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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 30. června 2006 pod čj. 17 598/2006-30  změnu přílohy č. 2 Statutu  
Univerzity Karlovy v Praze.   

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

ředitel odboru vysokých škol 
 

 
 

ZMĚNA 
 

přílohy č. 2  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 (zákon o vysokých školách),  

usnesl na této změně přílohy č. 2  Statutu Univerzity Karlovy: 
 

 

Čl. 1 
 

Příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy (Organizační řád) se mění takto: 
 

Za čl. 4 se vkládá nový čl. 5, který včetně nadpisu zní: 
 

„Čl. 5 
Znění názvů univerzity, fakult a dalších součástí v anglickém jazyce 

 

1. Název univerzity v anglickém jazyce zní: „Charles University in Prague” 

2. Názvy fakult v anlickém jazyce znějí: 

- „Catholic Theological Faculty” 

- „Protestant Theological Faculty” 

- „Hussite Theological Faculty” 

- „Faculty of Law” 

- „First Faculty of Medicine” 

- „Second Faculty of Medicine” 

- „Third Faculty of Medicine” 

- „Faculty of Medicine in Plzeň” 

- „Faculty of Medicine in Hradec Králové” 

- „Faculty of Pharmacy in Hradec Králové” 

- „Faculty of Philosophy & Arts” 



Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze – Změna přílohy č. 2 Statutu UK 
 
 

 2 

- „Faculty of Science” 

- „Faculty of Mathematics and Physics” 

- „Faculty of Education” 

- „Faculty of Social Sciences” 

- „Faculty of Physical Education and Sport” 

- „Faculty of Humanities” 

3. Názvy dalších součástí v anlickém jazyce znějí: 

- „Institute of the History of Charles University and Archive of Charles University” 

- „Center for Theoretical Study”  

- „Center for Economic Research and Graduate Education” 

- „Computer Science Centre” 

- „European Information Centre” 

- „Institute for Language and Preparatory Studies” 

- „Central Library of Charles University” 

- „Environment Center” 

- „Agency of the Council of Higher Education Institutions” 

- „Dormitories and Refectories” 

- „Archbishop’s Seminary” 

- „Karolinum Press” 

- „Premises and Facilities Administration” 

- „Sports Centre” ”. 

 

 
Čl. 2 

 

1. Tato změna přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) byla 

schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 2. června 2006. 

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

a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti dnem 1. října 2006. 
 

 

 

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

předseda akademického senátu rektor 

 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 30. června 2006. 


