
Třetí novela Statutu PF UK 

Znění třetí novely schválené AS UK 

ZMĚNA STATUTU PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY 

Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 

odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na této změně Statutu 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy, jako na jejím vnitřním předpisu: 

Čl. I 

Statut Právnické fakulty Univerzity Karlovy ze dne 2. června 2017, ve znění změny ze 

dne 15. června 2018 a změny ze dne 21. června 2019, se mění takto: 

1. V čl. 6 odst. 1 se slova „ústavy, centra,“ zrušují a slova „další účelová zařízení“ se 

nahrazují slovem „ústavy“. 

2. V čl. 8 odst. 7 písm. c) se za slovo „jmenování“ vkládají slova „a odvolání“ a slova „, 

ředitele ústavu“ se zrušují. 

3. V čl. 8 odst. 7 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní: 

„g) k návrhu na zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení center,“. 

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h). 

4. V čl. 11 odst. 1 písmeno e) zní: 

„e) jmenuje a odvolává 

1. po vyjádření senátu vedoucí kateder, 

2. vedoucí ústavů, 

3. na návrh nebo se souhlasem vedoucího katedry po vyjádření senátu vedoucí center,“. 

5. Za čl. 17 se vkládá nový čl. 17a, který včetně nadpisu zní: 

„Čl. 17a 

Rozšířené kolegium děkana 

(1) Rozšířené kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. 

(2) Kolegiu předsedá děkan nebo jím pověřený člen kolegia děkana.  

(3) Členy rozšířeného kolegia děkana jsou zejména členové kolegia děkana, vedoucí 

kateder a ústavů, členové akademického senátu univerzity zvoleni na fakultě a garanti 

studijních programů. 

(4) Děkan může přizvat na zasedání rozšířeného kolegia nebo na jeho část i jiné osoby.“. 

6. Nadpis nad čl. 19 zní: „Katedry“. 

7. Čl. 19 zní: 

„Čl. 19 

(1) Katedry jsou základními fakultními pracovišti pro uskutečňování vzdělávací a tvůrčí 

činnosti na fakultě. 
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(2) Katedry spolupracují s jinými fakultními pracovišti.“. 

8. V čl. 20 se na konec textu odstavce 1 doplňují slova „, lektoři a pracovníci fakulty 

zařazení na jiných fakultních pracovištích“. 

9. V čl. 20 se odstavec 2 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3. 

10. V čl. 20 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „a na ústavu“ zrušují. 

11. V čl. 20 se odstavec 3 zrušuje. 

12. V čl. 21 odstavec 1 zní: 

„(1) Při katedře mohou být vytvářena centra jako jejich součásti, na nichž působí 

pracovníci katedry, pracovníci z jiných fakultních pracovišť a z institucí mimo fakultu, včetně 

institucí zahraničních.“. 

13. V čl. 21 odstavec 2 zní: 

„(2) V čele centra je vedoucí, kterého na návrh nebo se souhlasem vedoucího katedry 

jmenuje a odvolává děkan po vyjádření senátu.“. 

14. Nadpis nad čl. 22 zní: „Vedoucí katedry“. 

15. V čl. 22 odst. 1 se věty druhá a poslední zrušují. 

16. V čl. 22 odstavec 2 zní: 

„(2) Vedoucího katedry jmenuje a odvolává děkan. Děkan jmenuje vedoucího katedry po 

vyjádření senátu na funkční období v délce nejvýše 3 let. V případě, že vedoucí katedry 

vykonává tuto funkci po 2 po sobě jdoucí funkční období, vyhlásí děkan na místo vedoucího 

katedry na další funkční období výběrové řízení. Výběrové řízení může děkan vyhlásit 

z vlastního podnětu nebo na základě doporučení senátu i v jiných případech.“. 

17. V čl. 22 odst. 3 se slova „, ředitele ústavu nebo vedoucího centra“ zrušují, slova „, ústavu 

nebo centra jejich“ se nahrazují slovem „jejím“ a slova „nebo ředitele“ se zrušují. 

18. V čl. 22 odst. 4 se slova „, ředitele ústavu nebo vedoucího centra“ zrušují a slova „jejich 

zástupce“ se nahrazují slovy „zástupce vedoucího katedry“. 

19. V čl. 23 odst. 1 se slova „, ředitel ústavu nebo vedoucí centra“ zrušují, slova „, ústavu 

nebo centra“ se zrušují a slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „jejích“. 

20. V čl. 23 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „, ředitel ústavu nebo vedoucí centra“ 

zrušují. 

21. V čl. 23 odst. 2 písm. a) a b) se slova „, ústavu nebo centra“ zrušují. 

22. V čl. 23 odst. 2 písm. c) až e) se slova „, ústavem nebo centrem“ zrušují. 
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23. V čl. 23 odst. 3 se slova „, ředitel ústavu nebo vedoucí centra“ zrušují a slova „, ústavu 

nebo centra s jejich“ se nahrazují slovy „s jejími“. 

24. Čl. 25 zní: 

„Čl. 25 

Ústavy 

(1) Ústavy jsou fakultními pracovišti zřizovanými pro tvůrčí činnost v případě, kdy grant 

nebo projekt vyžaduje složitou organizační strukturu, a to zpravidla na dobu určitou. 

(2) Ústavy spolupracují s jinými fakultními pracovišti.  

(3) Na ústavu působí akademičtí a vědečtí pracovníci, kteří jsou zapojeni do grantu nebo 

projektu. 

(4) V čele ústavu je vedoucí ústavu, kterého jmenuje a odvolává děkan. 

(5) Ustanovení čl. 23 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 3 se použijí obdobně.“. 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato změna statutu byla schválena Akademickým senátem Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy dne 26. května 2022. 

2. Tato změna statutu nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Univerzity Karlovy.1 

3. Tato změna statutu nabývá účinnosti dnem 1. října 2022. 

 

 

 JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 

 předseda akademického senátu PF UK děkan PF UK 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 

předseda akademického senátu UK 

 
1  Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu pravidel dne 24. června 2022. 


