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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 18. června 2013 pod čj. MSMT-26836/2013-30 změnu Statutu Univerzity 
Karlovy v Praze.  

 

 
…….......................................... 

          Mgr. Karolína Gondková 
      ředitelka 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. 5 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: 

„7. Povinnost dbát dobrého jména univerzity porušuje zejména ten, kdo 

a) v souvislosti se svým postavením nebo členstvím v akademické obci vědomě, 

obecně  nepřijatelným způsobem diskriminuje nebo zvýhodňuje jinou osobu či 

osoby, 

b) hrubě poruší nebo opětovně porušuje základní pravidla akademické práce na 

univerzitě, 

c) se dopustí podvodného nebo jiného nekalého jednání vůči univerzitě, její součásti, 

jejich orgánu, studentovi nebo zaměstnanci univerzity, 
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d) zneužije nebo jinak nepřijatelně zachází s výsledky studijní, vědecké, výzkumné, 

umělecké nebo další tvůrčí činnosti jiné osoby ve prospěch své akademické 

činnosti nebo svého postavení na univerzitě, 

e) závažně úmyslně poškodí majetek univerzity nebo jej závažným způsobem 

zneužije ve svůj osobní prospěch, 

f) vědomě šíří závažné nepravdivé informace o univerzitě, její součásti, jejich 

orgánu, členu akademické obce, studentovi nebo zaměstnanci univerzity.“. 

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10. 

2. V čl. 62 odst. 4 se na konec doplňuje věta, která zní: „Pravidla pro jednotné způsoby 

grafického užívání znaku univerzity stanoví opatření rektora, ke kterému se vyjadřuje 

senát.“. 

3. Za čl. 62 se vkládá nový čl. 62a, který včetně nadpisu zní: 

 

„Čl. 62a 

Znaky fakult a dalších součástí 

 

1. Znak fakulty vyjadřuje identitu fakulty jakožto základní součásti univerzity. 

2. Vyobrazení znaku fakulty a jeho používání musí být v souladu s předpisy uvedenými 

v čl. 62 odst. 4. Znak fakulty musí být volen tak, aby po grafické stránce mohl být 

v souladu s těmito předpisy současně používán se znakem univerzity.  

3. Znak fakulty je uveden ve statutu fakulty. Vnitřní předpis fakulty může stanovit 

zásady používání  a ochrany znaku fakulty.  

4. Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahují přiměřeně i na znak další součásti, pokud 

rektor svým opatřením stanoví, že tato součást znak užívá.“. 

 

 

Čl. 2 

Přechodné ustanovení 

 

Orgány fakult a ředitelé rektorem určených dalších součástí předloží návrh změn statutů 

fakult a organizačních řádů dalších součástí týkající se znaků fakult a dalších součástí 

do 31. května 2014. 

 

 

Čl. 3 

 

1. Tato změna Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) byla schválena 

Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 24. května 2013.1) 

                                                 
1) Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze schválil předpis formou dvou samostatných hlasování, z nichž 
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2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže 

a tělovýchovy.2) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce po nabytí 

platnosti. 

 

 
 

 

................................... ................................... 

předseda akademického senátu rektor 

 
 

                                                                                                                                                         
    první se týkalo změn v čl. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (čl. 1 bod 1 předpisu) a druhé změn ostatních, 
   vždy se stejnou  účinností. 
2) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 18. června 2013. 


