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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 17. října 2014 pod čj. MSMT-38373/2014 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. 7 odst. 12 se věta druhá zrušuje. 

2. V čl. 7 se za odstavec 12 vkládá nový odstavec 13, který včetně poznámky pod čarou 

č. 11a zní: 

„13. Nesnese-li věc odkladu, je v době mezi zasedáními senátu předsednictvo oprávněno 

usnášet se na vyjádřeních senátu11a), pro která není vnitřním předpisem univerzity 

stanoveno tajné hlasování. Takové vyjádření může předsednictvo přijmout pouze po 

předchozím informování členů senátu a vyjádření věcně příslušné komise. Na nejbližším 

následujícím zasedání senátu se k vyjádření přijatému předsednictvem koná rozprava; 

pokud se tak senát usnese, pozbývá vyjádření další platnosti. Tím není dotčeno ustanovení 

vnitřního předpisu univerzity o mimořádném zasedání senátu.“. 

Stávající odstavce 13 až 18 se označují jako odstavce 14 až 19. 

--- 

11a) § 9 odst. 2 zákona o vysokých školách. 
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Čl. 2 
 

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

Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 10. října 2014. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže 

a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti pátým dnem po nabytí platnosti. 

 

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………………… 

předseda akademického senátu  rektor  

 

 

 

 

 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 17. října 2014. 


