vůči univerzitě v rámci zařazení na dané součásti 

univerzity činí a nejméně pět let činila 1,0 a  

c) který má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění 

nebo soukromé životní pojištění, přičemž součet jeho vlastních příspěvků na tyto 

účely činí alespoň 500 Kč měsíčně,  

má na dané součásti univerzity nárok na příspěvek na tyto účely v souhrnné výši 

500 Kč měsíčně.  

4. Ustavením odstavce 3 není dotčena možnost opatřením podle odstavce 2 písm. a) 

stanovit, že zaměstnanci podle odstavce 3 se vyplácí příspěvek vyšší než uvedený 

v odstavci 3 nebo že se příspěvky vyplácejí i dalším zaměstnancům zařazeným na 

dané součásti. 
_________________________________________________________ 
8) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých 
    zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
9) § 6 odst. 9 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Čl. 16c 

Fond provozních prostředků 

1. Zdrojem fondu provozních prostředků jsou 

a) příděl z VH k rozdělení, 

b) zůstatek příspěvku5), nejvýše však v takové výši, aby byl zachován kladný 

výsledek hospodaření fakulty nebo další součásti za příslušné období celkem, 

bylo-li takového výsledku dosaženo; při záporném výsledku hospodaření lze 

nevyčerpaný příspěvek převést jen se souhlasem rektora, 

c) převody z fondů uvedených v čl. 13, 14 a 16. 
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2. Prostředky fondu provozních prostředků lze použít na 

a) financování činností, ke kterým byla univerzita zřízena, 

b) převody do fondů uvedených v čl. 13, 14 a 16.“. 

 

24. V čl. 24 odst. 1 se slova „Statutu univerzity“ nahrazují slovem „statutu“. 

25. V čl. 25 odst. 1 se zkratka v závorce „IČO“ nahrazuje zkratkou „IČ“. 

26. V čl. 26 odst. 6 se slova „20. dne“ nahrazují slovy „dvacátého dne“. 

27. V čl. 29 se slova „předpis vydaný podle čl. 31, odst. 1 písm. k)“ nahrazují slovy „opatření 

rektora podle čl. 31 odst. 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 21. dubna 2006. 

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

a tělovýchovy.1) 

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

platnosti. 

 

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

předseda akademického senátu rektor 
 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 31. května 2006. 


