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Právnická fakulta             UKPF/346996/2019 

 

Opatření děkana č. 18/2019, 

o zásadách fundraisingu a uzavírání darovacích a sponzorských smluv 

 

Podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy vydávám toto opatření 

děkana: 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

Toto opatření upravuje základní etické zásady fundraisingu a podmínky uzavírání 

darovacích smluv, sponzorských smluv nebo smluv s podobným obsahem (dále jen „darovací 

nebo sponzorská smlouva“) Právnickou fakultou Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“). 

Čl. 2 

Základní etické zásady fundraisingu 

(1) Fakulta dbá na svou nezávislost. Přijetím daru nebo obdobného plnění na základě 

darovací nebo sponzorské smlouvy (dále jen „dar“) nesmí být tato nezávislost v žádném 

případě zasažena, ohrožena ani zpochybněna. 

(2) Přijetí daru nesmí ovlivnit podobu a obsah vzdělávací, tvůrčí nebo jiné činnosti 

fakulty a nepředstavuje na fakultě jakékoli ohrožení akademické svobody podle zákona o 

vysokých školách. 

(3) Přijetí daru nesmí ovlivnit podobu studijních programů a jiné vzdělávací činnosti 

a jejich uskutečňování na fakultě, podobu kontrol studia a jiných ověřování znalostí 

a dovedností studentů ani přístup k jednotlivým studentům. Tím není vyloučena možnost, aby 

se dárce se souhlasem garanta předmětu podílel na některých výukových aktivitách, zejména 

v zájmu jejich většího kontaktu s praxí. Rozhodnutí, o jakou formu zapojení se jedná, 

a odpovědnost za obsah výuky však zůstávají na garantovi příslušného studijního předmětu. 

(4) Dárce nebo sponzor musí být vždy informován o nezávislosti fakulty a je seznámen 

se základními etickými zásadami fundraisingu. Dar lze přijmout pouze při plném respektování 

nezávislosti fakulty dárcem nebo sponzorem. 

Čl. 3 

Jednání o peněžní a jiné podpoře 

(1) Fakultní pracoviště i zaměstnanci zařazení na fakultě mohou vyhledávat možnosti 

peněžní a jiné podpory fakulty a jednat o nich. Při sjednávání takové podpory musí být 

postupováno v souladu se základními etickými zásadami fundraisingu a v souladu s tímto 

opatřením. 

(2) Součástí vzorového návrhu darovací nebo sponzorské smlouvy jsou základní etické 

zásady fundraisingu. Seznámení se se základními etickými zásadami fundraisingu a jejich 

respektování smluvními stranami je potvrzeno podpisem darovací nebo sponzorské smlouvy. 
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Čl. 4 

Uzavírání darovacích nebo sponzorských smluv 

(1) Uzavření darovací nebo sponzorské smlouvy podléhá schválení proděkanem, který 

má v působnosti komunikaci. 

(2) Uzavření darovací nebo sponzorské smlouvy, jejichž předmětem je dar přesahující 

50 000 Kč, podléhá schválení děkanem po projednání v kolegiu děkana. 

(3) Při uzavření darovací nebo sponzorské smlouvy zastupuje děkana proděkan podle 

odstavce 1. 

Čl. 5 

Evidence dárců a sponzorů 

Evidenci dárců a sponzorů fakulty vede oddělení komunikace. 

Čl. 6 

Účel daru 

Je-li v darovací nebo sponzorské smlouvě uveden účel smlouvy, je možné dar použít 

výhradně k tomuto účelu. 

Čl. 7 

Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 

 

 

 

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r. 

děkan 

 


