UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

STATUT
HUSITSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY

Akademický senát Husitské teologické fakulty
se podle§ 27 odst. 1 písm. b) a§ 33 odst. 2 písm„ a) zákona č. 11111998 Sb. o vysokých
školách a o z1něně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném, znění,
usnesl na t01nto Statutu Husitské teologickéfakultyjakojejím vnitfním pfedpisu:

ČÁST I.

Úvodní ustanovení

Čl. 1
Základní ustanovení

1. Husitská teologická fakulta (dále jen „fakulta") je součástí Univerzity Karlovy v Praze
(dále jen „univerzita").
2. Husitská teologická fakulta je nástupcem Husovy československé bohoslovecké fakulty
v Praze (podle zákona č. 163/1990 Sb. o bohosloveckých fakultách).

Označeni,

Čl. 2
sídlo, znak a razítko fakulty

1. Název fakulty zní: „Husitská teologická fakulta".
2. Latinský překlad názvu je: „F ACULT AS THEOLOGIAE HUSSITICAE". Anglický
překlad názvu je: „Hussite Theological Faculty". Německý překlad názvu je: „Hussitische
Theologische Fakultat".
3. Sídlo fakulty: Pacovská 350, Praha 4-Krč, PSČ 140 21
4. Fakulta užívá obraz pečetního pole se znakem kalicha s křížem a heslem: dokončit českou
reformaci (REFORMA TIONEM BOHEMICAM IMPLERE). Fakulta používá též obraz
pečetního pole nejstaršího pečetidla Univerzity Karlovy.
5. Fakulta používá kulatého razítka s malým státním znakem České republiky a textem
„Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta".

Čl. 3

Poslání a

činnostfakulty

ideově

i obsahově navazuje na tradice českého reformačního bohosloví
na pražské univerzitě od dob Husových a specificky se zaměřuje na tradice
českého katolického modernismu 19. a 20. století, které se dějinně projevily také
založením Církve československé (husitské).
Fakulta spatřuje svt\j úkol v naplúování křesťanských, filozofických hodnot v duchu
evropské kultury a humanismu a soudobých ekumenických snah. Fakulta usiluje o rozvoj
svobodného teologického bádání.
Fakulta pěstuje další speciální obory, které rozvíjejí hodnoty sloužící k rozšíření možností
mezináboženského dialogu, tolerance a služby člověku.
Fakulta zdúrazúuje svobodu vyznání a uplat11uje všechny akademické svobody a
akademická práva, jak je vymezuje § 4 zákona o vysokých školách.
Na fakultě není přípustné zakládat a organizovat činnost politických stran a politických
hnutí.

1. Fakulta

pěstovaného

2.

3.
4.
5.

Čl. 4
Fakultní pracoviště
1. Fakultní pracoviště jsou
a) katedry,
b) ústavy,
c) centra.
2. Katedry jsou základním pracovištěm fakulty pro pedagogickou,

vědeckou

a výzkumnou

činnost.

3. Ústavy vykonávají specializovanou pedagogickou, vědeckou a výzkumnou činnost.
Ústavy se podílí na uskutečúování akreditovaných studijních programú nebo jejich částí.
4. Centra jsou podpúrná účelová zařízení fakulty.
5. Děkan jmem~je vedoucím katedry nebo ústavu profesora, případně docenta. Na
přechodnou dobu múže děkan pověřit vedením katedry nebo ústavu odborného asistenta.
V případě, že zamýšlí jmenovat vedoucím katedry systematické a praktické teologie
kandidáta, který není knězem CČSH, požádá děkan o souhlas biskupské rady CČSH.
ČÁST II.

Správa fakulty a její orgány
Čl. 5
Akadenúcká obec, orgányfakulty a

vnitřní p1-;;edpisy

1. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci podle § 70 odst. 1 a 2 zákona o

vysokých školách púsobící na této fakultě a studenti na ní zapsaní.
2. Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou
a) akademický senát,
b) děkan,
c) vědecká rada,
d) disciplinární komise.
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3. Dalším orgánem fakulty je tajemník.
4. Činnost orgánú fakulty se řídí vnitřními předpisy. Vnitřními předpisy fakulty jsou
a) statut fakulty,
b) volební a jednací řád akademického senátu fakulty,
c) jednací řád vědecké rady fakulty,
d) disciplinární řád pro studenty,
e) pravidla pro organizaci studia,
f) pravidla pro přiznávání stipendií,
g) rigorózní řád.

Čl. 6
Akademický senát fakulty

1. Akademický senát fakulty (dále jen „senát") je samosprávným zastupitelským orgánem
fakulty. Senát a členové senátu fakulty odpovídají za svou činnost akademické obci
fakulty. Při výkonu své funkce jsou členové senátu povinni dbát zájmú fakulty i univerzity
jako celku. Člen senátu je povinen dostavit se na výzvu předsedy senátu na jeho zasedání.
Člen senátu je povinen odpovědět na otázku týkající se jeho práce v senátu, položenou mu
členem akademické obce fakulty na zasedání senátu.
2. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná. Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan má právo
vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost děkana, nebo. požádají-li o to
alespoú dvě pětiny členú senátu, je předseda senátu povinen bezodkladně svolat
mimořádné zasedání senátu.
3. Zasedání senátu (termín a program) jsou veřejně oznamována tak, aby členové
akademické obce fakulty měli možnost podat k projednávaným věcem své připomínky.
Veřejně je vyvěšován též zápis o zasedání senátu.
4. Akademický senát se skládá z deseti členú; a to z pěti akademických pracovníkú a pěti
studentů. V případě, že student fakulty je současně akademickým pracovníkem fakulty,
musí být kandidátem před volbami do senátu určeno, bude-li se ucházet o členství v
senátu jako student, čij ako akademický pracovník.
5. Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Volby jsou rovné a
přímé s tajným hlasováním. Volby probíhají každoročně, přičemž v lichém roce jsou
voleny tři pětiny členů senátu z části akademických pracovníků i studentú a v roce sudém
jsou voleny dvě pětiny z části akademických pracovníkú i studentú.
6. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasú; při rovnosti hlasů rozhoduje
los. Za zvolenými kandidáty následuje seznam náhradníkú určených dle volebního řádu,
kteří ve volbách dostali největší počet hlasů za zvolenými kandidáty.
7. Funkční období členú senátu je dvouleté.
8. Členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí děkana, proděkanú a tajemníka.
9. Funkční období všech členú senátu skončí, jestliže akademický senát po dobu šesti měsícú
nejedná podle § 27 zákona o vysokých školách. V takovém případě vyhlásí děkan
nejpozději do 30 dnů nové volby.
1O. Před uplynutím funkčního období členství v senátu zaniká:
a) společně se zánikem kontinuálního členství v akademické obci fakulty,
b) dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává členství v senátu,
předsedovi senátu,
c) jestliže senát člena hlasováním zbaví mandátu z dL1vodu předem neomluvené neúčasti
na nejméně třech po sobě jdoucích zasedáních senátu.

11. Jestliže členství v senátu zanikne podle odst. 1O, nastupuje do senátu na zbytek funkčního
období náhradník určený podle volebního řádu senátu.
12. Orgány senátu jsou předseda a dva místopředsedové. Předseda je volen z
řad akademických pracovníkú, 1. místopředseda je volen z řad studentú.
13. Předseda připravuje program zasedání senátu s přihlédnutím k návrhúm děkana, svolává
jeho zasedání a zastupuje senát navenek. Senát je zpúsobilý se usnášet, je-li přítomna
nadpoloviční většina jeho členú. Zasedání senátu se koná nejméně čtyřikrát za
akademický rok.
14. Z jednání senátu je vyhotovován zápis, který podepisuje předsedající schúze. Zápis z
jednání senátu je uložen na děkanátu fakulty a je zpřístupněn na nástěnce akademického
senátu fakulty a na internetových stránkách fakulty. Kterýkoliv člen akademické obce má
možnost na děkanátu, kde jsou zápisy uloženy, do nich nahlédnout i zpětně.
15. Další podrobnosti o volbách do senátu a o jednání senátu upravuje Volební a jednací řád
senátu, který je vnitřním předpisem fakulty.

Čl. 7
Agenda senátu
1. Senát
a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení
fakultních pracovišť,
b) na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisú fakulty a postupuje je ke schválení
akademickému senátu univerzity,
c) schvalt~je rozdělení finančních prostředkú fakulty předložené děkanem a kontroluje
jejich využívání,
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty
předloženou děkanem,

e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných
na fakultě,
f) schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členú vědecké rady fakulty a
disciplinární komise fakulty,
g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrht~je jeho odvolání z funkce,
h) na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké činnosti fakulty
vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity po projednání ve vědecké
radě fakulty.
2. Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména
a) k návrhúm studijních programú uskutečifovaných na fakultě,
b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.
3. O návrzích, zejména podle odst. I písm. g) se senát usnáší tajným hlasováním. Návrh na
jmenování děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členú
senátu; návrh na jeho odvolání je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny
všech členú senátu. V případě uvedeném v čl. 8 odst. 2 požádá předseda senátu o souhlas
biskupské rady CČSH pro jmenování daného kandidáta.
4. Při schvalování vnitřních předpisú fakulty je potřeba třípětinová většina hlasú všech členú
senátu. V ostatních případech je potřeba ke schválení návrhu nadpoloviční počet hlasú při
minimální účasti šesti členú.
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Čl. 8
Děkan

a proděkani.fakulty

1. V čele fakulty je děkan. Děkan jedná a rozhodt~je ve věcech fakulty v souladu se zákonem
o vysokých školách, statutem univerzity, statutem fakulty a dalšími vnitřními předpisy
univerzity a fakulty.
2. Děkana jmenuje a odvolává rektor univerzity na návrh senátu. Není-li kandidát knězem
CČSH, postupuje se podle čl. 7 odst. 3.
3. Rektor múže odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření
senátu a se souhlasem akademického senátu univerzity v případě, kdy děkan závažným
zpúsobem neplní své povinnosti nebo závažným zpúsobem poškozuje zájem univerzity
nebo fakulty.
4. Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana múže tatáž osoba vykonávat na téže
fakultě nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.
5. Děkan odpovídá za vypracování dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké činnosti
fakulty. Tento záměr tvoří základní programový dokument, který děkan překládá vědecké
radě fakulty a senátu.
6. Děkan dle potřeby svolává porady akademických pracovníkú fakulty.
7. Děkan ve spolupráci s tajemníkem fakulty vypracovává výroční zprávu o činnosti fakulty,
se kterou vhodným zpúsobem seznamuje senát i akademickou obec fakulty. Tuto výroční
zprávu předává v předepsaných termínech rektorovi univerzity spolu s dalšími
vyžádanými výkazy a údaji.
8. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Proděkany jmenuje a odvolává děkan.
ČI. 9
Poradní orgány

děkana

1. Stálými poradními orgány děkana jsou kolegium děkana a další poradní rady a komise.
2. Členy kolegia děkana jsou zpravidla proděkani fakulty a tajemník fakulty. Do kolegia
múže děkan přizvat kteréhokoli člena akademické obce fakulty nebo kteréhokoli
zaměstnance fakulty i odborníka zvenčí.
3. Členy ostatních poradních rad a komisí jmenuje a odvolává děkan.
4. Zápisy ze zasedání stálých poradních orgánú děkana se podle potřeby zveřej11ují.
Čl. 10
Vědecká

rada fakulty

1. Členy vědecké rady fakulty jmenuje a odvolává děkan po schválení senátem.
2. Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oború, v nichž fakulta
uskutečúuje vzdělávací a vědeckou činnost. Nejméně jedna třetina členú jsou jiné osoby
než členové akademické obce univerzity, jejíž je fakulta součástí.
3. Předsedou vědecké rady fakulty je děkan.
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Čl. 11

Agenda

vědecké

rady

Vědecká rada fakulty
a) projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké činnosti fakulty vypracovaný
v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity,
b) schvaluje studijní programy, které mají být uskutečúovány na fakultě,
c) vykonává púsobnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem
v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách.
2. Vědecká rada fakulty se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží děkan nebo o kterých tak
stanoví vnitřní předpis univerzity anebo fakulty.

1.

Čl. 12
Disciplinární konúse fakulty

1. Členy disciplinární komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členú
akademické obce fakulty. Polovinu členú disciplinární komise fakulty tvoří studenti.
2. Funkční období členú disciplinární komise fakulty je dvouleté.
3. Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentú zapsaných na
fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.
4. Disciplinární komise fakulty jedná dle disciplinárního řádu pro studenty.
Čl. 13
Tajemník

1. Tajemník

řídí hospodaření

a

vnitřní

správu fakulty v rozsahu stanoveném

opatřením

děkana.

2. Tajemníka jmem~je a odvolává

děkan.

Čl. 14
Pofádek v prostorách fakulty
Při užívání prostor fakulty je každý povinen chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení života,
zdraví nebo majetku, aby žádný člen akademické obce fakulty nebyl omezen na svých
akademických právech a akademických svobodách a aby nebyly narušovány kolegiální
vztahy v akademickém prostředí.
2. Podrobnější pravidla k zajištění pořádku při užívání prostor fakulty stanoví děkan.

1.
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ČÁST III.

Univerzitní

obřady

Čl. 15
Imatrikulace, sliby a promoce

1. Po zápisu studentú do studia na fakultě následuje jejich univerzitní imatrikulace.
2. Imatrikulační slib zní:
„Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce
Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou
tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má
činnost přinášela všestranný užitek."
3. Promoce absolventú (slavnostní slib a převzetí bakalářského, magisterského nebo
doktorského diplomu) se konají na univerzitě podle vnitřních předpisů univerzity.
Sponze absolventú bakalářského studia:
Promotor:
Scholares clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui baccalarii nomen et honores consequi
student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adistis
desiderantes, ut vos eo honore in hoc sollemni consessu omaremus.
Prius autem fides est danda vos tales semper futuros, quales vos esse iubet Universitas, cuius
membris hac dignitate adepta adnumerandi estis, et nos vos fore speramus.
Spondebitis igitur: (všichni povstanou)
Primum vos huius Universitatis, in qua baccalarii gradum ascenderitis, piam perpetuo
memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos,
Dein honorem emn, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos,
Postremo prudentiam eruditionemque vestram, a facultate praeceptam, facultatis
Universitatisque iussa sequentes, humani generis usui tantum atque hominum bono
adhibituros.
Ergo ego promotor rite constitutus vota vestra dextra data probans vos ex decreto ordinis mei
baccalarios creo, creatos renuntio omniaque baccalarii iura ac privilegia in vos confero. In
cuius rei fidem haec diplomata Universitatis Carolinae sigillo firmata vobis in manus trado.
Sponze absolventú magisterského studia:
Promotor:
Scholares clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui magistri nomen ac honores consequi
student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cmn laude superatis, nos adistis
desiderantes, ut vos eo honore in hoc sollemni consessu ornaremus.
Prius autem fides est danda vos tales semper futuros, quales vos esse iubebi dignitas, quam
obtinueritis, et nos vos fore speramus.
Spondebitis igitur: (všichni povstanou)
Primum vos huius Universitatis, in qua magistri gradum ascenderitis, piam perpetuo
memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;
Dein honorem emn, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos, eaque
semper, quae sacerdotem decet, vita ornaturos;
Postremo studia humanitatis impigro labore culturos et provecturos non ad vanam captandam
gloriam, sed ut veritas Christi propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur,
clarius effulgeat.
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Haec vos ex animi vestri sententia spondebitis ac pollicebimini?
(absolventi jednotlivě přísahají na žezlo)
Spondeo ac polliceor
Promotor:
Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quos obtinere cupitis, vobis impertiamus.
Ergo ego promotor rite constitutus vos ex decreto ordinis mei magistros creo, creatos renuntio
omniaque magistri iura ac privilegia in vos confero. In cuius rei fidem haec diplomata
Universitatis Carolinae sigillo firmata vobis in manus trado.
Sponze absolventú doktorského studia:
Promotor:
Examinibus, Doctorandi clarissimi, quae ad eorum, qui doctoris nomen et honores consequi
student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adiistis
desiderantes, ut vos eo honore in hoc solemni consessu ornaremus.
Prius autem fides est danda, vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam
optinueritis, et nos vos fore speramus.
(promotor vstane)
Spondebitis igitur:
Primum vos huius Universitatis, in qua doctoris gradum ascenderitis, piam perpetua
memoriam habituros, eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos:
Dein honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos:
Postremo studia humanitatis theologiaeque impigro labore culturos et provecturos atque in
prosperitatem hominum studiose conversuros, non ad vanam captandam gloriam, sed ut
veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat:
Haec vos ex animi vestri sententia spondebitis ac pollicebimini?
(doktorandi jednotlivě přísahají na žezlo)
Doctorandi:
Spondeo ac polliceor.
Promotor:
Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quos obtinere cupitis, vobis impertiamus.
Ergo ego promotor rite constitutus vos ex decreto ordinis mei doctores creo, creatos renuntio
omniaque doctoris iura ac privilegia in vos confero. In cuius rei fidem haec diplomata
Universitatis Carolinae sigillo firmata vobis in manus trado.
Čl. 16
Udělovaní titulu doktora honoris causa, pcmzětnf 1nedaile a pmnětního listu
Děkan múže rektorovi podávat návrhy na udělení doktorátu honoris causa spolu se
stanoviskem vědecké rady.
2. Fakulta udílí medaile a pamětní listy akademickým pracovníkúm, studentčnn, jakož i
jiným osobám, které se zasloužily o rozvoj fakulty, vědy, vzdělanosti a akademických
svobod.
3. Medaile a pamětní listy uděluje děkan.

1.
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ČÁST IV.

Akademické odznaky fakulty

Čl. 17
Akademické insigniefakulty

Husitská teologická fakulta užívá insignie uvedené v příloze 9. statutu univerzity. Používá je
zejména při univerzitních imatrikulacích a promocích a při dalších společných slavnostech s
univerzitou a Církví československou husitskou.

ČÁST V.
Doplňující

a závěrečná ustanovení

Čl. 18
Výkladové pravidlo

Ustanovení tohoto statutu je třeba vykládat ve smyslu zásad
univerzity. V případě pochybností vykládá jeho ustanovení senát.

vyjádřených

ve statutu

Čl. 19
ustanoven[

Derogační

Zrušt~je

se statut fakulty ze dne 12. listopadu 1999 ve

znění pozdějších změn

a

dodatků.

Čl. 20
ustanoven[

Závěrečná

1.
2.

Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 20.6.2008.
Tento předpis byl schválen Církví Československou husitskou podle § 33 odst. 4 zákona o
4
vl l'ac11 dne . JR.:
/„..·1
V yso l<yc h srn
~. ~:()#.,
~dr/
Tento předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení akademickým senátem
univerzity
r

3.

1

•

1

§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento
dne f~/.4(7.9.t:r.~r„.4Pi?7
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předpis

f:'„r.cwská 350/4, P.O.BOX 56, 140 00 Prahe 4--Krei

Vol~i.--~
předs~d~. ~l~-~~~~i~i~éi~~. ~-~~~á~~. f~kulty

patriarcha Církve

předseda

Děkan

československé

husitské

akademického senátu univerzity
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