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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 3. listopadu 2014 pod čj. MSMT-39781/2014 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. 6 Statutu Univerzity Karlovy: 

 

 

Čl. 1 
 

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

 

1. V čl. 16b odst. 3 písm. b) se slova „daňově uznatelných“ zrušují a za slovo „univerzitu“ se 

doplňuje čárka a slova „a to do výše stanovené opatřením rektora“. 

2. V čl. 16 odst. 3 písm. c) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou. 

3. V čl. 16b odst. 3 se za písmeno d) doplňuje nové písmeno e), které zní: „e) na příspěvek 

na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole podle § 123 zákona 

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, v platném znění, a to za podmínek a do výše stanovené opatřením rektora,“. 
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Čl. 2 
 

1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze 

dne 10. října 2014. 

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

a tělovýchovy.
1)

 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti. 

 

 

 

 

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

předseda akademického senátu rektor 

 

 

                                                 
1)

 § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 3. listopadu 2014. 


