
Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze – Změna Statutu 
 

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 28. dubna 2006 pod čj. 12 120/2006-30  změnu Statutu  Univerzity 
Karlovy v Praze.  

 
 
 
      .......................................... 
             Ing. J. Beneš, CSc. 

ředitel odboru vysokých škol 
 

 
ZMĚNA 

 

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, v platném znění,  

usnesl na této změně Statutu Univerzity Karlovy: 
 

Čl. 1 
 

Statut Univerzity Karlovy v Praze se mění takto: 
 

1. V čl. 1 odst. 2 se druhá věta zrušuje. 
2. V čl. 3 se konci odstavce 4 doplňuje věta: „V této příloze jsou též uvedena cizojazyčná 

znění názvů univerzity, fakult a dalších součástí.“. 
3. V čl. 5 se na konci odstavce 3 doplňuje věta: „Univerzita dbá potřeb členů akademické 

obce a dalších zaměstnanců s dlouhodobým nebo těžkým zdravotním postižením a ve 
svých činnostech, jakož i v činnostech akademických samosprávných orgánů, činí 
dostupná opatření pro vyrovnávání jejich příležitostí k uplatnění.“. 

4. V čl. 7 odst. 6 písmeno a) zní: 
„a) společně se zánikem členství v příslušné části akademické obce, na které byl zvolen 
(odstavec 2), nestanoví-li vnitřní předpis univerzity jinak,“.  

5. V čl. 7 odst. 16 se za slova „zrušení součástí univerzity“ a čárkou vkládají slova „na 
zřízení nebo zrušení společných pracovišť součástí univerzity“, za kterými se vkládá čárka 
a za slova „na schválení rozpočtu univerzity“ se vkládá čárka a slova „na zrušení nebo 
pozastavení účinnosti vnitřního předpisu součásti univerzity nebo rozhodnutí anebo jiného 
úkonu orgánu součásti univerzity“, za kterými se vkládá čárka a slova „a na jmenování“ se 
nahrazují slovy „na jmenování“. 

6. V čl. 12 odst. 1 větě první se slovo „pět“  nahrazuje slovy „šest“. 
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7. V čl. 12 odst. 1 věta druhá zní: „Úseky činnosti prorektorů stanoví rektor po vyjádření 
senátu.“. 

8. V čl. 17 odstavec 4 zní: 
„4. O věcech souvisejících s činnostmi univerzity uvedenými v čl. 2, včetně věcí 
uvedených v § 24 zákona o vysokých školách, a v dalších případech  stanovených 
právními předpisy nebo vnitřními předpisy univerzity vede rektorát ústřední evidenci. 
Fakulty a další součásti jsou povinny poskytovat potřebné údaje rektorátu v rozsahu 
a způsobem, který stanoví opatřením rektor; v tomto opatření může být rovněž určen 
způsob evidence údajů podle § 57 odst. 3 zákona o vysokých školách.“. 

9. V čl. 18 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
„2. Děkan a ředitel další součásti v rozsahu své působnosti odpovídají rektorovi též za 
účelné využívání finančních prostředků, vypořádávání dotací a za řádné hospodaření se 
svěřeným majetkem univerzity.“. 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

10. V čl. 18 odst. 3 větě první se za slovem „opatření“ vkládá čárka a slova „rozhodnutí nebo 
úkon“ a ve větě druhé se za slovem „opatření“ vkládá čárka a slova „rozhodnutí nebo 
úkonu“. 

11. V čl. 22 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou zní: 
„5. Studijní program může být též uskutečňován ve spolupráci se zahraniční vysokou 
školou25a); návrh příslušné dohody předkládá po projednání ve vědecké radě fakulty 
rektorovi děkan.“. 
_________________________________________________________ 
25a) § 47a zákona o vysokých školách. 
 

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10. 
12. V čl. 22 se odstavec 10 zrušuje. 
13. V čl. 25 se za slovem „studentů“ vkládá čárka a slova včetně poznámky pod čarou „jakož 

i způsobu zveřejňování obhájených závěrečných prací a prací odevzdaných 
k obhajobě27a)“, za kterými se vkládá čárka. 
_________________________________________________________ 
27a) § 47b zákona o vysokých školách. 
 

14. V čl. 27 se za slova „jejich průběhu a hodnocení“ a čárkou vkládají slova včetně odkazu 
na poznámku pod čarou č. 27a „podrobnosti o způsobu zveřejňování obhájených 
rigorózních prací a prací odevzdaných k obhajobě27a“, za kterými se vkládá čárka a za 
slovem „výše“ se vkládají slova včetně poznámky pod čarou č. 28a „poplatku spojených 
s přijetím přihlášky k této zkoušce a s konáním této zkoušky28a) a pro stanovení“. 
_________________________________________________________ 
28a) § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách. 
 

15. V čl. 35 odst. 4 se slova „písm. f) až h)“ nahrazují slovy „písm. f) až i)“. 
16. V čl. 41 odst. 2 se věta druhá zrušuje. 
17. V čl. 43 odst. 1 se za slovem „výše“ vkládají slova „příspěvku nebo“. 
18. V čl. 48 odst. 5 se za slova „příjmů z“ vkládají slova „příspěvku nebo“. 
19. Za čl. 50 se vkládá nový článek 50a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou zní: 
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„Čl. 50a 
Zakládání právnických osob, vklady majetku univerzity 

 

1. Součástí návrhu rektora48a) na založení právnické osoby, nebo na peněžitý anebo 
nepeněžitý vklad univerzity do právnické osoby je rozbor, z něhož musí vyplývat, jak 
navrhovaný záměr přispívá k plnění úkolů uvedených v čl. 2 nebo čl. 5 odst. 2 až 4. 
Předkládá-li podnět v této věci rektorovi děkan, uvede v něm též vyjádření 
akademického senátu fakulty k tomuto záměru. 

2. Návrh zakládací listiny, stanov nebo obdobného dokumentu právnické osoby, kterou 
univerzita hodlá založit, musí být formulován tak, aby univerzitě umožnil plnit úkoly 
podle odstavce 1 prostřednictvím výkonných a dozorčích orgánů zakládané osoby.  

3. Peněžitý nebo nepeněžitý vklad univerzity do právnické osoby lze učinit za 
předpokladu, že to přispěje k plnění úkolů uvedených v odstavci 148b).“. 

_________________________________________________________ 
48a) § 15 odst. 1 písm. d) a § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách. 
48b) § 20 odst. 3  zákona o vysokých školách. 
 

20. V čl. 51 se za slova „čl. 33“ vkládají slova „nebo poplatkem podle čl. 27“. 
21. Poznámka pod čarou č. 54 zní: „§ 21 odst. 1 písm. g), § 49 odst. 5, § 75 odst. 1 a § 77 

odst. 2 zákona o vysokých školách.“. 
22. V čl. 64 odst. 3 písm. e) se slova „spojených se studiem (čl. 33)“ nahrazují slovy „(čl. 27 

a 33)“. 
 

Čl. 2 
Zvláštní ustanovení 

 

Přílohy č. 4 a 7 Statutu Univerzity Karlovy v Praze se zrušují. 
 

Čl. 3 
 

1. Tato změna Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) byla schválena 
Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 21. dubna 2006. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže 
a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti. 
 
 
 

................................... ................................... 
předseda akademického senátu rektor 

 

                                                
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 28. dubna 2006. 


