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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 22. června 2009 pod čj. 13 666/2009-30  změnu přílohy č. 8 Statutu  Univerzity 
Karlovy v Praze.  

 
 
 
      .......................................... 
             doc. Ing. V. Vinš,, 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 poznámce pod čarou č. 9 se slova „písm. u)“ nahrazují slovy „písm. p)“.   

2. V čl. 16b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 9a  

zní: 

„3. Prostředky sociálního fondu lze dále použít  

a) na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců a související 

s předmětem činnosti univerzity9a), 

b) na úhradu daňově uznatelných výdajů spojených s udržením nebo zlepšením 

zdravotního stavu zaměstnance v mezích potřebnosti pro univerzitu, 

c) na příspěvek univerzity na stravování ve stravovacím zařízení univerzity, a to do 

výše stanovené opatřením rektora nebo 
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d) na příspěvek univerzity na stravování v cizím stravovacím zařízení nebo 

prostřednictvím poukázek na stravování, a to do výše stanovené opatřením rektora, 

za předpokladu, že tak spolu s podmínkami stanoví opatření děkana nebo ředitele další 

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

 
9a) § 6 odst. 9 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.“ 
 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.  

 

 

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 22. května 2009. 

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 22. června 2009. 


