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Praha 19. února 2020 - Právě dnes uplynulo 100 let od chvíle, kdy nejstarší česká univerzita začala používat název
„Univerzita Karlova“. Stalo se tak na základě zákona č. 135 z roku 1920.
Zákon č. 135/1920 Sb. o poměru pražských univerzit (známý též jako lex Mareš podle předkladatele Františka Mareše)
byl přijat tehdejším Národním shromážděním 19. února 1920. Byl jím nově definován vztah mezi českou a německou
univerzitou, včetně používání nových názvů (Univerzita Karlova; Německá univerzita v Praze). Univerzitu Karlovu zákon
prohlásil za pokračovatelku středověké univerzity založené Karlem IV.

V důsledku tohoto zákona česká univerzita získala do svého výlučného majetku jak Karolinum, tak univerzitní archiv,
stejně jako starobylé univerzitní insignie, pečetidla a jiné památky, které byly do té doby v držení univerzity německé.

O zápis vlastnictví Univerzity Karlovy ke Karolinu a o předání insignií však bylo zažádáno až v roce 1934. Na podzim
téhož roku rozhodl tehdejší ministr školství a národní osvěty Jan Krčmář o povinnosti Německé univerzity insignie vydat,
její vedení to však odmítlo. Situace následně vyústila až do několikadenních násilných událostí, které vešly do dějin
pod názvem „insigniáda“.

Za správnost:

Mgr. Václav Hájek
Tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů
Univerzita Karlova
tel.: +420 224 491 248
e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova
Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult
(14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou,
výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních
účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak
ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců,
z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba
jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než
700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských
univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex
2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými
vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
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