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Článek I. 

 
1. Tímto příkazem se vyzývají veškeré studentské spolky a nadace, které působí při Univerzitě Karlově 

v Praze, 3. lékařské fakultě (dále jen „3. LF UK“), aby se zaregistrovaly do seznamu spolků a nadací 
(dále jen „seznam“), který vede 3. LF UK. 

2. Pro účely tohoto příkazu se pojmem studentský spolek či nadace rozumí takový spolek či nadace, 
která sdružuje (jejíž členy jsou) alespoň 3 studenti 3. LF UK. 

 
Článek II. 

 
1. Každý spolek působící při 3. LF UK, který má zájem čerpat Pravidelnou finanční podporu zájmové 

činnosti na 3. LF UK, Jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na 3. LF UK, či Zvýhodněné 
pronájmy, výpůjčky, zápůjčky a dary musí být zaregistrován v seznamu. 

2. Pro registraci spolku do seznamu je nutné podat elektronicky žádost o zápis do seznamu, která bude 
obsahovat název spolku, jeho právní formu, jména osob oprávněných jednat za spolek (v případě 
zastoupení se přiloží plná moc), adresu sídla spolku, kontaktní údaje včetně odkazu na webovou 
prezentaci. Přílohou žádosti bude jmenný seznam členů spolku (jméno a příjmení člena, adresa 
bydliště a datum narození). 

3. Žádost včetně příloh se podává elektronicky na adresu: sekretariatdekana@lf3.cuni.cz. Žádost lze 
podat i písemně na adresu sekretariátu děkana 3. LF UK. 

 
Článek III. 

 
1. Veškeré spolky musí být dle tohoto příkazu zaregistrovány do seznamu, resp. musí být podána 

žádost o jejich registraci dle čl. II. tohoto příkazu nejpozději do 31.10.2015. 
 

Článek IV. 
 

1. Tento příkaz je vydáván v návaznosti na Opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 13/2015. 
 

Článek V. 
 

Tento příkaz neruší žádné předpisy 3. LF UK a nabývá účinnosti dnem zveřejnění.  
 
V Praze dne 27. srpna 2015 
 
 
 
 
 

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
děkan fakulty 
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