STATUT
EVANGELICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY
Akademický senát Evangelické teologické fakulty 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 (dále jen „zákon“),
usnesl na tomto Statutu Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy:

Preambule
Evangelická teologická fakulta jako součást Univerzity Karlovy a jako pokračovatelka Husovy českoslo‐
venské fakulty bohoslovecké a Komenského evangelické bohoslovecké fakulty
usilujíc dostát svému poslání sloužit svobodným bádáním k poznávání pravdy a vzdělávat členy své obce
k životu ve svobodě, důstojnosti a solidaritě s druhými,
a to prostřednictvím pěstování evangelické teologie a věd potřebných k rozvíjení diakonické, sociální a
pastorační služby,
majíc na zřeteli otázky a bolesti dnešního člověka,
čerpajíc z biblického svědectví, z dědictví české a evropské reformace i z celé křesťanské tradice v její
ekumenické šíři, v rozhovoru s ostatními myšlenkovými a duchovními proudy lidstva,
otevřena všem bez ohledu na církevní příslušnost,
vědoma si odpovědnosti vůči společnosti, v jejíž prospěch se snaží působit, zvláště pak vůči církvím,
komunitám a institucím, pro něž vzdělává kandidáty duchovenské služby a pro něž připravuje odborníky
na diakonickou, sociální a pastorační práci,
především pak vůči Bohu zjevenému v Ježíši Kristu, k jehož slávě vše činí,
vyhlašuje tento statut Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Část I: Úvodní ustanovení
Článek 1
1. Evangelická teologická fakulta (dále jen „fakulta“) je základní součástí Univerzity Karlovy (dále jen
„univerzita“, příp. „UK“).1
2. Rozsah samosprávy fakulty a její vztahy k univerzitě jsou určeny zákonem, Statutem Univerzity Kar‐
lovy (dále jen „statut univerzity“) a tímto statutem.
3. Ve věcech vymezených zákonem2 a statutem univerzity3 jedná fakulta jménem univerzity.

Článek 2
Základním posláním fakulty je svobodně pěstovat bádání ve vědních oborech teologie a sociální práce,
bez omezení zveřejňovat jeho výsledky, uskutečňovat výuku v akreditovaných studijních programech a
vzdělávat a vychovávat odborníky pro duchovenskou, diakonickou, sociální a pastorační činnost v
církvích, komunitách a institucích. Fakulta si udržuje otevřený, ekumenický ráz.
1

Čl. 1 odst. 1 přílohy č. 1 statutu univerzity (Organizační řád).
§ 24 odst. 1 a 2 zákona.
3
Čl. 15 odst. 1, 2 a 4 statutu univerzity.
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Článek 3
Fakulta uskutečňuje vzdělávací činnost a v souvislosti s tím vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační nebo
další tvůrčí (dále jen „tvůrčí“) činnost v oborech teologie, filosofie, historie, religionistika, sociální vědy a
příbuzných oblastech.4

Článek 4
1. Sídlo fakulty je v Praze 1, Černá ulice č. 9.
2. Úplný název fakulty pro vystupování v právních vztazích zní: „Univerzita Karlova, Evangelická teologic‐
ká fakulta“, jindy lze užívat i název „Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy“.
3. Název v latině zní „Universitas Carolina, Facultas theologiae evangelicae“.
4. Název v angličtině zní „Charles University, Protestant Theological Faculty“.5
5. Zkratka názvu je „UK ETF“, příp. „ETF UK“.

Část II: Organizace a orgány fakulty
1.

2.
3.
4.

1.
2.

3.
4.
5.

Článek 5 – Členění fakulty
Fakulta se člení na základní pracoviště pro vzdělávací a tvůrčí činnost (katedry, instituty, střediska) a
na výkonný útvar (děkanát). Jejich seznam a organizační uspořádání upravuje organizační řád, který
po vyjádření akademického senátu fakulty vydává opatřením děkan.
O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení základních pracovišť rozhoduje akademický senát
fakulty na návrh děkana.
Vedoucí pracoviště odpovídají za svoji činnost děkanovi.
Fakultě mohou při její činnosti na základě smlouvy sloužit zařízení jiných institucí. Smlouvu v mezích
zákona a statutu univerzity uzavírá děkan po vyjádření akademického senátu fakulty.

Článek 6 – Katedry
Základním pracovištěm fakulty pro vzdělávací a tvůrčí činnost jsou katedry.
Katedru tvoří profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti a ostatní akademičtí pracovníci fakul‐
ty.6 Na katedře mohou působit jako pomocné síly a jako členové vědeckých týmů studenti vysoko‐
školského studia.
Při katedře se může vytvářet kruh spolupracovníků (zejména absolventů a studentů doktorského
studia), kteří se podílejí na vědeckých programech a projektech.
Katedru řídí vedoucí katedry.
Vedoucího katedry jmenuje a odvolává děkan zpravidla z řad profesorů a docentů po vyjádření vě‐
decké rady fakulty a akademického senátu fakulty. Odborný asistent může být výjimečně ustaven
prozatímním vedoucím katedry.

Článek 7 – Instituty
1. Pracovištěm fakulty pro specializovanou vzdělávací a tvůrčí činnost jsou instituty.
2. Institut tvoří akademičtí pracovníci fakulty působící zde na základě pracovní smlouvy. Mohou v něm
4

§ 2 odst. 4 zákona a čl. 2 odst. 2 statutu univerzity.
Čl. 5 odst. 2 přílohy 1 statutu univerzity (Organizační řád).
6
§ 70 zákona.
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působit také studenti.
3. Institut ve své činnosti spolupracuje s odborníky jiných institucí (akademických, vědeckých, církev‐
ních, ekumenických atd.).
4. V čele institutu stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává děkan po vyjádření vědecké rady fakulty a
akademického senátu fakulty.
5. Činnost a organizaci institutu může stanovit jeho organizační řád, který po vyjádření akademického
senátu fakulty vydává opatřením děkan.

Článek 8 – Středisko vědeckých informací (knihovna)
1. Středisko vědeckých informací slouží fakultě k informační podpoře vzdělávací a tvůrčí činnosti. Stře‐
disko spravuje a buduje veškeré knihovní a informační fondy fakulty uložené centrálně i svěřené zá‐
kladním pracovištím fakulty, organizuje jejich získávání a výměnnou službu vnitrostátní i zahraniční.
Poskytuje knihovnické a informační služby členům akademické obce univerzity a odborné veřejnos‐
ti. Podílí se na přípravě studentů v metodice vědecké činnosti.
2. Středisko řídí ředitel.
3. Ředitele jmenuje a odvolává děkan po vyjádření akademického senátu fakulty.
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Článek 9 – Akademická obec
Akademickou obec fakulty (dále jen „akademická obec“) tvoří akademičtí pracovníci fakulty a stu‐
denti zapsaní na fakultě.7
Členové akademické obce mají právo volit a být voleni do orgánů akademické samosprávy fakulty.
Podrobnosti stanoví tento statut.
Členové akademické obce mají právo navrhovat kandidáty do akademického senátu fakulty a kan‐
didáty na funkci děkana.
Členové akademické obce mají právo být informováni o dokumentech a opatřeních, jimiž se zabývají
orgány akademické samosprávy, vyjadřovat se k nim a podávat připomínky k činnosti orgánů fakulty
a univerzity.
Členové akademické obce mají právo se účastnit zasedání akademického senátu fakulty a vědecké
rady fakulty, pokud nejsou zasedání vědecké rady fakulty prohlášena za uzavřená.
Členové akademické obce jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy univerzity a fakulty.

Článek 10 – Orgány akademické samosprávy
Vykonavateli akademické samosprávy jsou samosprávné akademické orgány.
Akademickými samosprávnými orgány fakulty jsou akademický senát fakulty, děkan, vědecká rada
fakulty a disciplinární komise fakulty.
Orgány akademické samosprávy jednají a rozhodují v souladu se zákonem, statutem a dalšími vnitř‐
ními předpisy univerzity, statutem a dalšími vnitřními předpisy fakulty.
Orgány akademické samosprávy dbají, aby členové akademické obce měli možnost vyjádřit se k do‐
kumentům a opatřením, jimiž se tyto orgány zabývají, a mohli podávat připomínky k činnosti těchto
orgánů. Podanými návrhy, připomínkami a stížnostmi jsou akademické orgány povinny se zabývat a
bez zbytečného odkladu je vyřizovat.

Článek 11 – Akademický senát fakulty
1. Akademický senát fakulty (dále jen „senát“) je jejím samosprávným zastupitelským akademickým
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

orgánem.
Senát odpovídá za svoji činnost akademické obci.
Senát sestává z dvanácti členů, z nichž je šest akademických pracovníků a šest studentů.
Volby do senátu jsou přímé a s tajným hlasováním. Zástupci akademických pracovníků a zástupci
studentů se volí odděleně podle příslušnosti členů akademické obce. Podrobnosti stanoví volební
řád senátu, který je vnitřním předpisem fakulty. Volební řád senátu může stanovit, že studenti volí
své zástupce odděleně podle studijních programů.
Funkční období členů senátu je dvouleté.
Členství v senátu zaniká: uplynutím funkčního období, zánikem členství v akademické obci, vzdáním
se členství nebo odvoláním.
Rektor, prorektor, kvestor, děkan, proděkan, tajemník fakulty a ředitel vysokoškolského ústavu
nemohou být členy senátu. Mají však právo účastnit se zasedání s hlasem poradním.8
Stálými orgány senátu jsou předseda a místopředseda, kteří tvoří předsednictvo. Je‐li předseda
akademický pracovník, je místopředseda student, a naopak.
Senát si pro svou práci může vytvořit stálé či dočasné komise.
K rozhodování o koncepčních otázkách fakulty si senát vyžádá stanovisko vědecké rady fakulty nebo
děkana.
Senát fakulty
a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pra‐
covišť,
b) na návrh děkana schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, v případě jednacího řádu aka‐
demického senátu na návrh člena akademického senátu fakulty, k němuž si akademický se‐
nát vyžádal stanovisko děkana,
c) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
d) schvaluje rozvahu příjmů a výdajů fakulty předloženou děkanem a kontroluje využívání peněžních
prostředků fakulty,
e) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děka‐
nem,
f) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakul‐
tě,
g) dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a členů
disciplinární komise fakulty,
h) na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty (dále jen „stra‐
tegický záměr“) vypracovaný v souladu se strategickým záměrem univerzity po projednání ve
vědecké radě fakulty.
Senát se vyjadřuje zejména
a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany,
c) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat vedoucího katedry, ředitele institutu, ředitele stře‐
diska vědeckých informací a tajemníka fakulty.
d) k záležitostem, o kterých tak stanoví vnitřní předpis univerzity nebo fakulty.

Článek 12 – Děkan
1. Děkan je v čele fakulty a řídí její činnost.
2. Děkan jedná a rozhoduje ve všech věcech fakulty, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům fakulty
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nebo orgánům univerzity.
Děkana jmenuje a odvolává na návrh senátu fakulty rektor.
Rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření senátu fa‐
kulty a se souhlasem senátu univerzity v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povin‐
nosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem univerzity nebo fakulty.9
Funkční období děkana je čtyřleté.
Funkci děkana lze vykonávat nejvýše dvě po sobě následující období.
Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Proděkany jmenuje a odvolává děkan po vyjád‐
ření akademického senátu. Funkční období proděkanů končí s funkčním obdobím děkana.
Fakulta má zpravidla čtyři proděkany, jejichž působnost pokrývá tyto oblasti:
a) vědeckou činnost,
b) studijní a sociální záležitosti,
c) zahraniční a ekumenické styky,
d) rozvoj.
Způsob rozdělení působnosti mezi proděkany a způsob svého zastupování stanoví děkan.
Děkan za svou činnost odpovídá rektorovi a ve věcech podle § 24 zákona též akademickému senátu.
Děkan a proděkani jsou povinni se na výzvu senátu dostavit na jeho zasedání. Děkan má právo vy‐
stoupit na zasedání senátu, kdykoli o to požádá.
Stálým poradním orgánem děkana je kolegium děkana. Jeho členy jsou zpravidla proděkani, tajem‐
ník fakulty a další členové jmenovaní děkanem.
Podle potřeby může děkan vytvářet komise z členů akademické obce a pověřit je činností
v příslušné oblasti.
Podle potřeby svolává děkan akademickou obec (případně její část) k fakultním shromážděním.

Článek 13 – Vědecká rada fakulty
Členy vědecké rady fakulty (dále jen „vědecká rada“) jmenuje a odvolává děkan po předchozím
souhlasu senátu.10
Předsedou vědecké rady je děkan.
Vědecká rada má zpravidla včetně děkana celkem devět členů, nejméně třetina jsou jiné osoby než
členové akademické obce UK. Přísedícím bez hlasovacího práva je poradce z řad studentů, který je
volen senátem na dobu funkčního období člena senátu.
Vědecká rada fakulty
a) projednává návrh strategického záměru fakulty vypracovaný v souladu se strategickým zámě‐
rem univerzity a návrhy každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty,
b) schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě,
c) navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodlou‐
žení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na fakultě,
d) navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jme‐
nování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na fakultě
e) vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu sta‐
noveném zákonem,
f) vyjadřuje se zejména k otázkám, které jí předloží děkan, nebo stanoví‐li tak vnitřní předpis
univerzity anebo fakulty.

§ 28 odst. 3 zákona.
§ 27 odst. 1 písm. f) zákona.
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Článek 14 – Disciplinární komise fakulty
1. Členy disciplinární komise fakulty jmenuje a odvolává děkan z řad členů akademické obce po před‐
chozím souhlasu senátu.11 Disciplinární komise fakulty si ze svých členů volí a odvolává svého před‐
sedu. Další podrobnosti týkající se zejména počtu, funkčního období členů komise, pravidel jednání
komise a zajištění odborné pomoci komisi stanoví Disciplinární řád pro studenty Evangelické teolo‐
gické fakulty Univerzity Karlovy.
2. Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a
předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.

1.
2.
3.
4.

5.

Článek 15 – Tajemník
Orgánem fakulty pro hospodářskou a správní činnost je tajemník.12
Tajemník je jmenován na základě výběrového řízení.
Tajemníka jmenuje a odvolává děkan. K záměru děkana jmenovat či odvolat tajemníka se vyjadřuje
senát.
Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana, řídí
ekonomický a správní útvar fakulty (děkanát). Tajemník dbá na hospodárný provoz fakultních zaří‐
zení.
Tajemník může vydávat opatření tajemníka, je‐li k tomu zmocněn děkanem.

Článek 16 – Děkanát
1. Děkanát zabezpečuje potřeby fakulty. Za tím účelem uskutečňuje organizační, koordinační, poradní,
evidenční a kontrolní činnost v oblasti studijní, vědecké, ekonomické, personální, právní, vnějších
vztahů včetně zahraničních styků a vnitřní správy.
2. Děkanát zabezpečuje po stránce materiální a administrativní činnost děkana a proděkanů, senátu,
vědecké rady, disciplinární komise a tajemníka.
3. Podrobnosti o organizaci děkanátu může stanovit opatření děkana nebo opatření tajemníka.

Část III: Strategický záměr, výroční zprávy a vnitřní hodnocení kvality
Článek 17 – Strategický záměr
1. Strategický záměr je základním programovým dokumentem fakulty vázaným na strategický záměr
univerzity. Ze strategického záměru se vychází zejména při přípravě změn vnitřní organizace, nových
studijních programů a zaměření vědeckého výzkumu fakulty.
2. Strategický záměr předkládá děkan k projednání vědecké radě13 a poté ke schválení senátu.14
3. Strategický záměr je upřesňován v každoročním plánu realizace.15

Článek 18 – Výroční zprávy
1. Výroční zprávu o činnosti fakulty a výroční zprávu o hospodaření předkládá děkan ke schválení se‐
nátu.
2. Závěry výročních zpráv jsou využívány v řídící činnosti a pro účely konkretizací strategického zámě‐
ru a vnitřního hodnocení kvality.
11

§ 27 odst. 1 písm. f) zákona.
§ 32 zákona.
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§ 30 odst. 1 písm. a) zákona.
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§ 30 odst. 1 písm. a) zákona.
12

Článek 19 – Vnitřní hodnocení kvality
1. Vnitřní hodnocení kvality je zabezpečováno tak, aby byly naplněny požadavky zákona, dalších práv‐
ních předpisů a vnitřních předpisů univerzity.16
2. Děkan pověřuje zaměstnance fakulty, zpravidla člena kolegia děkana, který zajišťuje koordinaci čin‐
ností souvisejících se systémem vnitřního hodnocení kvality.17

Část IV: Studijní programy, studium a studenti
Článek 20 – Studijní programy
1. Fakulta uskutečňuje akreditované studijní programy bakalářské, magisterské a doktorské.18
2. Absolventům magisterského studijního programu, kteří vykonali na fakultě státní rigorózní zkoušku,
se uděluje titul „licenciát teologie“ (ve zkratce ”ThLic.” uváděné před jménem).19 Podrobnosti
k rigoróznímu řádu univerzity upravují Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Evangelic‐
ké teologické fakultě Univerzity Karlovy, která jsou vnitřním předpisem fakulty.
3. Koordinací obsahové přípravy a vyhodnocováním bakalářského nebo magisterského studijního pro‐
gramu jsou pověřeni garant studijního programu. Koordinací obsahové přípravy a vyhodnocováním
doktorského studijního programu je pověřena oborová rada.

Článek 21 – Studium
1. Přijímání ke studiu upravuje zákon, Řád přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy. Další
podmínky přijetí ke studiu pro daný akademický rok schvaluje senát.20
2. K vyřizování podání uchazeče ve věcech organizace přijímacího řízení, zejména ve věci stanovení
náhradního termínu nebo modifikace způsobu zadání nebo průběhu přijímací zkoušky je příslušný
proděkan pro studijní záležitosti, přezkoumání přísluší děkanovi.21
3. Studium ve všech studijních programech na fakultě probíhá podle zákona, statutu univerzity, Studijní‐
ho a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a pravidel pro organizaci studia na fakultě, která jsou
vnitřním předpisem fakulty.

Článek 22 – Studenti
1. Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia. Osoba, které bylo studium přerušeno, se stává
studentem dnem opětovného zápisu do studia.22
2. Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle § 55 odst. 1 zákona nebo podle § 56
odst. 1 a 2 zákona nebo přerušením studia podle § 54 zákona.23
3. Práva a povinnosti studenta stanoví § 62 až 69 zákona, statut univerzity a další vnitřní předpisy uni‐
verzity a fakulty.

16

Čl. 47 odst. 4 statutu univerzity.
Čl. 10 odst. 5 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UK.
18
§§ 44–47 zákona.
19
§ 46 odst. 5 písm. e) zákona.
20
§ 27 odst. 1 písm. e) a § 49 odst. 1 zákona.
21
Čl. 14 odst. 2 Řádu přijímacího řízení UK.
22
§ 61 odst. 1 zákona.
23
§ 61 odst. 2 zákona.
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Část V: Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Článek 23 – Akademičtí pracovníci
Akademičtí pracovníci fakulty jsou akademičtí pracovníci univerzity, kteří jsou zařazeni na fakultě a
vykonávají zde v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce, jak vzdělávací, tak tvůrčí čin‐
nost.24
Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména univerzity
Akademičtí pracovníci plní funkci učitelů na fakultě.
Na výuce se mohou podílet i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr.
Pracovněprávní vztahy, obsazování míst na základě výběrového řízení a mzdy akademických pra‐
covníků upravuje zákoník práce, statut univerzity25 a další vnitřní předpisy univerzity.
Přijímání akademických pracovníků do pracovního poměru se řídí právními předpisy a vnitřními
předpisy univerzity.
Profesoři, docenti, odborní asistenti a mimořádní profesoři mají právo a povinnost konat vzdělávací a
tvůrčí činnost, zvyšovat svou odbornost a pečovat o nové vědecké a pedagogické pracovníky
v oboru; asistenti se na tuto činnost připravují. Lektoři mají právo a povinnost účastnit se činnosti
vzdělávací i tvůrčí.26 Vědečtí pracovníci fakulty se podílejí na výuce podle potřeb fakulty.
Na fakultě mohou působit domácí i zahraniční odborníci jako mimořádní a hostující profesoři. Pra‐
covní místo mimořádného profesora může zřídit rektor na návrh vědecké rady fakulty.27 Učitelé za‐
hraničních vysokých škol, kteří mají postavení srovnatelné s profesory nebo docenty, mohou na zákla‐
dě rozhodnutí rektora vydaného na návrh vědecké rady fakulty po dobu svého působení na univerzitě
užívat označení „hostující profesor Univerzity Karlovy“.28 Ustanovují se na dobu určitou.
Akademickému pracovníku se na jeho žádost poskytne tvůrčí volno v délce šesti měsíců jedenkrát za
sedm let, nebrání‐li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů.29

Článek 24 – Vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci
1. Vědečtí pracovníci fakulty jsou vědečtí pracovníci univerzity zaměstnaní na fakultě, kteří nejsou
akademickými pracovníky a vykonávají tvůrčí činnost.
2. Postavení zaměstnanců univerzity zařazených na fakultě, kteří nejsou akademickými pracovníky, se
řídí právními předpisy a statutem univerzity. Jejich postavení v rámci akademické obce upravuje čl. 5
odst. 12 statutu univerzity.

Část VI: Věda a výzkum
Článek 25
1. Vědecká a výzkumná činnost je základním právem a povinností akademických pracovníků. Koná se
v rámci akademické svobody vědeckého bádání a zveřejňování jeho výsledků.
2. Vědecká a výzkumná činnost fakulty vychází z jejího strategického záměru.
3. Fakulta vytváří pro vědeckou a výzkumnou činnost svých pracovníků a studentů optimální možné
podmínky. Podporuje účast v programech vědy a výzkumu a získávání grantů pro výzkumné projek‐
24

§ 70 odst. 1 zákona.
Čl. 35–37 statutu univerzity.
26
§ 70 odst. 1 zákona.
27
§ 70 odst. 2 zákona a čl. 39 statutu univerzity.
28
§ 70 odst. 4 zákona a čl. 40 statutu univerzity.
29
§ 76 zákona.
25

ty od tuzemských i zahraničních grantových agentur.

Část VII: Spolupráce se zahraničím
1.

2.

3.
4.
5.

Článek 26
Spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi uskutečňuje fakulta v rámci mezifakultních,
meziuniverzitních nebo celoevropských dohod a programů, stejně jako v návaznosti na dosavadní
partnerské vztahy s církvemi, ekumenickými a akademickými institucemi, které nejsou do těchto
dohod a programů zahrnuty.
Spolupráce se týká výměnných pobytů studentů, učitelů, vědeckých a odborných pracovníků, orga‐
nizování společných odborných a studentských konferencí či seminářů, jakož i krátkodobých studij‐
ních pobytů (stáží) zahraničních studentů na fakultě a naopak.
Podmínky pro vysílání studentů do zahraničí stanoví opatřením děkan. Ke znění podmínek se vyja‐
dřuje senát.
Prioritou fakulty je poskytovat přístup k teologickému vzdělání studentům ze zemí, které trpěly či
trpí nedostatkem této možnosti.
Spolupráci se zahraničím organizačně zabezpečuje zahraniční oddělení děkanátu.

Část VIII: Hospodářské záležitosti
Článek 27 – Nakládání s majetkem
Nakládání s majetkem univerzity se řídí statutem univerzity.30

Článek 28 – Hospodaření a správa majetku
1. Hospodaření fakulty se řídí příslušnými ustanoveními zákona,31 dalších právních předpisů a vnitřními
předpisy univerzity.32
2. Fakulta spravuje jí svěřený majetek univerzity v souladu s vnitřními předpisy univerzity.33
3. Fakulta vykonává za úplatu doplňkovou činnost podle § 20 odst. 2 zákona.

1.
2.
3.
4.
5.

30

Článek 29 – Rozvaha příjmů a výdajů
Fakulta vypracovává rozvahu příjmů a výdajů a hospodaří podle ní.
Rozvaha se vypracovává po schválení rozpočtu univerzity a nesmí být sestavena jako deficitní.
Do příjmů se zahrnují prostředky přidělené v rozpisu příspěvků a dotací institucionálního charakte‐
ru a předpokládané další příjmy fakulty.
Tuto rozvahu příjmů a výdajů na daný kalendářní rok schvaluje na návrh děkana senát.
Po 1. lednu se rozpočtové hospodaření až do schválení rozvahy řídí rozpočtovým provizoriem.34

Čl. 50, odst. 1 písm. e) statutu univerzity.
§ 24 odst. 1 zákona.
32
Čl. 15 odst. 1, čl. 16 odst. 2 a čl. 53 odst. 3 statutu univerzity a Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy.
33
Čl. 15 odst. 2 Pravidla pro správu majetku Univerzity Karlovy.
34
Čl. 49 odst. 3 statutu univerzity.
31

Část IX: Akademické pocty
1.
2.
3.
4.

Článek 30 – Medaile J. A. Komenského
Fakulta uděluje významným osobnostem „čestnou medaili Jana Amose Komenského“.
Medaile je čestným vyznamenáním.
Návrh na udělení medaile podává děkan, vědecká rada nebo senát.
O udělení medaile se rozhoduje v souladu s čl. 61 statutu univerzity.

1.
2.
3.
4.

Článek 31 – Pamětní medaile
Fakulta uděluje osobnostem, které se zasloužily o její prospěch a rozvoj, „pamětní medaili“.
Medaile je čestným vyznamenáním.
Návrh na udělení medaile podává děkan, vědecká rada nebo akademický senát.
O udělení medaile se rozhoduje v souladu s čl. 61 statutu univerzity.

Část X: Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
Článek 32 – Znak fakulty a promoční slib
1. Fakulta užívá znak se symbolem kalicha a textem „Sapere Agere Loqui“.
2. Znak fakulty je vyobrazen v příloze č. 1 tohoto statutu.
3. Znění promočního slibu pro absolventy bakalářského, magisterského a doktorského studia obsahu‐
je příloha č. 2.

Článek 33 – Razítka fakulty
1. Fakulta v případech stanovených právním předpisem35 užívá úředního kulatého razítka se státním
znakem České republiky a textem „Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta“.
2. Podobu a pravidla užívání ostatních razítek stanoví opatření děkana.

Článek 34 – Úřední deska a zveřejňování informací
1. Úřední deska fakulty se nachází ve vstupním vestibulu budovy a vyvěšují se na ní písemnosti
v souladu se správním řádem,36 zákonem, dalšími právními předpisy a vnitřními předpisy univerzity.
2. Písemnosti vyvěšené na úřední desce se zveřejňují rovněž ve veřejné části internetových stránek fakul‐
ty.
3. Ve veřejné části internetových stránek fakulty se zveřejňují též informace dle čl. 63 odst. 2 statutu univerzi‐
ty:
a) zápisy z jednání samosprávných akademických orgánů a stálých poradních orgánů děkana a časový
plán jejich zasedání,
b) opatření děkana,
c) vnitřní předpisy fakulty a odkaz na vnitřní předpisy univerzity,
d) výroční zprávy o činnosti, výroční zprávy o hospodaření, strategický záměr fakulty a jeho konkreti‐
zace,

35

Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění poz‐
dějších předpisů.
36
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

e) studijjní plány a doporučené průběhy studia,37
f) další informace dle zákona, jiných právních předpisů, vnitřních předpisů univerzity a fakulty a in‐
formace, o nichž tak rozhodne děkan.

Článek 35 – Vnitřní předpisy fakulty
Vnitřními předpisy fakulty jsou:
a) Statut Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,
b) Volební řád Akademického senátu Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,
c) Jednací řád Akademického senátu Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,
d) Jednací řád Vědecké rady fakulty Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,
e) Disciplinární řád pro studenty Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,
f) Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Evangelické teologické fakultě Univerzity
Karlovy,
g) Pravidla pro organizaci studia na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy,
h) Pravidla pro přiznávání stipendií na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Článek 36 – Přechodná ustanovení
Platnost jmenování nebo volby stávajících orgánů fakulty a jejich členů a jejich funkční období zůstávají
tímto statutem nedotčeny.

Článek 37 – Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se dosavadní statut fakulty schválený senátem dne 3. března 2015 se všemi jeho přílohami.
2. Tento statut byl schválen akademickým senátem fakulty dne 30. května 2017 a nabývá platnosti
dnem schválení akademickým senátem univerzity.38
3. Tento statut nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl plat‐
nosti.

Jan Kranát, PhD.
Předseda Akademického senátu UK ETF

Doc. Jiří Mrázek, ThD.
děkan UK ETF

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda Akademického senátu UK

37
38

Čl. 5 odst. 3 studijního a zkušebního řádu univerzity.
§ 9 odst. 1 písm. b) zákona. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 2. června 2017

Příloha č. 1
Znak fakulty

Příloha č. 2
Promoční slib
SPONZE ABSOLVENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
PRIMUM vos huius Universitatis, in qua baccalarii gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam
habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos,
DEIN honorem eum, 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.
SPONZE ABSOLVENTŮ MAGISTERSKÉHO STUDIA
PRIMUM vos huius Universitatis, in qua magistri gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros
eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;
DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos,
POSTREMO studia humanitatis impigro labore culturos et provecturos non sordidi lucri causa nec ad vanam
captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus generis humani continetur, clarius
effulgeat.
SPONZE ABSOLVENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA
PRIMUM vos huius Universitatis, in qua summum in philosophia gradum ascenderitis, piam perpetuo
memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos,
DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos,
POSTREMO studia humanitatis impigro labore culturos et provecturos non sordidi lucri causa nec ad
vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus generis humani continetur,
clarius effulgeat.

