
Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze – Změna Statutu

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 11. června 2013 pod čj. MSMT-25952/2013-30 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. 23 odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 26a a 26b znějí:

„1. Koordinací obsahové přípravy studijního programu, dohledem nad kvalitou jeho 

uskutečňování,  vyhodnocováním a rozvojem studijního programu je pověřen garant 

studijního programu26a). Obdobnou působností za studijní obor může být pověřen oborový 

garant; v takovém případě oboroví garanti tvoří radu garantů studijního programu. Je-li to 

pro daný studijní program vhodné, může být rada garantů ustavena i pro studijní program, 

který se nedělí na studijní obory, nebo mohou být členstvím v radě garantů pověřeni další 

akademičtí pracovníci.

2. Funkcí garanta studijního programu, oborového garanta nebo člena rady garantů může 

být pověřen pouze habilitovaný akademický pracovník. 26b) Je-li ustavena rada garantů, je 

jejím předsedou garant studijního programu.

26a) § 79 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách.
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26b) § 70 odst. 4 zákona o vysokých školách.“.

2. V čl. 23 odst. 3 se slova „Garanta nebo členy rady garantů“ nahrazují slovy „Garanta 

studijního programu, oborového garanta nebo člena rady garantů“.

3. V čl. 23 odst. 4 větě první se za slovo „Garant“ vkládají slova „studijního programu“ 

a slova „bakalářský nebo magisterský“ se zrušují.

4. V čl. 23 odst. 5 se na konec doplňuje věta „Garant doktorského studijního programu je 

členem příslušné oborové rady. V případě, že se doktorský studijní program člení na více 

studijních oborů, je garant studijního programu členem alespoň jedné z oborových rad 

a oboroví garanti jsou členy té oborové rady, jejíž studijní obor garantují.“.

5. V čl. 23 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„7. Podrobnosti o působnosti garanta studijního programu, oborového garanta, rady 

garantů a oborové rady upravuje opatření rektora, ke kterému se vyjadřuje vědecká rada

a senát.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

6. V čl. 23 odst. 8 větě první se za slovo „garanta“ vkládají slova „studijního programu, 

oborového garanta“.

7. V čl. 23 odst. 8 se věta třetí zrušuje.

Čl. 2

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

Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 26. dubna 2013.

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

a tělovýchovy.1)

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce po nabytí 

platnosti.

................................... ...................................
předseda akademického senátu rektor

                                                
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 11. června 2013.




