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ZMĚNA STATUTU  
FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITY KARLOVY  
A ZRUŠENÍ NĚKTERÝCH VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ FAKULTY 

 
Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 

se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/ 1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na 

této změně Statutu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 
jako jejím vnitřním předpisu 

Čl. 1 
Přehled změn 

Statut Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „Statut“) se mění takto: 

1. U všech označení v nadpisech „ČÁST“ se místo římských číslic vkládá slovní označení 
pořadí, tj. „ČÁST PRVNÍ“, „ČÁST DRUHÁ“ atd. 

2. V čl. 1 odstavec 3 zní: 
„3. Sídlo fakulty je Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8.“ 

3. V poznámce pod čarou č. 1 se za text „odst. 1“ vkládá text „písm. c)“. 

4. V čl. 3 se doplňuje odstavec 6, který zní: 
„6. Fakulta poskytuje knihovnické služby.“. 

5. V čl. 14 odst. 1 se slovo „příp.“ nahrazuje slovem „případně“ a poslední věta se zrušuje. 

6. V čl. 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
„2. V případě potřeby může děkan ustavit také rozšířené kolegium děkana. Jeho členem 
může být předseda senátu, případně další osoby jmenované děkanem.“ 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

7. V nadpisu čl. 20 se slovo „fakulty“ zrušuje. 

8. V nadpisu čl. 22 se slovo „fakulty“ zrušuje. 

9. V nadpisu čl. 23 se slovo „fakulty“ nahrazuje slovem „majetku“. 

10. V čl. 23 odst. 3 zní: 
„3. Pravidla hospodaření na fakultě upravuje Statut Univerzity Karlovy, vnitřní předpisy 
univerzity, zákon o vysokých školách a další právní předpisy a opatření děkana vydaná v 
mezích uvedených předpisů.“. 

11. V čl. 28 se slovo „písemností“ nahrazuje slovem „informací“. 
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12. V čl. 29 odstavec 2 zní: 
„2. Podoba a pravidla užívání ostatních razítek jsou v mezích daných opatřením rektora 
stanovena opatřením děkana.“. 

13. Čl. 33 se označuje jako čl. 32 a čl. 34 se označuje jako čl. 33. 

Čl. 2 
Zrušovací ustanovení 

1. V článku 33: Závěrečná ustanovení (původně článek 34) se vkládají nové odstavce 2 a 3, 
které znějí: 

a) „2. Zrušuje se Řád celoživotního vzdělávání Fakulty humanitních studií 
Univerzity Karlovy, ve znění pozdějších změn, schválený Akademickým 
senátem Univerzity Karlovy dne 23. března 2001.“ 

b)  „3. Zrušuje se Řád pro hodnocení výuky studenty Fakulty humanitních studií 
Univerzity Karlovy schválený Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 
6. prosince 2013. 

Dosavadní odstavce 2 a 3 článku 33 se označují jako 4 a 5. 

Čl. 3 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem Fakulty humanitních studií Univerzity 
Karlovy dne 25. června 2020. 

2. Tento předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem 
Univerzity Karlovy.1 

 
 
 
 
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.          Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 
    předseda AS FHS UK                            děkanka FHS UK 
 
 
 
 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 
předseda AS UK 

                                                            
1  Dle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách) schválil Akademický senát Univerzity Karlovy tento vnitřní 
předpis fakulty dne 25. září 2020. 


