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Čl. 1 

Základní ustanovení 

1. Arcibiskupský seminář (dále jen „ArcS“) je dle § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách, platném znění (dále jen „zákon“) a čl. 4 odst. 1 Přílohy č. 2 Statutu 
Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Statut“) účelovým zařízením Univerzity Karlovy v Praze 
(dále jen „univerzita“ nebo „UK“). 

2. ArcS se ve své činnosti řídí Statutem, dalšími vnitřními předpisy univerzity a tímto 
organizačním řádem. Kanonicko-právní postavení ArcS upravují normy kanonického práva. 

3. Sídlem ArcS je Thákurova 3/676, Praha 6. 
 

Čl. 2 

Činnost ArcS 

1. ArcS slouží k výchově a formaci potenciálních kandidátů kněžské služby a k zajištění jejich 
ubytování a stravování. 

2. Vlastní formace a výchova seminaristů se děje podle kanonických norem, předpisů a směrnic 
schválených příslušnou církevní autoritou. 

 

Čl. 3 

Řízení ArcS 

1. V čele ArcS stojí ředitel ArcS, kterého jmenuje a odvolává rektor UK. 

2. Funkce ředitele ArcS se tradičně označuje „rektor Arcibiskupského semináře“ (dále jen „rektor 
ArcS“). 

3. Rektor ArcS odpovídá za dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů UK, za 
hospodaření ArcS, nakládání s majetkem a finančními prostředky UK rektorovi UK.  

4. Rektor ArcS řídí a organizuje činnosti ArcS v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními 
předpisy UK. 

5. Rektorovi ArcS je podle čl. 4 odst. 3 přílohy č. 2 Statutu svěřen výkon správy majetku. Rektor 
ArcS v této souvislosti 

a) rozhoduje a jedná jménem univerzity ve věcech nakládání s majetkem v rozsahu daném 
čl. 49 písm.d) Statutu, 

b) zpracovává rozpočet ArcS, rozbor hospodaření a účetní uzávěrku ArcS a 

c) předkládá podklady pro rozpočet univerzity a účetní závěrku univerzity. 

6. Rektor ArcS dále rozhoduje a jedná jménem univerzity 

a) v pracovněprávních věcech zaměstnanců zařazených v ArcS, je-li k tomu zmocněn 
rektorem UK, 

b) v dalších věcech v rozsahu stanoveném opatřením rektora UK podle čl. 3 odst. 7 písm. b) 
Statutu. 
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7. Tajemník ArcS je podřízen rektorovi ArcS a zabezpečuje řádné hospodaření a nakládání 
s majetkem, výkon administrativní činnosti a dbá za dodržování právních předpisů a vnitřních 
předpisů UK. Konkrétní vymezení působnosti tajemníka ArcS stanoví rektor ArcS opatřením. 

 

Čl. 4 

Organizační struktura 

1. ArcS se člení na tato oddělení: 

a) Kancelář ArcS, 

b) Odbor hospodářsko-technický, 

c) Stravovací středisko. 

2. Kancelář ArcS zajišťuje funkci sekretariátu rektora ArcS. Vedoucí kanceláře ArcS je podřízen 
rektorovi ArcS. 

3. Odbor hospodářsko-technický zabezpečuje hospodaření ArcS, zajišťuje vedení účetnictví 
a mzdové agendy, připravuje návrh rozpočtu ArcS a jeho rozpis, zabezpečuje provoz a základní 
údržbu objektu ArcS a poskytuje metodickou pomoc v těchto oblastech. Odbor hospodářsko-
technický je řízen tajemníkem ArcS. 

4. Stravovací středisko zabezpečuje stravování seminaristů a zaměstnanců ArcS, případně 
i dalších osob, zejména z řad studentů a zaměstnanců Katolické teologické fakulty UK. 
Vedoucí stravovacího střediska je podřízen tajemníkovi ArcS; konkrétní vymezení působnosti 
vedoucího stravovacího střediska stanoví rektor ArcS opatřením.  

 

Čl. 5 

Společná a závěrečná ustanovení 

1. ArcS užívá úředního kulatého razítka a obdélníkového razítka s textem „Univerzita Karlova 
v Praze - Arcibiskupský seminář“; úředního razítka se používá v případech stanovených 
právním předpisem. 

2. Organizační řád Arcibiskupského semináře ze dne 24. 9. 1999 se zrušuje. 

3. Tento organizační řád Arcibiskupského semináře nabývá platnosti dnem schválení 
Akademickým senátem univerzity.1 

4. Tento řád nabývá účinnosti dne 1. 7. 2015. 

 
 
 

Artur Matuszek, Th.D.     Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 
      rektor ArcS         rektor UK 

 
 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

předseda AS UK 

                                                           

1
 Akademický senát univerzity schválil tento organizační řád dne …………… . 


