
Pravidla pro vyplacení příspěvku z rozpočtu fakulty (kapitola senát)
studentským spolkům a studentským iniciativám

verze pravidel 7.0, platnost od 16. 2. 2022
úplné znění

Část I
Náležitosti žádosti

O příspěvek může žádat student Přírodovědecké fakulty UK (dále PřF), nebo studentská
iniciativa či studentský spolek PřF zastoupený studentem PřF.

Příspěvek je určen:
1. na aktivity „ve prospěch fakulty či jejích studentů“, které splňují následující kritéria:

● jsou určeny studentům PřF nebo šířeji fakultní veřejnosti
nebo

● pomocí aktivit je vytvářeno dobré jméno PřF v rámci akademické obce, české
i mezinárodní společnosti;

2. na vzdělávání studentů PřF UK, kteří splňují následující kritéria:
● jsou činní v aktivitách splňující výše popsaná kritéria,
● vzdělávání (kurzy, školení), na které má být příspěvek určen, má vztah k těmto

aktivitám.

Vzhledem k objemu dostupných financí dosahuje obvyklý příspěvek maximálně 10 000 Kč
a v odůvodněných případech je možné o příspěvek žádat i opakovaně během jednoho
kalendářního roku.

Příspěvky je možné vyplácet zpětně, po proběhnutí aktivity, ale je možné je poskytnout i předem
(za situace, že by bez jeho poskytnutí aktivita nebyla uskutečněna).

Žádat o příspěvek je však vhodné vždy před plánovanou aktivitou (dozvíte se, jaká je situace
s čerpáním rozpočtu, jaká je šance na vyplacení, případně bude předběžně přislíbeno
vyplacení). Je ale možné žádat i bezprostředně po proběhnuté aktivitě, tzn. v řádu dní. Přesná
lhůta se nestanovuje.

Žádost se podává písemně (elektronicky – nejlépe editovatelný dokument zaslaný e-mailem) do
e-mailové konference Studentské komory Akademického senátu PřF (dále SKAS) – 
skas@natur.cuni.cz.

Žádost musí obsahovat:
● popis studentské iniciativy a jejích předchozích aktivit,
● popis konkrétní aktivity, na kterou je žádáno o příspěvek (v rámci popisu uvést, jak

aktivita splňuje podmínku „ve prospěch fakulty či jejích studentů“),
● jméno spolku či studentské iniciativy,
● žadatel – jméno, obor a ročník studia zodpovědné osoby, na jejíž účet bude podpora
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vyplacena (pozn. podpora bude vyplacena na bankovní účet, jehož číslo má žadatel
vyplněné v SIS – do žádosti č. ú. proto neuvádějte),

● výši částky, o kterou je žádáno, a případné ostatní zdroje financí,
● datum, na kdy je daná aktivita plánovaná,
● všechny další relevantní informace.

Dále pak (nezveřejňuje se):
● číslo osoby na UK („pod fotkou na studentském průkazu“).

Vzorový formulář žádosti je dostupný zde. Na poskytnutí příspěvku není nárok. Příspěvky jsou
vypláceny formou, kterou dle účetních pravidel stanoví SKAS.

Část II
Mechanismus rozhodování o žádosti o příspěvek

O žádostech je rozhodováno na nejbližším pravidelném jednání SKAS probíhajícím podle
Jednacího řádu SKAS. Ke schválení je třeba prostá většina hlasujících.

SKAS může žadatele pozvat na projednávání jeho žádosti na své pravidelné jednání.

Členové SKAS, podílející se na aktivitě, pro kterou se žádá o příspěvek, se mohou vyloučit
z rozhodování o předmětné žádosti pro podjatost. V takovém případě je informace o vyloučení
se uvedena v zápise z příslušného zasedání.

Zdroje jsou dány ročním rozpočtem fakulty/AS. Finance určené pro podporu studentských aktivit
jsou každoročně schvalovány jako součást rozpočtu senátu. Je vhodné mít dostupné zdroje po
celé období. To znamená, že je potřeba zabránit rozdání podpory hned po vyhlášení (schválení
rozpočtu) a na druhou stranu nedržet většinu zdrojů až do prosince.

V praxi je stanovena hrubá orientační částka připadající na 1 měsíc (1/10 schválených
prostředků). Tu je možné překročit, je-li to účelné (např. těsně po vyhlášení výzvy, kdy se
pravděpodobně přihlásí více relevantních příjemců), je to však orientační vodítko, ke kterému
SKAS přihlíží.

SKAS prostřednictvím svého předsedy, popřípadě jiného pověřeného člena SKAS, eviduje, kolik
peněz jakému subjektu poskytl a se znalostí této informace SKAS rozhodne o přidělení peněz
při opakované žádosti stejného subjektu ve stejný kalendářní rok.

Není-li důvod žádosti nevyhovět, neboli splňuje-li účel příspěvku, a jsou-li dostupné (průběžné)
peněžní zdroje, žádosti se vyhoví. Nebude-li přijaté žádosti vyhověno hned z důvodu aktuálního
nedostatku finančních prostředků, může jí být vyhověno později, zbudou-li volné finanční
prostředky.

Preferovány jsou aktivity, které jsou vedené studenty, a ty, které zatím žádnou finanční podporu
z fakulty či katedry nepobírají.

https://docs.google.com/document/d/1-wQ3Dbzen5rF8c2aUitU7gKF7lu_S-X-ijlgUixS1oQ/edit?usp=sharing


Příspěvky v případě dostupných zdrojů vyplácí předseda Akademického senátu PřF na návrh
předsedy SKAS, studentského místopředsedy Akademického senátu PřF nebo na návrh
předsedou pověřeného člena SKAS. Návrh předsedy nebo pověřeného člena SKAS se řídí
doporučením SKAS.

Část III
Povinnosti vyplývající z přidělení financí

Vzhledem k účelu přidělování financí na podporu studentských aktivit (viz Část I) je příjemcům
finanční podpory uloženo informovat o proběhlých aktivitách, které byly prostřednictvím
SKAS/ASF podpořeny. Informace o podpořených aktivitách se uveřejňují na fakultních
stránkách (část Studentské spolky). Informace jsou předány formou krátkého příspěvku, který je
zaslán příjemcem podpory (či jeho zástupcem) aktuálnímu správci obsahu této části webu.

SKAS si též vyhrazuje právo žádat po příjemci finanční podpory zprávu o využití finančních
prostředků v písemné formě, případně sdělení těchto informací žadatelem na jednání SKAS.

Část IV
Zveřejňování informací

Žádost je zpracována SKAS a její text je považován za veřejný.

Všechny žádosti jsou po schválení zveřejněny na veřejně přístupných webových stránkách
(veřejném přístupném sdíleném disku SKAS).

Informace o možnosti zisku této podpory je vystavena na veřejně přístupných webových
stránkách SKAS. Na začátku každého semestru jsou obvykle na tuto možnost studenti PřF
upozorněni i další formou komunikace.

Tento dokument projednala a schválila Studentská komora Akademického senátu
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy dne 15. 2. 2022. Dokument nabývá platnosti
a účinnosti dnem následujícím po dni schválení.

Mgr. Daniel Vašek, předseda SKAS PřF UK


