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Memorandum 

o spolupráci Univerzity Karlovy a Arcibiskupství pražského 
 

Univerzita Karlova, IČ 00216208, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, 

zastoupená rektorem prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc. 

(dále jen „univerzita“) 

a 

Arcibiskupství pražské, IČ 00445100, se sídlem Hradčanské nám. 16, 180 00 Praha 1, 

zastoupené arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou OP 

(dále jen „arcibiskupství“), 

 

ve vzájemné shodě prohlašují: 

 

1. Od r. 1347–1348, kdy bylo pražské obecné učení ustaveno spoluprací mezi 

papežem Klementem VI. a králem Karlem IV., jsou univerzita a arcibiskupství spojeny 

zájmem o to, „aby byla šířena pravda a aby se jasněji skvělo její světlo, v němž spočívá 

blaho lidského rodu (ut veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis 

continetur, clarius effulgeat)“, jak praví starobylý promoční slib. Jsou provázány 

mnohonásobnými historickými i věcnými pouty a vyjadřují úmysl zasazovat se o to, 

aby jejich spolupráce dále vzkvétala. 

2. Budou se proto pospolu zasazovat o to, aby bylo lidské společenství provázeno 

hledáním smysluplné existence jednotlivců i společnosti, respektem k důstojnosti 

a právům každé osoby, růstem k plnosti pravdy, dobra, svobody a spravedlnosti, 

rozvojem těch dovedností, jež napomáhají blahobytu všech lidí, a těch umění, jimiž je 

kultivováno jejich soužití. Chtějí tak přispívat k rozkvětu autentického lidství, 

k prosperitě demokratické, vzdělané, tvůrčí, spořádané, suverénní a respektované 

České republiky i k upevnění pokojných mezinárodních vztahů. 

3. Kooperace univerzity a arcibiskupství se projevuje péčí o Katolickou teologickou 

fakultu, jednu ze zakládajících fakult pražského obecného učení. Obě strany potvrzují 

zájem o to, aby prospívala, a budou k tomu směřovat ve vzájemné součinnosti. Berou 

na vědomí, že fakulta je základní součástí univerzity, jež je zřizována jako právnická 
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osoba v souladu se zákonem o vysokých školách, a že je také zřizována Svatým 

stolcem jako církevní právnická osoba (tzv. facultas ecclesiastica) v souladu 

s vnitřními předpisy katolické církve, které pražskému arcibiskupovi přisuzují roli 

velkého kancléře. Bližší podrobnosti obsahuje Statut Katolické teologické fakulty. 

4. Spolupráce mezi univerzitou a arcibiskupstvím se projevuje také péčí 

o Arcibiskupský seminář, který existuje jako účelové zařízení univerzity zřizované 

podle zákona o vysokých školách i jako církevní právnická osoba zřizovaná 

arcibiskupstvím podle vnitřních předpisů katolické církve. Tato součinnost je 

arcibiskupstvím vnímána s vděčností, ale také s vědomím, že za změněných okolností 

již naplnila svůj účel. Obě strany se proto zavazují, že učiní kroky potřebné k tomu, 

aby bylo toto účelové zařízení univerzity k 31. prosinci 2017 zrušeno a aby 

Arcibiskupský seminář od 1. ledna 2018 existoval již jenom jako evidovaná církevní 

právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a 

postavení církví a náboženských společností, tedy jako církevní subjekt podle 

příslušných ustanovení Kodexu kanonického práva. V souvislosti s tím dojde 

k vypořádání vzájemných práv, pohledávek a případných nároků plynoucích 

z dosavadního právně-ekonomického vztahu a jejich převodu na nově zřízenou 

právnickou osobu. Obě strany nicméně potvrzují trvalý a neměnný zájem o to, aby 

seminaristé studovali na Katolické teologické fakultě, a také o úzkou spolupráci mezi 

fakultou a seminářem. 

5. Univerzita i arcibiskupství si jsou vědomy, že jsou jejich vztahy zasazeny do širšího 

rámce vzájemných vztahů mezi státem a katolickou církví a vnímají problémy, které 

plynou z nedokončeného procesu ratifikace mezinárodní smlouvy mezi Českou 

republikou a Svatým stolcem z r. 2002. Synergickým uplatněním vlivu se pokusí 

dosáhnout toho, aby byl text smlouvy aktualizován, a toho, aby byl v dohledné době 

její autentifikační a ratifikační proces doveden až ke zdárnému konci. V případě, že by 

toto úsilí vyznělo naprázdno, se obě strany pokusí dosáhnout alespoň vzniku 

mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem, jež by upravila 

postavení a působení teologických fakult v rámci veřejnoprávních univerzit. 

Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit. 

V Praze dne 4. července 2017                                        V Praze dne 4. července 2017 

 

 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.                                     Dominik kardinál Duka OP 


