
I. úplné pracovní znění 

Univerzita Karlova v Praze 

 

STATUT PRÁVNICKÉ FAKULTY 

  

Akademický senát Právnické fakulty 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), usnesl na tomto Statutu Právnické fakulty jako jejím vnitřním předpisu: 

 

 

Část I. 

Obecná ustanovení 
 

Čl. 1 

 

(1) Právnická fakulta (dále jen „fakulta“) je součástí
1
 Univerzity Karlovy v Praze. 

(2) V právních vztazích, v nichž fakulta vystupuje jménem Univerzity Karlovy v Praze 

(dále jen „univerzita“), se užívá názvu „Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta“ nebo 

latinsky „Universitas Carolina Pragensis, Facultas iuridica Universitatis Carolinae“. V jiných 

vztazích lze užívat označení „Právnická fakulta Univerzity Karlovy“ nebo latinsky „Facultas 

iuridica Universitatis Carolinae“. 

 

Čl. 2 

 

(1) Vztahy fakulty k univerzitě jsou upraveny zákonem, vnitřními předpisy univerzity 

a vnitřními předpisy fakulty. 

(2) V rozsahu určeném zákonem
2
 jednají nebo rozhodují orgány fakulty jménem 

univerzity v těchto věcech týkajících se fakulty: 

a) tvorba a uskutečňování studijních programů, 

b) zaměření a organizace vědecké, výzkumné a dalších tvůrčích činností, 

c) pracovněprávní vztahy, 

d) habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, 

e) zahraniční styky a aktivity, 

f) ustanovování samosprávných akademických orgánů a vnitřní organizace fakulty, 

g) nakládání s přidělenými finančními prostředky, 

h) doplňková činnost a nakládání s prostředky z ní získanými. 

(3) Orgány fakulty jednají nebo rozhodují jménem univerzity též při nakládání s 

majetkem univerzity, pokud je výkon jeho správy fakultě svěřen, a to ve věcech
3
 

a) souvisejících s jeho řádnou správou, 

b) nakládání s movitými věcmi, jejichž pořizovací cena nepřesahuje částku 2 500 000 Kč, 

c) nájmu služebního bytu v prostorách fakulty zaměstnanci univerzity, 

d) nájmu nebytových prostor, popř. nemovitostí, o výměře do 100 m
2
 nepřesahující dobu 

dvou let a za stejných podmínek i uzavírání jiných smluv, z nichž vznikne právo užívat 

nebytové prostory nebo nemovitost. 

 

Čl. 3 

 

                                                           
1
 § 22 zákona o vysokých školách. 

2
 § 24 odst. 1 zákona o vysokých školách. 

3
 Čl. 3 odst. 6 statutu univerzity. 
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(1) Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci
4
 působící na fakultě a 

studenti zapsaní na fakultě. 

(2) Postavení hostujících profesorů upravuje statut univerzity
5
. 

(3) Člen akademické obce fakulty se může obracet na orgány fakulty se svými náměty 

a připomínkami. Orgány jsou povinny vhodným způsobem a v přiměřené lhůtě informovat 

člena akademické obce, jak bylo jeho podání projednáno. 

 

Čl. 4 

 

Organizačními útvary na fakultě jsou katedry, ústavy, knihovna právnické fakulty, 

účelová zařízení, děkanát a další pracoviště plnící pedagogické, vědecké, hospodářské a jiné 

úkoly. Organizační útvary jsou zřizovány tak, aby umožňovaly efektivní plnění úkolů 

vzdělávací a vědecké činnosti fakulty. 

 

Část II. 

Oblast činnosti 
 

Čl. 5 

 

(1) Fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou činnost v oboru právo. K zabezpečení 

tohoto úkolu může rozvíjet vzdělávací a vědeckou činnost i v dalších oborech. 

(2) Fakulta uskutečňuje ediční činnost za podmínek stanovených Edičním řádem 

Univerzity Karlovy a Edičním řádem Právnické fakulty, který je jejím vnitřním předpisem. 

Fakulta poskytuje knihovnické a jiné informační služby. 

(3) Při plnění úkolů fakulta spolupracuje zejména s jinými fakultami, vysokými 

školami, vědeckými, výzkumnými a jinými institucemi v České republice i v zahraničí a 

vytváří podmínky pro účast členů akademické obce na této spolupráci. 

(4) Rozvíjení doplňkových činností
6
 musí napomáhat plnit úkoly a poslání fakulty a 

univerzity. 

 

Čl. 6 

 

(1) V oblasti vzdělávací činnosti fakulta organizuje zejména: 

a) magisterský studijní program a koná státní zkoušky s obhajobou diplomové práce, 

b) doktorský studijní program a koná státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací, 

c) programy celoživotního vzdělávání. 

(2) Fakulta organizuje studium pro studenty jiných fakult univerzity, studium pro 

studenty jiných vysokých škol na základě dohod a postgraduální studium pro absolventy 

zejména zahraničních vysokých škol. 

(3) Absolventům magisterského studijního programu se uděluje akademický titul 

„magistr“ („Mgr.“), absolventům doktorského studijního programu akademický titul „doktor“ 

(„Ph.D.“). 

(4) Absolventům studia podle odst. 1 písm. c) a odst. 2 se vydává osvědčení, popř. 

diplom podle uzavřených dohod nebo akademických zvyklostí v zahraničí. 

(5) Kurz celoživotního vzdělávání může být organizován též jako studium 

jednotlivých předmětů vyučovaných na fakultě. O úspěšném ukončení kurzu se vydává 

osvědčení. 

                                                           
4
 § 70 zákona o vysokých školách. 

5
 Čl. 42 statutu univerzity. 

6
 § 20 odst. 2 zákona o vysokých školách. 
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(6) Obsah, zaměření a organizace vzdělávací činnosti jsou stanoveny zejména v 

příslušných akreditovaných studijních programech, ve Studijním a zkušebním řádu fakulty, 

popřípadě v dalších dokumentech přístupných na fakultě. 

 

Čl. 7 

 

(1) Absolventům magisterského studijního programu v oboru právo, kteří získali 

akademický titul „magistr“ a vykonali státní rigorozní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba 

rigorozní práce, se uděluje akademický titul „doktor práv“ („JUDr.“). 

(2) Fakulta zajišťuje potřebné podmínky pro přípravu ke státní rigorozní zkoušce a 

obhajobě rigorozní práce. Podrobnosti mohou být upraveny v Rigorozním řádu fakulty, jako 

jejím vnitřním předpisu. 

 

Čl. 8 

 

(1) Fakulta zpracovává dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné činnosti a podle 

potřeby ho aktualizuje v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity. 

(2) Dokumentace k výzkumným záměrům fakulty je uložena na děkanátu. 

 

Čl. 9 

 

(1) Fakulta sestavuje dílčí rozpočet, který je součástí rozpočtu univerzity, stanoví-li 

tak rektor, a hospodaří podle něj. Dílčí rozpočet musí být vyrovnaný. 

(2) Fakulta spravuje jí svěřený majetek univerzity. 

(3) Výsledky hospodaření fakulty se publikují ve výroční zprávě o hospodaření. 

 

Čl. 10 

 

Fakulta zpracovává výroční zprávu o činnosti. Způsob hodnocení činnosti stanoví 

statut univerzity
7
. 

 

Část III. 

Orgány fakulty 

 

Akademický senát 
 

Čl. 11 

 

(1) Akademický senát fakulty (dále jen „senát“) má 21 členů, z toho je deset zástupců 

studentů a jedenáct zástupců akademických pracovníků. Své zástupce do senátu volí zvlášť 

studentská část (kurie) akademické obce a zvlášť část (kurie) akademických pracovníků. 

(2) K platnosti voleb do senátu je třeba účasti nejméně 30% studentské kurie a 30% 

kurie akademických pracovníků. Pokud ani při opakované volbě nebylo takové účasti 

dosaženo, koná se třetí volba, při které se k výši účasti členů akademické obce nepřihlíží. 

(3) Funkční období členů senátu je dva roky. Před uplynutím funkčního období 

členství zanikne, jestliže se člen vzdá svého mandátu, nebo přestane-li být členem 

akademické obce. Člen senátu se může svého mandátu vzdát písemným podáním předsedovi 

senátu; účinné je dnem doručení. 

                                                           
7
 Čl. 45 až 47 statutu univerzity. 
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(4) Jestliže členství v senátu zaniklo před uplynutím funkčního období, nastupuje na 

uvolněné místo pro zbývající část funkčního období náhradník určený podle volebního a 

jednacího řádu senátu. 

 

Čl. 12 

 

(1) Senát volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy. 

(2) Senát je způsobilý se usnášet, jsou-li přítomny dvě třetiny všech jeho členů. 

(3) Není-li dále stanoveno jinak, je usnesení senátu přijato, jestliže se pro něj vyslovila 

nadpoloviční většina přítomných členů. 

(4) Jednání senátu a hlasování jsou veřejná. Tajným hlasováním se senát usnáší při 

rozhodování podle čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 3, čl. 15 a v dalších věcech, kdy tak stanoví 

zákon, nebo pokud se o tom senát usnesl. 

 

Čl. 13 

 

(1) Senát schvaluje 

a) dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké činnosti fakulty po jeho projednání ve vědecké 

radě fakulty, 

b) výroční zprávu o činnosti fakulty a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené 

děkanem, 

c) návrh statutu a dalších vnitřních předpisů fakulty, 

d) rozdělení finančních prostředků fakulty podle návrhu děkana, 

e) podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě. 

(2) Senát na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo 

zrušení organizačních útvarů (čl. 4). 

(3) Senát schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty 

a disciplinární komise fakulty a vyjadřuje se k záměru děkana jmenovat nebo odvolat 

proděkany. 

(4) Senát se vyjadřuje k návrhům studijních programů, jakož i k dalším věcem, které 

zařadí na program svého zasedání, nebo stanoví-li tak vnitřní předpis univerzity nebo fakulty 

anebo požádá-li jej o vyjádření děkan. 

 

Čl. 14 

 

(1) Senát se usnáší na návrhu na jmenování děkana. 

(2) Návrhy na obsazení funkce děkana mohou podávat členové akademické obce. Pro 

přípravu jednání ustanoví senát ze svých členů komisi. 

(3) Navržen bude ten z kandidátů, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů všech členů 

senátu. Není-li této většiny dosaženo, hlasování se opakuje. V případě, že ani po druhém 

hlasování není návrh přijat, koná se užší hlasování pouze o těch dvou kandidátech, kteří 

obdrželi při druhém hlasování nejvyšší počty hlasů. Pokud více kandidátů obdrželo stejný 

počet hlasů, rozhoduje o postupu do užšího hlasování los. 

(4) Jestliže nebyl postupem podle odst. 3 návrh přijat, stanoví senát datum svého 

příštího zasedání a vyzve členy akademické obce k podání nových návrhů. 

 

Čl. 15 

 

Senát může navrhnout odvolání děkana z funkce, jestliže děkan neplní své povinnosti 

nebo pokud závažným způsobem poškozuje zájem univerzity nebo fakulty. Návrh na odvolání 
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je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech jeho členů. Totéž platí pro 

vyslovení souhlasu s odvoláním děkana na návrh rektora
8
. 

 

Čl. 16 

 

(1) Senát zasedá nejméně dvakrát v každém semestru. 

(2) Děkan nebo jeho zástupce se může zúčastnit zasedání senátu s hlasem poradním. 

(3) Na písemnou žádost nejméně třetiny členů senátu nebo děkana je předseda senátu 

povinen svolat zasedání do sedmi dnů. 

(4) Senát může na zasedání pozvat děkana, proděkany, zástupce dalších orgánů 

fakulty, jakož i další členy akademické obce. 

 

Čl. 17 

 

Podrobnosti o volbách do senátu a o jednání senátu obsahuje Volební a jednací řád 

senátu, který je vnitřním předpisem fakulty. 

 

Děkan 
 

Čl. 18 

 

(1) Děkan je v čele fakulty a řídí její činnost. Jedná a rozhoduje ve všech věcech 

fakulty, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům fakulty nebo univerzity. 

(2) Děkana jmenuje na návrh senátu rektor. 

(3) Funkční období děkana je tříleté. 

(4) V rozsahu jím určeném zastupují děkana proděkani. 

(5) Neurčí-li děkan jinak, je po dobu své nepřítomnosti zastupován věkově nejstarším 

z proděkanů. 

 

Čl. 19 

 

(1) Děkan zejména 

a) jmenuje a odvolává proděkany, 

b) jmenuje a odvolává členy vědecké rady, 

c) jmenuje a odvolává tajemníka, 

d) jmenuje a odvolává vedoucí organizačních útvarů fakulty a může vydat jejich organizační 

řády, 

e) jmenuje a odvolává předsedu a další členy disciplinární komise, 

f) rozhoduje ve věcech organizace studia a ve věcech studentů, 

g) jmenuje a odvolává předsedy a členy komisí pro státní zkoušky a stanoví složení těchto 

komisí, 

h) pověřuje profesory a docenty výukou povinných předmětů společného základu v rámci 

magisterského studijního programu a předmětů vyučovaných v doktorském studiu, 

i) podává návrh rektorovi na jmenování profesora emeritním profesorem
9
. 

(2) Při řízení fakulty může děkan vydávat závazné směrnice nebo pokyny. 

 

Čl. 20 

 

                                                           
8
 § 28 odst. 3 zákona o vysokých školách. 

9
 Čl. 60 statutu univerzity. 



I. úplné pracovní znění 

(1) Děkan uzavírá pracovní smlouvy s akademickými pracovníky a jedná v 

pracovněprávních věcech těchto pracovníků. 

(2) Na žádost akademického pracovníka mu může děkan poskytnout tvůrčí volno
10

. 

 

Vědecká rada 
 

Čl. 21 

 

(1) Vědecká rada fakulty (dále jen „vědecká rada“) projednává zásadní otázky vědecké 

a pedagogické činnosti fakulty. 

(2) Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan. Nejméně jednu třetinu členů tvoří 

významní představitelé oboru mimo akademickou obec univerzity. 

(3) Předsedou vědecké rady je děkan. 

 

Čl. 22 

 

(1) Vědecká rada zejména: 

a) projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké činnosti fakulty, 

b) vyjadřuje se k výzkumným záměrům fakulty, 

c) schvaluje studijní programy, 

d) schvaluje děkanem navržené odborníky za členy komisí pro státní zkoušky
11

, 

e) vyjadřuje se ke jmenování emeritního profesora a navrhuje jmenování učitele zahraniční 

vysoké školy hostujícím profesorem
12

, 

f) navrhuje jmenování akademického pracovníka profesorem in memoriam
13

. 

(2) Vědecká rada jedná a rozhoduje v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování 

profesorem
14

. 

 

Čl. 23 

 

(1) Zasedání vědecké rady svolává děkan nejméně dvakrát za semestr. Zasedání je 

povinen svolat, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů vědecké rady nebo senát. 

(2) Nestanoví-li zvláštní předpisy jinak, je vědecká rada schopna se usnášet, je-li 

přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnému usnesení je třeba nadpoloviční 

většiny všech členů vědecké rady. 

(3) Pokud vědecká rada nerozhodne v jednotlivých případech jinak, jsou její zasedání 

veřejná. 

(4) Podrobnější úpravu jednání vědecké rady stanoví Jednací řád vědecké rady, který 

je vnitřním předpisem fakulty. 

 

Čl. 24 

Tajemník 
 

(1) Tajemník v rozsahu stanoveném opatřením děkana 

a) jedná nebo rozhoduje 

1. ve věcech hospodaření fakulty a administrativního chodu fakulty, 
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 § 76 zákona o vysokých školách a čl. 39 statutu univerzity. 
11

 § 53 odst. 2 zákona o vysokých školách. 
12

 Čl. 60 odst. 1 a čl. 42 odst. 1 statutu univerzity. 
13

 Čl. 61 odst. 1 statutu univerzity. 
14

 § 72 a násl. zákona o vysokých školách. 
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2. při nakládání s majetkem univerzity, pokud je výkon jeho správy svěřen fakultě
15

,  

3. v pracovněprávních věcech správních pracovníků fakulty, 

4. v dalších věcech, které mu děkan svěří, 

b) řídí děkanát, popř. i další součásti fakulty. 

(2) Ze své činnosti je tajemník odpovědný děkanovi a je povinen řídit se jeho pokyny. 

 

Čl. 25 

Disciplinární komise 
 

(1) Disciplinární komise fakulty (dále jen „disciplinární komise“) projednává 

disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí 

děkanovi
16

. 

(2) Disciplinární komise má šest členů. Předsedu, další členy komise a náhradníky
17

 

jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů tvoří studenti. 

(3) Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté. Před uplynutím funkčního 

období členství zanikne, jestliže se člen písemně děkanovi vzdá své funkce, nebo přestane-li 

být členem akademické obce fakulty, jakož i odvoláním podle odstavce 5. Pokud členství 

zaniklo z uvedených důvodů před uplynutím funkčního období, jmenuje děkan na jeho 

zbývající dobu nového člena. 

(4) Disciplinární komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina 

všech jejích členů. 

(5) Jestliže disciplinární komise nezahájila řízení na návrh děkana do třiceti dnů od 

jeho podání a zůstala nečinná i po následném upozornění děkana, nebo ve stejné lhůtě pro 

nepřítomnost členů nemohla jednat, ač tomu nebránily závažné důvody, děkan může se 

souhlasem senátu členy disciplinární komise odvolat a jmenovat nové členy. 

(6) Činnost disciplinární komise upravuje Disciplinární řád. 

 

Čl. 26 

Poradní orgány 
 

(1) Orgány fakulty mohou zřizovat poradní orgány, mohou též zřídit poradní orgány 

společné. 

(2) Stálým poradním orgánem děkana je kolegium děkana, jehož členy jmenuje děkan. 

Děkan na kolegiu projednává zejména důležitá rozhodnutí ve věcech fakulty a zásadní otázky 

jejího řízení; na jednání může přizvat i další členy akademické obce a pracovníky fakulty. 

 

Část IV. 

Organizace fakulty 
 

Katedry 
 

Čl. 27 

 

(1) Katedry jsou organizačními útvary zřizovanými zpravidla pro více příbuzných 

předmětů vyučovaných na fakultě. 

(2) Katedru tvoří akademičtí pracovníci fakulty. Na katedře mohou dále působit 

externí učitelé, studenti doktorského studijního programu a studenti magisterského studijního 
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 Čl. 49 písm. c) statutu univerzity a čl. 2 odst. 3 statutu fakulty. 
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 § 31 odst. 3 a § 69 zákona o vysokých školách. 
17

 Čl. 3 Disciplinárního řádu univerzity. 



I. úplné pracovní znění 

programu jako pomocné vědecké síly. Při katedře mohou být vytvářeny pracovní skupiny 

spolupracovníků katedry z jiných pracovišť fakulty a mimofakultních institucí, včetně 

zahraničních. 

 

Čl. 28 

 

(1) Vedoucího katedry jmenuje a odvolává děkan z řad profesorů a docentů. 

Výjimečně lze pověřit vedením fakulty odborného asistenta. 

(2) Vedoucí katedry předkládá děkanovi návrhy a podklady týkající se organizace 

práce katedry a odpovídá za plnění jejích úkolů. 

 

Čl. 29 

 

(1) Vedoucí katedry zejména: 

a) vyjadřuje se k rozhodování v pracovněprávních věcech členů katedry a předkládá příslušné 

návrhy děkanovi, 

b) ustanovuje a odvolává tajemníka katedry a ukládá mu úkoly, 

c) pomáhá učitelům pověřeným výukou
18

 při organizaci vzdělávací činnosti, 

d) zajišťuje vnitrostátní a mezinárodní styky s představiteli příslušných předmětů. 

(2) Vedoucí katedry projednává zásadní otázky její práce s členy katedry. 

 

Ústavy 
 

Čl. 30 

 

(1) Ústavy jsou pracovišti fakulty zřizovanými zejména pro interdisciplinární výzkum 

nebo pro výzkum specifických otázek oboru. 

(2) Ústavy spolupracují s katedrami. 

(3) Ústav tvoří akademičtí pracovníci fakulty. Dále v něm mohou působit externí 

pracovníci, studenti doktorského studijního programu a studenti magisterského studijního 

programu jako pomocné vědecké síly. Při ústavu mohou být vytvářeny pracovní skupiny 

spolupracovníků z jiných pracovišť fakulty a mimofakultních institucí, včetně zahraničních. 

 

Čl. 31 

 

(1) Ředitele ústavu jmenuje a odvolává děkan z profesorů, docentů a vědeckých 

pracovníků fakulty.  

(2) Pro činnost ředitele ústavu platí obdobně ustanovení článků 28 odst. 2 a 29 tohoto 

statutu. 

 

Čl. 32 

Knihovna právnické fakulty 
 

(1) Knihovna právnické fakulty (dále jen „knihovna“) zejména spravuje knihovní a 

vědecké informační fondy uložené na fakultě. Organizuje jejich získávání, zpracování, 

uložení a ochranu a využívání. Metodicky řídí zpracovávání a správu vědeckých informací na 

fakultě. 

                                                           
18

 Čl. 37 odst. 1 statutu fakulty. 



I. úplné pracovní znění 

(2) Oborové zaměření knihovny je obecně vymezeno činností fakulty a může být 

konkretizováno směrnicí děkana schválenou vědeckou radou. 

(3) Knihovna se člení na oddělení, popřípadě jiné útvary. 

(4) Knihovnu řídí ředitel, kterého jmenuje a odvolává děkan. Ředitel se účastní 

zasedání vědecké rady s hlasem poradním. 

(5) Podrobnosti o činnosti a organizaci knihovny stanoví organizační řád. 

 

Čl. 33 

Účelová zařízení 
 

(1) Účelová zařízení jsou pracoviště fakulty, která pomáhají zabezpečit její hlavní 

činnost. 

(2) Vedoucího nebo ředitele účelového zařízení jmenuje a odvolává děkan. 

(3) Činnost a organizaci účelového zařízení může blíže upravit jeho organizační řád. 

 

Čl. 34 

Děkanát 
 

(1) Děkanát je výkonným útvarem fakulty. 

(2) Děkanát se člení na oddělení, jejichž vedoucí jmenuje a odvolává na návrh 

tajemníka děkan, a na samostatné referáty. 

(3) Podrobnosti o organizaci a činnosti děkanátu stanoví jeho organizační řád. 

 

Čl. 35 

 

Fakulta může zřídit další pracoviště fakulty plnící vědecké, hospodářské a jiné úkoly. 

Jejich postavení a organizaci stanoví jejich organizační řády. 

 

Část V. 

Členové akademické obce 
 

Akademičtí pracovníci 
 

Čl. 36 

 

(1) Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, 

lektoři a vědečtí a výzkumní pracovníci podílející se na pedagogické činnosti. 

(2) Místa akademických pracovníků se obsazují na základě výběrového řízení. Od 

výběrového řízení lze upustit při opakovaném sjednávání pracovního poměru s akademickým 

pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného místa. 

(3) Na pedagogické a vědecké práci se mohou podílet hostující profesoři i další 

odborníci. 

 

Čl. 37 

 

(1) Profesora nebo docenta pověřuje výukou povinného předmětu společného základu 

v magisterském studiu a v předmětech doktorského studia děkan. Děkan může takto pověřit i 

více profesorů nebo docentů a po dohodě s nimi stanovit jejich podíl na výuce nebo 

rozhodnout, že v určitém předmětu nebo v jeho části budou probíhat paralelní přednášky. 



I. úplné pracovní znění 

Pověření profesoři nebo docenti odpovídají za kvalitu pedagogického procesu v daném 

předmětu. 

(2) Profesoři a docenti vypisují vědecké semináře. 

(3) Odborní asistenti mohou přednášet jednotlivá témata a hodnotit klauzurní a jiné 

práce, vést a oponovat diplomové práce studentů pouze se souhlasem děkana a podle pokynů 

učitele pověřeného výukou podle odst. 1. Odborní asistenti mohou zkoušet u postupových 

zkoušek jen se souhlasem děkana. 

(4) Asistenti pomáhají profesorům a docentům při plnění pedagogických a vědeckých 

úkolů. Lektoři se zpravidla podílejí na pedagogické činnosti. 

(5) Odborní asistenti, asistenti a lektoři vedou semináře a cvičení podle pokynů učitelů 

pověřených výukou. 

(6) Zásady pro rozdělení pedagogických povinností stanoví děkan po projednání v 

senátu. Rozložení pracovní doby učitele je dáno jeho pedagogickými úvazky, pokyny děkana 

a úkoly, které stanoví vedoucí organizačního útvaru. 

 

Čl. 38 

 

Učitelé jsou zpravidla přijímáni do pracovního poměru 

a) profesoři a docenti na dobu neurčitou, 

b) odborní asistenti na dobu nejvýše pěti let s možností prodloužení o dva roky, 

c) asistenti nejvýše na dobu tří let s možností prodloužení o dva roky. 

 

Čl. 39 

 

Akademickému pracovníku se poskytne tvůrčí volno v délce šesti měsíců jedenkrát za 

sedm let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů fakulty. O 

poskytnutí tvůrčího volna rozhoduje na návrh pracovníka po vyjádření vědecké rady děkan. 

 

Čl. 40 

 

(1) Vědečtí pracovníci jsou zpravidla přijímáni do pracovního poměru na dobu 

určitou. 

(2) Rozvržení pracovní doby vědeckých pracovníků stanoví podle uložených úkolů ve 

vědecké, popř. pedagogické činnosti, vedoucí pracoviště se souhlasem děkana. Děkan může 

vyhlásit jednotný rozvrh pracovní doby pro vědecké pracovníky. 

 

Studenti 
 

Čl. 41 

 

(1) Uchazeč o studium magisterského a doktorského studijního programu se stává 

studentem dnem zápisu do studia. Pokud bylo studium přerušeno, stává se studentem dnem 

opětovného zápisu do studia po přerušení. 

(2) Podmínky přijetí ke studiu
19

 schvaluje na návrh děkana senát. 

(3) O přijetí ke studiu rozhoduje děkan. 

(4) Na půdě fakulty mají postavení studentů též posluchači, kteří studují pouze 

vybrané části studijních programů nebo pro ně vytvořené kurzy, stanoví-li tak mezinárodní 

                                                           
19

 § 49 zákona o vysokých školách, Řád přijímacího řízení univerzity. 



I. úplné pracovní znění 

smlouva, jimiž je Česká republika vázána, nebo vyplývá-li to z dohod, uzavřených mezi 

univerzitou a jinou vysokou školou. 

 

Čl. 42 

 

(1) Student plní povinnosti stanovené studijním programem a plánem výuky v 

předmětech, které si zapsal. 

(2) Studijní a zkušební řád fakulty stanoví, která práva a povinnosti v něm upravené 

mají posluchači programů nebo studia uvedení v čl. 6 odst. 1 písm. c) a odst. 2. 

 

Část VI. 

Akademické insignie a obřady 
 

Čl. 43 

 

(1) Insignie fakulty je uložena na rektorátě univerzity. 

(2) Texty slibu při magisterské promoci a slibu při doktorské promoci jsou obsaženy v 

Příloze tohoto statutu a jsou uloženy na děkanátu fakulty a na rektorátu univerzity. 

 

Čl. 44 

 

(1) Fakulta může za zásluhy o rozvoj fakulty, vědy, vzdělanosti a akademických 

svobod udělit svým pracovníkům, studentům a jiným osobám pamětní medaile a jiné ceny. 

(2) Medaile a jiné ceny uděluje děkan. 

 

Část VII. 

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 
 

Čl. 45 

 

(1) Písemnosti stanovené v čl. 64 statutu univerzity, popř. v dalších vnitřních 

předpisech univerzity a fakulty, jakož i jiné důležité informace se vyvěšují na úřední desce 

fakulty. 

(2) Úřední desku vede děkanát. 

 

Čl. 46 

 

Do volby nového akademického senátu platí pro jeho složení dosavadní předpisy. 

 

Čl. 47 

 

Zrušuje se statut fakulty schválený akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 20. 

září 1991, ve znění jeho změn a doplňků, s výjimkou čl. 38, který pozbude platnosti dnem 

akreditace nových oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. 

 

Čl. 48 

 



I. úplné pracovní znění 

(1) Tento statut byl schválen senátem fakulty dne 12. 5. 1999 a nabývá platnosti dnem 

schválení akademickým senátem univerzity.
20

 

(2) Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. října 1999. 

 

----- 

Změny statutu: 

 

1. změna statutu byla schválena akademickým senátem fakulty dne 20. 9. 2000, akademickým 

senátem univerzity dne 20. 10. 2000 a nabyla účinnosti dne 1. 11. 2000. 
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 § 9 odst. 1 zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento statut dne 11. 6. 1999. 



I. úplné pracovní znění 

PŘÍLOHA 
 

 

Text slibu při magisterské promoci: 
 

Primum vos huius Universitatis, in qua magistri gradum ascenderitis, piam perpetuo 

memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos: 

Dein honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos: 

Postremo doctrinam iuris, qua vos nunc polletis, impigro labore culturos et in vitae usum et 

commoda ita conversuros, ut aequitas iuris ac iudicii, qua salus civitatis continetur, quantum 

in vobis est, semper conservetur. 

 

 

Text slibu při doktorské promoci: 
 

Primum vos huius Universitatis, in qua doctoris gradum ascenderitis, piam perpetuo 

memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos: 

Dein honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos: 

Postremo vos iuris prudentiae artem, quam assecuti estis, impigro labore culturos et 

provecturos non ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus 

humani generis continetur, clarius effulgeat. 
 


