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Čís. 511.

• hodneuti v případu nezdařené užší volby, i v pří
padu stížnosti do usnesení profesorského sboru
Nařízení vlády republiky Československé o odmítnuté volbě a potvrditi volbu provedenou.
ze dne 18. září 1919
Oba zástupci soukromých docentů mohou děkana
spolu voliti.
o organisačníin statutu Husovy československé
evangelické fakulty bohoslovecké v Praze.
§ 8.
Dle zákona ze dne 8. dubna 1919, č. 197 Sb.
z. a n,, o zřízení Husovy československé evan
gelické fakulty bohoslovecké, vydává se tento
organisační statut:
I. Ústava a správa Husovy fakulty.
§ 1.
Husova fakulta jest vysokou školou samo
statnou a stojí na rovni s jinými fakultami vyso
kých škol' československých. Má tudíž právo
promoční, t. j. právo, udíleli hodnosti akademické.
§2.
Úkolem jejím jest jednak pěstovali vědu
evangelického bohosloví, jednak vychovávati
sladující v duchu české evangelické minulosti
tak, aby byli náležitě připraveni pro své budoucí
povolání duchovenské. '
§ 3.
Ve věcech správních jest Husova fakulta
přímo podřízena ministerstvu školství a národní
osvěty v Praze.
§4.
•Fakultu spravuje a řídí profesorský sbor.
Členy jeho jsou všichni řádní i mimořádní pro
fesoři fakulty. Profesoři ti mají práva i povinno
sti profesorů vysokoškolských.

Děkan, jehož volba byla ministerstvem po
tvrzena, nastoupí svůj úřad týden před započe
tím nastávajícího studijního roku. Do té doby
úřaduje jeho předchůdce. V nutných případech
zastupuje děkana proděkan, jimž jest děkan předcházejícíbo roku; proděkana zastoupí člen pro
fesorského sboru v úřadě nejstarší.
§ 9.
Profesorský sbor shromažďuje se na pozvání
děkanovo k řádným nebo mimořádným schůzím.
Spravuje všechny věci, týkající se vyučování,
pokud nenáležejí ministerstvu školství a národní
osvěty’ a rozhoduje v prvé instanci o věcech
disciplinárních. Profesorský sbor může stanovití
učební plán fakulty, který doporučí posluchačům.
Děkan svolává také schůze sboru učitelského.
§ 10.
O jednání sboru profesorského a učitelského
platí obdobně ustanovení §§ 15—18 zákona o or
ganisaci úřadů akademických. Profesorský sbor
může se usnésti na jednacím řádu, jímž by se
při své úřední činnosti spravoval. Rád ten na
bude platnosti potvrzením ministerským.
§ 11.
Děkanovi jsou podřízeni všichni úředníci a
sluhové fakulty.
II. Rád studijní.

§ 5.
Na fakultě mohou se habilitovati soukromí
docenti dle pravidel platných pro habilitaci na
universitách. Tito soukromí docenti mají na fa
kultě i ve sboru profesorském postavení podobné
jako soukromí docenti na universitách.
§ 6.
Učitelský sbor skládá se z profesorů řád
ných i mimořádných, ze soukromých docentů a
jiných osob, které na fakultě vyučují.
§ 7.
Profesorský sbor zvolí každoročně ze svého
středu přednostu, který slově děkan. O prove
dení volby platí obdobně ustanovení §§ 7 a 8 zá
kona o organisaci úřadů akademických. Mini
sterstvu školství a národní osvěty přísluší roz-

I m m a t r i k u la c e.
§ 12.
Posluchači jsou buď immatrikulování nebo-li
řádní, buď neimmatrikulovaní nebo-li mimořádní.
Immatrikulován může býti jen ten, kdo splní pod
mínky immatrikulace, předepsané pro university
československé.
Dokladem zralosti k návštěvě fakulty ve
smyslu § 49, lit. a)1 všeobecného studijního řádu
je pouze vysvědčení o maturitě gymnasijní. Na
základě maturity na gymnasiu reálném lze stu
dujícího přijmouti jen za posluchače mimořád
ného. Vykouá-li však takový mimořádný poslu
chač no prvním roce studií na fakultě doplňovací
zkoušku z řečtiny, může býti immatrikulován. a
dva mimořádně poslouchané semestry se mu za
počtou do studia řádného.
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Ženy mohou býti přijímány za posluchačky
řádné i mimořádné.
§ 13.
V případech pochybných rozhodne profesor
ský sbor o tom, má-li býti studující immatrikulován čili nic.
Do rozhodnutí profesorského sboru o nedo
statku zralosti k návštěvě fakulty není stížnosti.
Rovněž není stížnosti do rozhodnutí profesor
ského sboru, jímž byla zamítnuta žádost za immatrikuláci z důvodu, že je opožděna.
,

§ 14.

ním nebo prozatímním listem přijímacím, že byli
k immatrikulaci připuštěni.
Mimo to zapíše posluchač přednášky, které
hodlá navštěvovati, každý semestr do indexu,
opatřeného jeho podobenkou.
V indexu potvrdí docent, že se studující u
něho přihlásil. Tím jest zápis proveden.
.§ 18.
Podobně mimořádní posluchači přihlásí' se
osobně u docentů, jichž přednášky hodlají poslouchati, odevzdají jim nationale a předloží při
hlašovací arch.
§ 19.

Immatrikuilován musí býti každý studující,
který nebyl v předcházejícím semestru řádným
posluchačem fakulty. Rádní posluchači Husovy
fakulty nemohou býti současně řádnými poslu
chači jiných vysokých škol. Mohou však býti na
nich zapsáni jako posluchači mimořádní.

Docenti odevzdají nationale posluchačů u
nich zapsaných děkanovi, který na jich základě
dá sestaviti katalog posluchačů řádných a mimo
řádných, z něhož je patrný postup studií a všech
ny zapsané přednášky posluchačů.

§ 15.

§ 20.

Studující k immatrikulaci připuštěné zapíše
děkan do alba immatrikulovaných, z něhož jsou
zejména patrny i listiny, na jichž základě byl stu
dující inunatrikulován. Studující k immatrikulaci
připuštěný složí ve prospěch fakultní knihovny
poplatek, stanovený profesorským sborem.
Děkan určí imniatrikulovaným den, v který
jim odevzdá immatrikulační listy a přijme od
nich slib, že zákony a předpisy akademické bu
dou plniti a úřadu akademickému poslušnost a
úctu prokazovat!.

Ukáže-li se* že některý immatnkulovaný po
sluchač do žádné přednášky nedal se zapsati,
budiž z fakulty, odstraněn.

Posluchači m i m o ř á d n í.
§ 16.
Mimořádným posluchačem může býti každý,
komu je nejméně 16 roků, a kdo má takové vzdě
lání, že může s prospěchem poslouchat! před
nášky na fakultě. Mimořádných posluchačů smí
býti jen tolik, aby nepřekáželi řádným poslucha
čům v návštěvě přednášek.
V pochybnosti rozhodne o připuštění za
mimořádného posluchače sbor profesorský, do
jehož rozhodnutí není stížnosti.

‘

Přednášky.
§ 21.
Studující na Husově fakultě mají svobodu
učení, t. j. mohou sí svobodně voíiti přednášky
i docenty, které hodlají poslouchat!, i semestr,
kdy tak učiniti chtějí.
§ 22.
Řádná doba studii bohosloveckých na Hu
sově fakultě jest 8 semestrů. O započtení seme
strů jinde vykonaných do řádného studia rozho
duje ministerstvo školství a národní osvěty za
slyšení profesorského sboru. Do doby studijní
počítají se jen ty semestry, v nichž studující po
slouchal nejméně 12 hodin týdně jako řádný po
sluchač. Z toho musí býti alespoň 10 hodin vě
nováno vlastnímu bohosloví. Nejméně 4 semestry
studií bohosloveckých musí býti vykonány na
fakultě Husově.
§ 23.

Zápis.
§ 17.
Immatrikulovaní jsou povinni každý semestr
oznámiti přednášky, jež hodlají poslouchat!,
osobně příslušným docentům a odevzdati jim své
nationale. Při tom prokáží listem immatrikulač-

Na konci semestru vyžádají si studující od
docentů potvrzení vlastnoručním podpisem v in
dexu nebo v přihlašovacím archu, že navštěvo
vali přednášky.
Index potvrzený takto ode všech docentů
zapsaných předloží posluchači děkanovi k na
hlédnutí.
~
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§ 24.
Nelilásí-li se studující do konce semestru o
potvrzení návštěvy přednášek, znamená to tolik,
jako by opustil během semestru fakultu. Semestr
ten se do doby studijní nepočítá.
§ 25.
Odepře-li některý docent studujícímu potvr
zení o návštěvě přednášek, rozhodne o počítání
semestru do doby studijní profesorský sbor. Do
rozhodnutí toho není stížnosti.
§ 26.
Studující, který přednášku navštěvoval,
může z ní na konci semestru kollokvovati. O vý
sledku kollokvia obdrží na požádání vysvědčení.
Vysvědčení n a o ď c h o d n o u.
§ 27.
Opustí-li studující fakultu, af po ukončení stu
dii. af za účelem pokračování v nich na jiném
ústavě, obdrží od děkana vysvědčení na odchodnou, jež obsahuje zejména výpočet přednášek,
které studující každý semestr navštěvoval, a po
znamenání, zda chování studujícího srovnávalo se
s akademickými zákony a předpisy.
Disciplinární předpisy.
§ 28.
O disciplinární moci děkana a profesorského
sboru nad posluchači platí obdobně předpisy dané
pro university.
Profesorský sbor může se schválením mini
sterstva školství a národní osvěty vydati disci
plinární řád.
§ 29.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho pověřuje se ministerstvo
školství a národní osvěty.
Tusar v. r.

Dr. Horáček v. r.
Habrman v. r.
Staněk v. r.
Houdek v. r.
Švehla v. r.

Dr. Šrobár v.
Dr. Winter v.
Dr. Franke v.
Dr. Veselý v.
Klofáč v. r.
Hampl v. r.

r.
r.
r.
r.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 18. září 1919
o přijímáni absolventů vyšších průmyslových
škol za řádné posluchače vysokých škol techni. ckých a báňských.
Na základě usnesení zemského sněmu král.
Českého ze dne 24. září 1868 a ze dne 15. ledna
1874 a zákona ze dne 4. května 1873, č. 92 ř. z.,
se nařizuje:
§1.
Absolventi vyšších průmyslových škol stát
ních, kteří nabyli na těchto školách pravoplat
ného vysvědčení, že s úspěchem vykonali ma
turitní zkoušku, připouštějí se ke studiu na vy
sokých školách technických a báňských jako po
sluchači řádní v tom odboru, pro který získali na
průmyslové škole potřebné průpravy.
§ 2.
Nařízení toto působí ode dne vyhlášení. Pro
vede je ministr školství a národní osvěty.
lusar v. r.
Dr. Horáček v. r.
Houdek v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Veselý v. r.
Hampl v. r.
Staněk v. r.
Švehla v. r.
Dr. Franke v. r.
Kloiáč v. r.
Habrnian v. r.

Dr. Wintej v. r.

Čís. 513.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 18. září 1919,
jímž zřizuje se zemský soud trestní v Praze.

§ 1.
Dle zákona ze dne 28. července 1919, č. 451
Sb. z. a n., zřizuje se v obvodu zemského soudu
v Praze zemský soud trestní v Praze jako samo
statný sborový soud I. stolice pro věci trestní.
§ 2.
- O tom, kdy zahájí tento zřízený sborový
soud svoji úřední činnost, vydáno bude nařízení
zvláštní; stejnou dobou zrušeno bude trestní od
dělení zemského soudu v Praze a tento nadále
bude slout! zemský soud civilní v Praze.

