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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 13. února 2015 pod čj. MSMT-5745/2015 změnu Pravidel podpory 

zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze.  

 

 

 

 

 

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

             Mgr. Karolína Gondková 

ředitelka odboru vysokých škol 
 

 

 

 

ZMĚNA 
 

PRAVIDEL PODPORY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI STUDENTŮ 
 

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
 

 

Akademický senát Univerzity Karlovy 

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 

a podle čl. 5 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy 

usnesl na této změně Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy: 

 

 

Čl. 1 

Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze se mění takto: 

1. V čl. 2 odst. 3 písm. a) se slova „občanským sdružením“ nahrazují slovem „spolkům“ 

a poznámka pod čarou č. 1 zní: „1)  § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník.“. 

2. V čl. 2 odst. 3 písm. b) poznámka pod čarou č. 2 zní: „2)  § 306 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“. 

3. V čl. 2 odst. 3 se písmena c) a d) včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 zrušují. 

4. V čl. 2 odst. 3 se slova „nebo smlouva o sdružení uzavřena“, „smlouvy“ a „nebo 

smlouvy o sdružení“ zrušují. 

5. V čl. 2 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí: 

„4. Podporu podle tohoto předpisu lze poskytovat 

a) zájmové činnosti na univerzitě, 

b) zájmové činnosti na fakultě. 
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5. Podporu zájmové činnosti na univerzitě podle čl. 3 a 4 lze přiznat pouze 

studentskému spolku, nadaci nebo nadačnímu fondu, který vykonává nebo hodlá 

vykonat zájmovou činnost týkající se studentské části akademické obce alespoň dvou 

různých fakult univerzity.“. 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6 a 7. 

6. V čl. 2 odst. 6 se za slovo „Podporu“ vkládají slova „zájmové činnosti na univerzitě“. 

7. V čl. 2 odst. 6 písmeno a) zní: „a) studentský spolek má alespoň 20 členů, přičemž 

alespoň 50% členů nebo alespoň 250 členů jsou studenty univerzity,“. 

8. V čl. 2 odst. 6 písm. b) se slova „anebo obecně prospěšná společnost“ zrušují. 

9. V čl. 2 odst. 6 se písmena c) a d) zrušují. 

10. V čl. 2 odstavec 7 zní: 

„7. Podporu zájmové činnosti na fakultě podle čl. 3 a 4 lze přiznat pouze za 

předpokladu, že 

a) studentský spolek má alespoň 10 členů, přičemž alespoň 50% členů nebo 

alespoň 50 členů jsou studenti dané fakulty, 

b) nadace nebo nadační fond má ve svých řídících a dozorčích orgánech alespoň 

 50% členů z řad studentů univerzity.“. 

11. V čl. 3 odst. 1 se za slovem „nadaci“ čárka nahrazuje slovem „nebo“, slova „nebo 

obecně prospěšná společnost“ se zrušují a v písm. c) se slova „půjčky nebo výpůjčky“ 

nahrazují slovem „zápůjčky“, v písm. d) se za slova „pronájmu“ vkládají slova „nebo 

výpůjčky“ a v písm. e) se slovo „zapůjčení“ nahrazuje slovem „výpůjčky“. 

12. V čl. 3 odst. 1 se za písm. f) doplňuje věta, která zní: „Pravidelnou podporu podle 

písmena a) nebo b) lze poskytovat pouze pro zájmovou činnost na univerzitě.“. 

13. V čl. 3 odst. 2 se za slovem „nadaci“ čárka nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo 

obecně prospěšná společnost“ se zrušují. 

14. V čl. 3 odst. 3 se za slovem „nadaci“ čárka nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo 

obecně prospěšná společnost“ se zrušují. 

15. V čl. 3 odst. 4 písm. a) se za slovo „vykonat“ vkládá čárka a slova „míry jejího 

přínosu pro studenty“, slovo „její“ se zrušuje a za slovo „náročnosti“ se doplňují slova 

„toto činnosti“. 

16. V čl. 3 odst. 4 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmena d) a e) se 

zrušují. 

17. V čl. 4 odst. 1 větě druhé se za slovo „žádosti“ vkládají čárka a slova „termíny 

podávání“. 

18. V čl. 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, které zní: 

„2. Studentský spolek, nadace nebo nadační fond žádající o přiznání podpory musí být 

registrován v seznamu vedeném univerzitou; podrobnosti o tomto seznamu a registraci 

stanoví opatření rektora podle čl. 3 odst. 5.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6. 

19. V čl. 4 odst. 3 se za slovo „podpory“ vkládají slova „zájmové činnosti na univerzitě“. 

20. V čl. 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„4. Žádosti o přiznání podpory zájmové činnosti na fakultě podané k danému termínu 

vyhodnocuje hodnotící komise. Hodnotící komise má sedm členů, z nichž každý musí 

být členem akademické obce jiné fakulty. Členy hodnotící komise jmenuje a odvolává 

rektor na návrh senátu. Funkční období členů komise je dvouleté.“. 
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Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7. 

21. V čl. 4 odst. 6 se číslovka 30 nahrazuje číslovkou 10 a slova „žádosti se všemi 

náležitostmi“ se nahrazují slovy „stanoviska sociální komise nebo hodnotící komise“. 

22. V čl. 4 odst. 7 se za slovo „poskytnuta“ vkládá čárka a slova „nebo jejich jen 

částečném dodržení“. 

23. V čl. 4 se za odstavec 7 doplňuje nový odstavec 8, který zní:  

„8. Dodržení podmínek, za kterých byla podpora poskytnuta, posuzuje pětičlenná 

komise. Členy této komise jmenuje a odvolává rektor, přičemž dva členy jmenuje na 

návrh senátu. Členství v této komisi je neslučitelné s členstvím v sociální komisi 

senátu a se členstvím v hodnotící komisi podle odstavce 4. Funkční období členů 

komise je dvouleté.“. 

 

 

 

Čl. 2 

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

dne 23. ledna 2015. 

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

a tělovýchovy.
1
 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti dne 15. února 2015.  

 

 

 

 

 

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

předseda akademického senátu rektor 

 

 

                                                 
1
 § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 13. února 2015. 


