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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 Pravidel pro správu 
majetku Univerzity Karlovy v Praze.  

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

          Mgr. Karolína Gondková 
      ředitelka odboru vysokých škol 

 
 

 

ZMĚNA 
 

PRAVIDEL PRO SPRÁVU MAJETKU 
 

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, v platném znění,  

a podle čl. 53 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy 

usnesl na této změně Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy: 

 

 

Čl. 1 
 

Pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze se mění takto: 
 

1. V čl. 3 odst. 4 větě první se částka „500 Kč“ nahrazuje částkou „10 000 Kč“. 

2. V čl. 3 odst. 4 větě druhé se částka „50 000 Kč“ nahrazuje částkou „100 000 Kč“, částka 

„200 000 Kč“ se nahrazuje částkou „300 000 Kč“ a slova „v této věci“ se nahrazují slovy 

„o tom, že pohledávka nebude vymáhána,“. 

3. V čl. 3 odst. 4 věta třetí zní: „Ve věci pohledávek z důvodu neuhrazených poplatků 

spojených se studiem na dané fakultě rozhoduje vždy děkan.“. 

4. V čl. 3 se za odstavec 4 doplňuje nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 1 

zní:  

„5. Majetek je využíván v souladu s přímo aplikovatelnými předpisy Evropské unie 

upravujícími veřejnou podporu. 1) 

-- 

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

Smlouvy o fungování Evropské unie.“. 

5. V čl. 4 odst. 1 se slova „odstavcích 2 a 3“ nahrazují slovy „odstavci 2“. 

6. V čl. 4 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 
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7. V čl. 6 odst. 3 se na konec doplňuje věta: „Před rozhodnutím o přebytečnosti majetku je 

nutné ověřit případný zájem ostatních fakult a dalších součástí univerzity o využití tohoto 

majetku; tento zájem lze ověřovat i prostřednictvím elektronické pošty kvestorovi, 

tajemníkům fakult a ředitelům dalších součástí.“. 

8. V čl. 6 odst. 4 se částka „500 Kč“ nahrazuje částkou „10 000 Kč“. 

9. V čl. 6 se za odstavec 6 doplňuje nový odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 1 

zní:  

„7. Nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem nesmí zakládat nepovolenou 

veřejnou podporu ve smyslu přímo aplikovatelných předpisů Evropské unie.1) “. 

10. V čl. 7 odstavec 2 zní:  

„2. O svěření výkonu správy nemovitého majetku podle odstavce 1 a o změnách rozhoduje 

vždy rektor, popřípadě na základě jeho zmocnění kvestor; nejde-li o jednotlivé nebytové 

prostory nebo byty, je dále vždy zapotřebí předchozího vyjádření akademického senátu 

dotčené fakulty nebo fakult a akademického senátu univerzity.“. 

11. V čl. 9 se na konec doplňuje věta: „Přenechání majetku k užívání jiné osobě nesmí 

zakládat nepovolenou veřejnou podporu ve smyslu přímo aplikovatelných předpisů 

Evropské unie1) “. 

 

 

 

Čl. 2 
 

1. Tato změna Pravidel pro správu majetku 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. 


