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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 28. února 2013 pod čj. MSMT-7697/2013-30 změny Zásad používání a ochrany 
znaku Univerzity Karlovy v Praze.  

 
 

…….......................................... 
          Mgr. Karolína Gondková 
      ředitelka odboru vysokých škol 
 

 

ZMĚNA 
 

ZÁSAD POUŽÍVÁNÍ A OCHRANY ZNAKU 
 
 

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
 

 

Akademický senát Univerzity Karlovy 

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb.,  

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění,  

a podle čl. 62 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy 

usnesl na této změně Zásad používání a ochrany znaku Univerzity Karlovy: 

 

 

Čl. 1 
 

 Zásady používání a ochrany znaku se mění takto: 
 

1. Čl. 2 zní: 

„Čl. 2 

Užívání znaku univerzitou a jejími součástmi 
 

1. V grafické podobě I uvedené v příloze č. 10 statutu univerzity (dále jen „Příloha“) 

může být znak užíván univerzitou pro slavnostní a svého druhu jedinečné publikace, 

o kterých tak stanoví rektor. 

2. V grafické podobě II uvedené v Příloze může být znak užíván pro vysokoškolské 

diplomy a další diplomy vydávané univerzitou, jakož i pro dodatky k diplomům. Znak 

je v tomto případě standardně tištěn, nebo tištěn jako slepotisk. 

3. V grafické podobě III uvedené v Příloze může být znak užíván univerzitou, fakultou 

nebo další součástí pro označování jiných dokladů o studiu nebo o celoživotním 

vzdělávání, v úřední korespondenci, k označování pamětních písemností, knižních 

publikací, vizitek a na webových stránkách univerzity, fakult a dalších součástí. V této 

podobě může být znak univerzity též užíván studenty a zaměstnanci univerzity 
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k označování jejich bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních nebo 

habilitačních prací. 

4. V grafické podobě IV uvedené v Příloze může být znak užíván univerzitou, fakultou 

nebo další součástí pro označování časopisů a dalších titulů, jakož i tiskových zpráv, 

informačních tiskovin nebo multimediálních výstupů vydávaných univerzitou, 

fakultou nebo další součástí, pro propagační nebo prezentační účely anebo pro 

společenské, kulturní, sportovní či jiné akce. 

5. Rektor je oprávněn z podmínek užití znaku univerzity uvedených v odstavci 1 až 4 

povolit výjimku. Děkani fakult nebo ředitelé dalších součástí jsou oprávněni 

z podmínek užití znaku univerzity uvedených v odstavci 1 až 4 povolit výjimku, jsou-

li k tomu zmocněni rektorem; součástí takového zmocnění může být též stanovení jeho 

rozsahu.“. 

2. V čl. 3 odst. 1 se slovo „tento“ zrušuje a za slova „užívat znak“ se vkládají slova 

„v grafické podobě IV uvedené v Příloze“. 

3. V čl. 3 odst. 2 se za slova „užívat znak“ se vkládají slova „v grafické podobě III nebo IV 

uvedené v Příloze“. 

4. V čl. 3 odst. 3 se za slova „užívat znak“ se vkládají slova „v grafické podobě III nebo IV 

uvedené v Příloze“. 

5. V čl. 3 odst. 4 se za slova „užívat znak“ se vkládají slova „v grafické podobě III uvedené 

v Příloze“. 

6. V čl. 6 se odstavec 1 zrušuje. Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4. 

 
 

Čl. 2 
 

1. Tato změna  Zásad používání a ochrany znaku Univerzity Karlovy v Praze (dále jen 

„předpis“) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze 

dne 18. ledna 2013. 

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

a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti 1. března 2013. 

 

 

 
 

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

předseda akademického senátu rektor 

 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 28. února 2013. 


