
VII. ZM ĚNA STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU  
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE  

 
KOMENTÁŘ 

 
Dne 26. dubna 2013 byla Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze schválena sedmá 
změna Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (SZŘ UK). Tato změna nabyla 
platnosti dne 11. června 2013, kdy byla registrována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT). Účinnosti nabývá prvním dnem akademického roku 2013/2014, tj. 1. října 2013, 
s výjimkou novelizovaných článků 4 odst. 12 věty druhé SZŘ UK a článku 5 odst. 2 věty třetí 
a čtvrté SZŘ UK, které nabyly účinnosti pět dní po nabytí platnosti, tj. 16. června 2013.  
 
Sedmá změna SZŘ UK reaguje zejména na novelu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů, týkající se nově stanovené povinnosti veřejných vysokých 
škol činit vhodná opatření pro studium rodičů po dobu uznané doby rodičovství, nově byla 
upravena možnost zavedení specializací ve studijních programech a oborech, došlo rovněž 
k úpravě možnosti výjimek z pravidel studia pro studium v rámci mezinárodních společných 
studijních programů typu joint-degree, multiple-degree a cotutelle, bylo provedeno větší množství 
drobnějších změn některých ustanovení tak, aby lépe vyhovovala současné a budoucí praxi 
a v neposlední řadě došlo k odpovídající legislativně technické úpravě některých článků 
navazující na výše uvedené změny. 
 
 

PROMÍTNUTÍ NOVELY ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH TÝKAJÍC Í SE  
OCHRANY MATE ŘSTVÍ A RODI ČOVSTVÍ DO SZŘ UK 

 
Novelou vybraných ustanovení zákona o vysokých školách publikovanou dne 4. března 2013 ve 
Sbírce zákonů pod č. 48/2013 došlo s účinností od 1. dubna 2013 k rozšíření výčtu stávajících 
povinností veřejné vysoké školy o povinnost činit vhodná opatření pro studium rodičů, a to po 
dobu, po kterou by jinak trvala jejich mateřská či rodičovská dovolená (uznaná doba rodičovství). 
Tato změna se promítla především do: 

a) institutu přerušení studia  
b) počítání maximální doby studia a stanovování poplatku za delší studium  
c) počítání lhůt pro plnění studijních povinností a pro postup do dalšího úseku studia  

 
Novelizace SZŘ UK reflektuje novelu zákona v čl. 5 odst. 2, kde je nově upravena povinnost 
děkana vyhovět žádosti studenta o přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství, 
jakož i benefitní charakter takového přerušení. Na nově stanovenou zákonnou povinnost činit 
vhodná opatření pro studium rodičů navazuje i změna čl. 4 odst. 12 upravující povinnost děkana 
vyhovět žádosti o přiznání individuálního studijního plánu v souvislosti s péčí o dítě studenta 
v době, kdy by jinak trvalo čerpání mateřské dovolené.  
 
Další podrobnosti o studiu studentů v době, kdy by trvala jejich mateřská či rodičovská dovolená, 
jsou na univerzitě upraveny v opatření rektora č. 14/2013, Podrobnosti o evidenci uznané doby 
rodičovství Univerzitou Karlovou v Praze a o žádostech o její evidenci, účinném od 25. června 
2013, a v metodickém výkladu k této problematice ze dne 2. července 2013. 
  
 

ZAVEDENÍ SPECIALIZACÍ V RÁMCI STUDIJNÍCH PROGRAM Ů A OBORŮ 
 

Řada studijních programů a oborů realizovaných různými fakultami univerzity je akreditována tak, 
že studijní plány umožňují určitou volbu zaměření studia v rámci daného studijního programu 
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a oboru, ačkoli dosavadní znění SZŘ UK úpravu specializací neobsahovalo. Praxe některých fakult 
však již umožňuje, aby si studenti v rámci daného studijního programu a oboru jakousi specializaci 
zvolili, a to výběrem povinně volitelných předmětů.  
Tato problematika byla řešena složitějšími konstrukcemi s množinami povinně volitelných 
předmětů, a to např. umožněním volby povinně volitelných předmětů, které byly spolu navzájem 
svázány prostřednictvím prerekvizit, korekvizit a neslučitelností (což v některých případech mohlo 
vést k neúměrnému omezení studenta při volbě povinně volitelných předmětů), nebo 
prostřednictvím doporučeného průběhu studia (jehož fakultativní charakter ovšem může 
problematizovat vymahatelnost splnění studijních povinností). Novelizací SZŘ UK tak nebyly nově 
zavedeny skupiny povinně volitelných předmětů, ale pouze došlo k formalizaci stávající praxe 
s novým zavedením institutu specializací. 
 
Nová úprava se promítla do znění následujících článků: 
 
čl. 4 odst. 7 věta třetí až pátá SZŘ UK 
Povinně volitelné předměty jsou studijním plánem studijního programu, případně studijního oboru 
přiřazeny do jedné nebo více skupin. Studijní plán může též stanovit, že z některých skupin povinně 
volitelných předmětů si student může jednu nebo více skupin vybrat (výběr specializace v daném 
studijním programu a oboru). Profilaci studijního programu a oboru na specializace projednává 
vědecká rada fakulty; názvy specializací musí být uvedeny ve vnitřním předpise fakulty podle čl. 19 
odst. 1. 
 
čl. 7 odst. 5 věta první SZŘ UK 
Části státní zkoušky a případně jejich tématické okruhy jsou dány studijním programem, případně 
studijním oborem; tématické okruhy mohou být též dány specializací (odstavec 7 písm. b)). 
 
čl. 7 odst. 7 písm. b) SZŘ UK 
Předpokladem pro konání části státní zkoušky je 
b) získání minimálního počtu kreditů ze stanovené nebo vybrané skupiny nebo skupin povinně 
volitelných předmětů (čl. 4 odst. 7 věta poslední) stanovených pro tuto část státní zkoušky studijním 
plánem; umožňuje-li studijní plán pro část státní zkoušky výběr z více tématických okruhů, může též 
stanovit, že tento výběr musí odpovídat vybrané skupině povinně volitelných předmětů. 
 
čl. 7 odst. 8 věta druhá SZŘ UK 
Minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se rozumí součet minimálního počtu 
kreditů ze skupin povinně volitelných předmětů, které student podle studijního plánu musí 
absolvovat, a ze studijním plánem předpokládaným výběrem z dalších skupin povinně volitelných 
předmětů.  
 
čl. 11 odst. 2 věta třetí SZŘ UK 
Podoba a údaje obsažené ve vysokoškolském diplomu a v dodatku k diplomu jsou stanoveny 
opatřením rektora; v dodatku k diplomu se vždy uvede případná absolvovaná specializace 
v bakalářském nebo magisterském studijním programu. 
 
Zavedením institutu specializací v čl. 4 odst. 7 se výrazně rozšiřuje spektrum alternativ fakult při 
sestavování studijních plánů a určování jejich zaměření na konkrétní oblasti v rámci daného 
studijního programu či oboru. Kromě možnosti zohlednit ve větší míře vlastní požadavky na obsah 
studia umožňuje tato změna pružnější reakci na vývoj vědy, aniž by bylo nutno akreditovat nové 
studijní obory.  
V neposlední řadě je zavedení specializací reakcí na dlouhodobě zastávaný postoj Akreditační 
komise akcentující vyšší míru kompatibility studijních oborů, potažmo prostupnosti studia 
a odmítající rozšiřování počtu studijních oborů, které se od sebe liší jen „specializací“. V tomto 
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smyslu odpovídá změna SZŘ UK trendu pojmout studijní obory obecněji a různá zaměření řešit 
v rámci specializací. Zavedení specializací tak s sebou nenese povinnost reakreditace stávajících 
studijních programů ani nutnost je začlenit do nových akreditací, ale pouze úpravu vnitřních 
předpisů fakult spočívající v uvedení jejich názvů na základě projednání profilace studijních 
programů a oborů vědeckou radou fakulty.     
Vedle formální úpravy skupin povinně volitelných předmětů dochází k zavedení možnosti (nikoli 
povinnosti) stanovit ve studijním plánu „právo“ výběru specializace v daném studijním programu 
a oboru. Proto je v čl. 4 odst. 7 v souvislosti s definicí povinných, povinně volitelných a volitelných 
předmětů nově upraveno přiřazování povinně volitelných předmětů studijním plánem daného 
studijního programu, případně oboru, do jedné nebo více skupin a navazující možnost studijním 
plánem povolit výběr specializace (výběrem z těchto skupin). 
Nově upravené specializace se promítají i do oblasti státních zkoušek. Z tohoto důvodu došlo 
k úpravě čl. 7 odst. 5, dle kterého mohou být tématické okruhy státní zkoušky vázány na konkrétní 
specializaci. Změnou čl. 7 odst. 7 písm. b) je potom připuštěna možnost stanovení minimálního 
počtu kreditů nejen ze stanovené, tj. povinné skupiny (nebo skupin) ale i z vybrané skupiny (nebo 
skupin) povinně volitelných předmětů stanovených pro část státní zkoušky studijním plánem a také 
vázat výběr z více tematických okruhů pro část státní zkoušky (je-li umožněn studijním plánem) 
tak, aby odpovídal vybrané skupině povinně volitelných předmětů. Nejedná se tedy o změnu 
stanovených částí státní zkoušky, ale pouze o změnu tématických okruhů v rámci příslušné části 
státní zkoušky. 
Poslední větou čl. 7 odst. 8 došlo k upřesnění pravidla pro konstrukci studijního plánu v případech, 
kdy si student vybral specializaci. 
Zvolená specializace je atributem studijního programu či oboru, který sice nemá žádné dopady do 
přijímacího řízení, podoby diplomu atd., vždy však ovlivní obsah a průběh studia a bude zohledněn 
v dodatku k diplomu (čl. 11 odst. 2). 
Pokud jde o vztah specializací vůči stávajícím studentům univerzity a související přechodná 
ustanovení, doporučuje se v těchto otázkách zahájit komunikaci s odborem pro studium a záležitosti 
studentů RUK. 
 
 

ÚPRAVA MOŽNOSTI VÝJIMEK Z PRAVIDEL STUDIA PRO STUDI UM V RÁMCI 
MEZINÁRODNÍCH SPOLE ČNÝCH STUDIJNÍCH PROGRAM Ů  
TYPU JOINT-DEGREE, MULTIPLE-DEGREE A COTUTELLE 

 
V posledních letech narůstá počet studijních programů, které jsou uskutečňovány ve spolupráci se 
zahraničními vysokými školami. S ohledem na mezinárodní prvek nelze některá ustanovení 
Studijního a zkušebního řádu bez dalšího aplikovat. Z těchto důvodů byl do čl. 19 SZŘ UK vložen 
nový odstavec 4 ve znění: 
Opatření rektora, ke kterému se vyjadřuje akademický senát univerzity, může stanovit základní 
náležitosti příslušných dohod o meziuniverzitním studiu uzavřených podle čl. 22 odst. 5 Statutu 
Univerzity Karlovy v Praze. V odůvodněných případech může opatření rektora, ke kterému se 
vyjadřuje akademický senát univerzity, stanovit též výjimky z pravidel studia určených tímto řádem 
platné pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint-degree, 
multiple-degree nebo cotutelle. 
 
Přijatou změnou je zajištěno, aby základní podmínky studia byly dostatečně jednoznačně upraveny 
již v dohodě o meziuniverzitním studiu (která tvoří přílohu k žádosti o akreditaci studijního 
programu), a MŠMT je mohlo při rozhodování o akreditaci studijního oboru posoudit podle Kritérií 
Akreditační komise pro posuzování žádostí o tzv. „Joint-degrees“ studijní programy. 
Tato úprava předpokládá, že žádost o akreditaci bude obsahovat konkrétní úpravu podmínek pro 
přijetí, studijní plán, obsah, rozsah a organizaci státní závěrečné zkoušky, jakož i další náležitosti 
studia realizovaného ve spolupráci se zahraniční vysokou školou. 
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Kromě toho změna nově umožňuje v odůvodněných případech stanovit výjimky ze Studijního 
a zkušebního řádu.  
Protože se toto ustanovení vztahuje ke specifickým případům, je vhodné stanovení výjimky 
z obecně závazných pravidel studia daných vnitřním předpisem univerzity formou opatření rektora. 
Tato forma nejvíce odpovídá požadavkům na závaznost udělené výjimky na straně jedné a potřebě 
případných operativních změn na straně druhé. Předchozí vyjádření akademického senátu k návrhu 
takového opatření rektora, stejně jako k návrhu opatření stanovujícího základní náležitosti dohod 
o meziuniverzitním studiu, je vzhledem  charakteru těchto opatření nezbytné. 
 
 

DÍL ČÍ ZM ĚNY NĚKTERÝCH USTANOVENÍ SZ Ř UK 
 

Organizace studia 
 
čl. 3 odst. 1 SZŘ UK 
Ustanovení je doplněno tak, že začátek akademického roku stanoví rektor po projednání s děkany 
opatřením. Tato změna upřesňuje formu, kterou je stanoven začátek akademického roku, přičemž 
jde pouze o formální úpravu stávající praxe. 
 
čl. 3 odst. 2 SZŘ UK 
V uvedeném článku je rozšířen výčet dosavadních částí akademického roku (zimní semestr, letní 
semestr a prázdniny) o presemestrální období. Jde o část akademického roku připadající na měsíc 
září, kdy lze konat zkoušky, resp. kontroly studia předmětu bez nutnosti souhlasu studenta, a státní 
závěrečné zkoušky. Protože s pojmem presemestrální období počítá i každoročně vydávané 
opatření rektora, kterým se stanoví harmonogram akademického roku, byl tento pojem zakotven 
i ve vnitřním předpisu univerzity. Do citovaného ustanovení bylo rovněž doplněno, že rektor 
stanovuje opatřením další podrobnosti o dělení akademického roku. 
 
čl. 3 odst. 3 SZŘ UK 
Změnou došlo k rozšíření výčtu termínů a období v akademickém roce upravených opatřeními 
děkanů, kterými se stanovuje harmonogram akademického roku, a to o období pro zápisy předmětů. 
Jasné stanovení období pro zápisy předmětů je podstatné rovněž z toho důvodu, že je na něj 
odkazováno i v dalších ustanoveních SZŘ UK, konkrétně v článku 6 odst. 2. 
 
čl. 6 odst. 2 SZŘ UK 
Citovaný článek byl doplněn o upřesnění, že student má právo zapsat si předmět vyučovaný na 
univerzitě v období určeném pro zápisy předmětů. Tato změna navazuje jak na výše uvedenou 
změnu článku 3 odst. 3 SZŘ UK, dle které jsou v opatřeních děkanů období určená pro zápisy 
předmětů časově vymezována, tak i na potřebu vyvarovat se zápisů předmětů prováděných kdykoli 
během akademického roku. Toto ustanovení však upravuje výhradně právo studenta, děkanu je 
ponecháno oprávnění vyhovět individuální žádosti studenta o zápis předmětu mimo toto období. 
 
čl. 3 odst. 5 SZŘ UK 
Studijní pobyt na jiné, zpravidla zahraniční, vysoké škole organizovaný v rámci daného studia 
univerzitou je součástí tohoto studia. 
Doplněný nový odstavec 5 reaguje na vzrůstající počet výjezdů studentů do zahraničí a s tím 
související otázky.       
 

Studijní plán a doporučený průběh studia 
 
Novela SZŘ UK formalizuje výslovným použitím pojmu doporučený průběh studia jakožto 
konkrétní realizace studijního plánu stávající praxi na fakultách. 
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Studijní plán studijního programu, popřípadě studijního oboru stanoví zejména obsahovou 
návaznost studijních předmětů, objem a formu výuky, počty kreditů přiřazené jednotlivým 
předmětům a další podrobnosti a náležitosti týkající se kreditního systému a způsobu ověřování 
výsledků studia. Studijní plán stanoví, které předměty jsou pro daný studijní program nebo studijní 
obor povinné nebo povinně volitelné. Ve studijním plánu může být zápis nebo absolvování 
předmětu podmíněn či vyloučen zápisem či absolvováním jiného předmětu nebo předmětů. Studijní 
plán rovněž stanoví základní požadavky ke zkoušce a předpoklady pro konání státní zkoušky, resp. 
její části. Studijní plán je tak možné považovat za normativní plán. 
Naproti tomu doporučený průběh studia je pak průmětem studijního plánu do úseků studia v délce 
standardní doby studia studijního programu s určením doporučeného pořadí studia jednotlivých 
povinných, povinně volitelných a vybraných volitelných předmětů.  
Studijní plán je studentu přiřazen v okamžiku jeho zápisu na univerzitu a zůstává zpravidla beze 
změny po celou dobu studia studenta na univerzitě. Pokud během přerušení studia dojde ke změně 
studijního plánu, podle kterého student studoval, stanoví děkan v souladu s vnitřním předpisem 
fakulty a příslušným studijním programem, které studijní povinnosti musí student splnit a lhůty pro 
jejich splnění.   
V souvislosti s formalizováním termínu doporučený průběh studia jakožto konkrétního průběhu 
studia došlo k úpravě těch ustanovení SZŘ UK, která odkazovala na studijní plán, a to z důvodu 
užší vazby studia s doporučeným průběhem studia jakožto příkladem konkrétní realizace studijního 
plánu. Nová úprava se promítá do článku 4 odst. 3, 8 a 9 a článku 6 odst. 6 SZŘ UK.    
 
čl. 4 odst. 3 SZŘ UK 
V citovaném článku je formalizován pojem doporučený průběh studia studijního programu, 
případně studijního oboru, který je definován jako navrhovaný, konkrétní průběh studia 
odpovídající studijnímu plánu včetně doporučeného pořadí předmětů a kontrol studia a jejich 
zařazení do jednotlivých úseků studia v rámci standardní doby studia. Studijní plány a doporučené 
průběhy studia studijních programů a studijních oborů jsou shodně zveřejňovány prostřednictvím 
sítě Internet, a to fakultou, na které je dotyčný student zapsán. 
 
čl. 4 odst. 8 SZŘ UK 
Vzhledem k výše uvedenému byl citovaný článek změněn v tom smyslu, že při dodržení 
doporučeného průběhu studia student získá při splnění všech studijních povinností v daném úseku 
studia třicet kreditů, je-li úsekem studia semestr, nebo šedesát kreditů, je-li úsekem studia ročník.  
 
čl. 4 odst. 9 SZŘ UK 
Z výše uvedených důvodů bylo ustanovení změněno tak, že student má právo na zápis do dalšího 
úseku studia, získal-li v dosavadních úsecích alespoň takový počet kreditů, který odpovídá součtu 
kreditů při doporučeném průběhu studia v těchto úsecích studia. 
 
čl. 6 odst. 6 SZŘ UK 
Ustanovení doznalo změny v tom smyslu, že fakulta může stanovit, že přednost při zápisu daného 
předmětu mají studenti, kteří ho zapisují v souladu s doporučeným průběhem studia. Promítnutím 
přesnější úpravy do SZŘ UK je fakultám zejména s menší diverzitou studijních programů či 
vysokým počtem studentů v rámci studijního programu umožněno upřednostnit zápis předmětů 
studentům vybraných úseků studia.  

 
 

Přerušení studia 
 
čl. 5 odst. 2 SZŘ UK 
Studentovi může děkan přerušit studium, a to buď na jeho písemnou žádost, anebo z vlastního 
podnětu v případě, kdy je toho zapotřebí k odvrácení újmy hrozící studentovi, jestliže její původ 
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nesouvisí s dosavadním plněním studijních povinností; jde-li o přerušení studia na žádost studenta, 
přerušuje se studium zpravidla na dobu do konce určeného semestru nebo akademického roku, 
ustanovení odstavce 2 tímto není dotčeno. Pokud student o přerušení studia požádá poté, co 
prokázal splnění povinností v daném úseku studia a předtím, než se zapsal do dalšího úseku studia, 
a nebylo-li se studentem zahájeno disciplinární řízení, děkan této žádosti vyhoví; takto lze studium 
přerušit na dobu do konce určeného semestru nebo akademického roku, ustanovení odstavce 9 tímto 
není dotčeno. Pokud student o přerušení studia požádá z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství 
na dobu, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená studenta (odkaz na ust. 
§ 195 až 198 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) nebo z vážného zdravotního důvodu anebo 
z důvodu náhle vzniklé mimořádně tíživé sociální situace, děkan této žádosti vyhoví; takto lze 
studium přerušit zpravidla na dobu do konce určeného semestru nebo akademického roku. Doba 
přerušení studia podle předchozí věty ani doba přerušení studia z vlastního podnětu děkana podle 
věty první se při počítání lhůt ani při posuzování skutečností ve smyslu čl. 12 odst. 1 písm. b) 
neuplatní.  
 
V problematice přerušení studia došlo k technické změně týkající se období, na které je studium 
přerušováno. Dosavadní pravidlo, že studium lze přerušit nejméně na dobu jednoho semestru, bylo 
z důvodu potíží s jeho praktickou aplikací změněno obecně v tom smyslu, že studium se přerušuje 
zpravidla na dobu do konce určeného semestru nebo akademického roku. Určeným semestrem je 
míněn ten semestr, který student uvede v žádosti o přerušení, není-li v žádosti uvedená lhůta 
v rozporu se zákonem nebo nebrání-li takovému postupu jiné důvody. Novelizovaná úprava 
harmonizuje praxi přerušování studia s harmonogramem akademického roku. V případě tzv. 
nárokového přerušení studia, kdy student požádá o přerušení studia poté, co prokázal splnění 
povinností v daném úseku studia, a předtím, než se zapsal do dalšího úseku studia, lze studium 
přerušit na dobu do konce určeného semestru nebo akademického roku, tj. nikoli na dobu kratší či 
delší než do konce určeného semestru nebo akademického roku, umožněnou v ostatních případech 
(slovním výrazem „zpravidla“). Pokud student ve své žádosti určený semestr nestanoví, a to ani na 
základě výzvy z fakulty, doporučuje se mu studium přerušit na dobu do konce nejbližšího semestru, 
příp. akademického roku.  
 
V případě přerušení studia je nutné zohlednit nejdelší celkovou dobu přerušení studia, která spolu se 
skutečnou dobou studia nepřesáhne maximální dobu studia. Bylo-li však studium přerušeno 
z vlastního podnětu děkana podle věty první (v případě, kdy je toho zapotřebí k odvrácení újmy 
hrozící studentovi, jestliže její původ nesouvisí s dosavadním plnění studijních povinností) nebo 
podle věty třetí (z důvodu těhotenství, porodu, rodičovství na uznanou dobu rodičovství, z vážného 
zdravotního důvodu nebo z důvodu náhle vzniklé mimořádně tíživé sociální situace), doba 
přerušení studia se nezapočítává do celkové doby přerušení studia ani do maximální doby studia.  
 
Přerušení studia může být nárokové či nenárokové. Student má nárok na přerušení studia v případě 
trvání některé ze čtyř následujících kategorií důvodů: 

- požádá-li student o přerušení studia poté, co prokázal splnění povinností v daném úseku 
studia a předtím, než se zapsal do dalšího úseku studia, a nebylo-li s ním zahájeno 
disciplinární řízení, 

- těhotenství, porod či rodičovství, 
- vážný zdravotní důvod, 
- náhle vzniklá mimořádně tíživá sociální situace 

 
K důvodům vyplývajícím ze zákona č. 48/2013 Sb., kterým byl novelizován zákon o vysokých 
školách, tedy těhotenství, porod a rodičovství, byly změnou SZŘ UK s ohledem na podobné 
důsledky přiřazeny i vážné zdravotní důvody a náhle vzniklá mimořádně tíživá sociální situace. 
Tyto důvody pro přerušení studia lze v daném kontextu považovat za srovnatelně významné jako je 
těhotenství, porod či rodičovství a ne zcela slučitelné se soustavným průběžným plněním studijních 
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povinností, a proto si zaslouží podobnou míru ochrany. Za vážné zdravotní důvody by měly být 
považovány zejména náhle vzniklé velmi závažné zdravotní důvody znemožňující studium, 
případně relaps velmi závažného onemocnění. Zdravotní důvody je nutné doložit lékařskou zprávou 
vydanou příslušným specialistou včetně zachycení časového průběhu onemocnění. K posouzení 
nestačí doložit lékařskou zprávu potvrzenou praktickým lékařem. Při posouzení žádosti je rovněž 
doporučeno zohlednit i studovaný studijní program. Náhle vzniklou mimořádně tíživou sociální 
situací je pak zejména oboustranné osiření studenta, pokud žil alespoň s jedním z rodičů ve 
společné domácnosti.    
 
 
čl. 5 odst. 5 SZŘ UK 
Novelizací ustanovení čl. 5 odst. 5 SZŘ UK došlo k jednoznačnému stanovení délky sankčního 
přerušení studia v případě neuhrazení poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 5 zákona 
o vysokých školách (studium v cizím jazyce), a to na dobu, která studentovi zbývá do vyčerpání 
maximální doby studia. Úprava je tak shodná se sankčním přerušením studia v případě neuhrazení 
poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 a 4 zákona o vysokých školách (poplatek za delší 
a další studium).  
 
čl. 5 odst. 8 SZŘ UK 
S ohledem na probíhající praxi byla nemožnost přerušení studia v průběhu prvního úseku studia, 
resp. možnost jeho přerušení pouze z velmi závažných důvodů, omezena výhradně na bakalářské 
studijní programy. Přerušení studia v prvním úseku studia navazujícího magisterského studijního 
programu je tedy umožněno, přičemž tato úprava reflektuje praxi na fakultách.  
 
čl. 5 odst. 9 SZŘ UK 
Ustanovení bylo doplněno z důvodu upřesnění definice skutečné doby studia, kterou je doba, která 
uplynula od data zápisu na univerzitu podle čl. 4 odst. 1 bez započítávání doby, ve které bylo toto 
studium přerušeno. Tímto je jednoznačně stanoveno, že skutečná doba studia se vztahuje pouze na 
konkrétní a jediné studium. 
 
čl. 9 odst. 3 SZŘ UK 
Pokud student písemně požádá o přerušení studia a nebylo-li se studentem zahájeno disciplinární 
řízení, děkan této žádosti vyhoví; takto lze studium přerušit na dobu do konce určeného semestru 
nebo akademického roku; ustanovení odstavce 4 tímto není dotčeno. 
Změna období, na které se studium přerušuje, byla promítnuta i do úpravy přerušení studia 
v doktorských studijních programech. Další pravidla přerušení studia v případě studentů 
doktorských studijních programů pak odkazují na ustanovení čl. 5 odst. 1, odst. 2 věty první, třetí 
a čtvrté, odst. 4, 5 a odst. 6 věty první SZŘ UK.  
 
 

Předměty, kontrola studia předmětu a uznání splnění kontroly studia předmětu 
 
Novelizací SZŘ UK byly provedeny dílčí technické změny týkající se podoby, ve které může být 
předmět uskutečňován, jeho identifikace a omezení možnosti jeho zápisu či absolvování. 
Problematika kontroly studia předmětu zaznamenala dílčí změny, pokud jde o definování okamžiku 
provádění průběžné kontroly studia, nejzazšího termínu kontroly studia předmětu, přesnou definici 
úspěšného absolvování kontroly studia předmětu, stanovení počtu opravných termínů forem 
kontroly studia předmětu, stanovení počtu termínů a dalších podrobností týkajících se souborné 
zkoušky a rozdílové zkoušky, termínu vypsání kontroly studia předmětu, časového kriteria 
absolvování předmětu a možnosti zkrácení lhůty ve vztahu k žádosti o uznání splnění kontroly 
studia předmětu. 
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čl. 6 odst. 1 SZŘ UK 
V citovaném ustanovení došlo na základě praxe některých fakult k rozšíření výčtu podob 
uskutečňování předmětu (podoby výuky) o proseminář, soustředění a terénní práce. 
 
čl. 6 odst. 3 SZŘ UK 
Definice předmětu byla rozšířena tím způsobem, že předmět je určen identifikačním kódem, počtem 
semestrů výuky, přiřazeným počtem kreditů, podobou výuky a formou kontroly studia předmětu. 
V případě změny některého z uvedených prvků se z formálního hlediska jedná o nový předmět se 
všemi dopady, které z toho vyplývají (jde zejména o dopady na studijní plány, v nichž byl původní 
předmět zařazen jako povinný nebo povinně volitelný). 
 
čl. 6 odst. 5 SZŘ UK 
Fakultou garantující výuku předmětu může být v souladu se studijními plány studijních programů 
nebo studijních oborů, ve kterých je daný předmět uveden jako povinný nebo povinně volitelný, 

a) zápis předmětu podmíněn předchozím absolvováním jiného předmětu nebo předmětů anebo 
současným zápisem jiného předmětu nebo předmětů,  

b) absolvování předmětu podmíněno absolvováním jiného předmětu nebo předmětů, 
c) zápis předmětu vyloučen současným zápisem jiného předmětu, 
d) absolvování předmětu vyloučeno předchozím absolvováním jiného předmětu, 
e) zápis předmětu vyloučen předchozím absolvováním jiného předmětu, 
f) uvedeno, že absolvováním předmětu je z hlediska plnění studijního plánu studijního 

programu nebo oboru považován za absolvovaný jiný předmět nebo jiné předměty.  
Nová formulace tohoto odstavce vyjadřuje, že podmínky zápisu či absolvování předmětu nejsou 
vázány na studijní plán, ale jsou obecně platné a definuje je fakulta, která garantuje výuku daného 
předmětu (ovšem s přihlédnutím k tomu, do jakých studijních plánů je tento předmět zařazen jako 
povinný nebo povinně volitelný). Odstavec byl doplněn o novou možnost fakulty stanovit, že 
absolvování předmětu je z hlediska plnění studijního plánu považováno za absolvování jiného 
předmětu či předmětů (v terminologii Informačního systému Studium jde o tzv. „záměnnost“). 
Záměnnosti (mimo jiné) umožňují adekvátním způsobem řešit vývoj výukové nabídky fakulty 
v čase, přestože obsah studijních plánů zůstává fixován v podobě, v níž byl platný v době akreditace 
daného studijního programu a zápisu studentů do studia. 
 
čl. 4 odst. 9 SZŘ UK 
V citovaném článku došlo k jednoznačnému stanovení období, ve kterém je prováděna průběžná 
kontrola studia, tj. celkového studentem získaného počtu kreditů za dosavadní průběh studia, a to na 
konci aktuálního úseku studia.   
 
čl. 6 odst. 9 SZŘ UK 
Dílčí změna byla provedena i v případě stanovení nejzazšího okamžiku kontroly studia předmětu 
zapsaného v daném úseku studia, kterým je konec akademického roku, ve kterém student v daném 
úseku studia studoval. Vnitřní předpis fakulty však může tuto lhůtu stanovit odlišně. Novelizovaná 
úprava tak jednoznačně upravuje sepětí absolvování předmětu s úsekem studia, ve kterém si student 
předmět zapsal, příp. akademickým rokem, zároveň však fakultám ponechává možnost stanovit si 
odlišnou úpravu. 
 
čl. 6 odst. 11 a 16 SZŘ UK 
Novelizovanou úpravou došlo k upřesnění úspěšného výstupu u neklasifikovaných 
a klasifikovaných forem kontroly studia předmětu. 
 
čl. 6 odst. 13 SZŘ UK 
Do SZŘ UK byl vložen nový odstavec 13 upravující povinnost fakulty stanovit si ve svém vnitřním 
předpisu počet opravných termínů kolokvia, zápočtu, klauzurní práce a klasifikovaného zápočtu, 
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případně si v něm stanovit, že tento počet určuje vyučující daného předmětu. Dosavadní znění SZŘ 
UK upravovalo výslovně pouze počet termínů u zkoušky a u ostatních forem kontroly studia 
předmětu byl počet termínů odvoditelný na základě extenzivního výkladu čl. 6 odst. 10 SZŘ UK, 
ovšem praxe ukázala, že absence výslovné úpravy činí problémy.  
 
čl. 6 odst. 14 SZŘ UK (původní čl. 6 odst. 13 SZŘ UK) 
Zkouškou se prověřují vědomosti studenta nebo ověřují jeho schopnosti; základní požadavky ke 
zkoušce jsou v souladu se studijním plánem stanoveny v anotaci předmětu a elektronicky se 
zveřejňují, podrobnosti musí být stanoveny v dostatečném předstihu před začátkem zkouškového 
období. Ustanovení tohoto odstavce, jakož i odstavců 15 až 17 se vztahují na soubornou zkoušku a 
rozdílovou zkoušku obdobně. 
Nově je upravena povinnost fakult stanovit základní požadavky ke zkoušce (nikoli tedy ostatních 
forem kontroly studia předmětu) v anotaci předmětu, včetně jejich elektronického zveřejnění. Tato 
povinnost se vztahuje i na soubornou zkoušku a s účinností od 1. října 2013 i na zkoušku 
rozdílovou, na tyto dvě formy kontroly studia se pak vztahují i ustanovení odstavců 15 až 17 
citovaného článku (zejména způsob jejího provedení, hodnocení a počet termínů včetně jejich 
vypsání). 
 
čl. 6 odst. 16 SZŘ UK (původní čl. 6 odst. 15 SZŘ UK) 
Ustanovení bylo zpřesněno v otázce určení prospěchového průměru, kdy bylo stanoveno, že jsou 
započítávány všechny známky ze všech zkoušek podle odst. 9 písm. e) a souborných zkoušek 
(nikoliv tedy státních zkoušek a rozdílových zkoušek) a ze všech jejich opravných termínů. Známky 
ze státních zkoušek a rozdílových zkoušek nejsou do prospěchového průměru započítávány. 
Výsledek státní zkoušky nebyl pro účely stanovení prospěchového průměru nikdy hodnocen, ke 
změně však došlo v případě rozdílové zkoušky, která nyní započítávána není, a souborné zkoušky, 
jejíž výsledek naopak započítáván je. Shodné je však to, že jsou hodnoceny výsledky dosažené 
výhradně v rámci daného studia, čímž je vyloučeno započítávat do prospěchového průmětu 
výsledky dosažené na základě uznání splnění kontroly studia předmětu. 
 
čl. 6 odst. 17 SZŘ UK (původní čl. 6 odst. 16 SZŘ UK) 
Novelizací došlo k modifikaci povinnosti fakult vypsat termíny zkoušky nejpozději ke dni začátku 
zkouškového období, a to v tom smyslu, že k tomuto dni musí být vypsány alespoň dva termíny, 
které spadají do zkouškového období. Další termíny zkoušky je tak možné vypsat i po začátku 
zkouškového období, avšak s nejméně dvoutýdenním předstihem, přičemž v kratší lhůtě může být 
termín zkoušky vypsán na základě souhlasu studentů, kterým je určen. 
 
čl. 6 odst. 18 SZŘ UK  
Počet kreditů přiřazený danému předmětu student získá absolvováním daného předmětu, kterým se 
rozumí úspěšné absolvování kontroly studia předmětu v období určeném podle čl. 3. 
Do vnitřního předpisu byl vložen nový odstavec 18 definující absolvování předmětu. Tato změna 
úzce souvisí s novelizovaným čl. 6 odst. 9 SZŘ UK. Předmět je studentem úspěšně absolvován 
pouze v případě, že příslušná kontrola studia tohoto předmětu spadá do období příslušného 
akademického roku, není-li ve vnitřním předpisu fakulty stanovena tato lhůta odlišně. Pokud si 
fakulta tuto lhůtu odlišně nestanoví, je vyloučeno konání kontroly studia předmětu v jiném 
akademickém roce, než v rámci něhož student studoval v tom úseku studia, ve kterém měl předmět 
zapsán. 
 
čl. 6 odst. 19 SZŘ UK (původní čl. 6 odst. 17 SZŘ UK) 
Novelizací citovaného ustanovení SZŘ UK jsou fakulty zmocněny k vlastní úpravě lhůty pro uznání 
splnění kontroly studia předmětu, která je z důvodu změn v obsahu i rozsahu předmětů příliš 
dlouhá. Lhůta však může být vnitřním předpisem fakulty zkrácena nejméně na dobu rovnající se 
standardní době studia studijního programu, ve kterém studuje student, který žádá o uznání splnění 
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kontroly studia předmětu, zvětšenou o dva roky. Pokud si fakulty tuto lhůtu zvlášť neupraví, platí 
nadále lhůta deseti let. 
 
 

Státní zkouška 
 
Samotná úprava státních zkoušek zaznamenala dílčí technické úpravy v otázce její klasifikace, 
nedostavení se k termínu státní zkoušky bez řádné omluvy, zveřejnění termínu státní zkoušky, 
úpravy textu bakalářské a diplomové práce a úpravy podmínek absolvování studia s vyznamenáním. 
Rovněž došlo k úpravě textu ve vztahu k zavedení specializací, bližší výklad je obsažen v části 
upravující právě specializace (čl. 7 odst. 5 a 7 SZŘ UK). 
 
čl. 7 odst. 4 SZŘ UK 
V souvislosti s doplněním některých ustanovení týkajících se zkoušky, souborné zkoušky 
a rozdílové zkoušky došlo k upřesnění i některých dílčích ustanovení upravujících státní zkoušky, 
která byla dosud vykládána ve spojení s jinými ustanoveními SZŘ UK. Z těchto důvodů bylo do 
citovaného ustanovení doplněno, že státní zkouška a její část se klasifikuje obdobně jako zkouška. 
Dále je ve vnitřním předpisu univerzity výslovně stanoveno, že na klasifikaci se usnášejí všichni 
přítomní členové komise. Touto změnou je vyloučeno, aby o konečné klasifikaci studenta 
rozhodoval nižší počet členů komise než požadovaný v čl. 7 odst. 3 SZŘ UK, tj. alespoň tři osoby.  
 
čl. 7 odst. 5 SZŘ UK 
Z důvodu nárůstu požadavků studentů na přepracování závěrečné práce po jejím odevzdání 
k obhajobě, zejména na základě negativního oponentského posudku či posudků, a to ještě před 
proběhlou obhajobou závěrečné práce, byl citovaný článek doplněn tak, že text práce lze upravovat 
pouze do jejího odevzdání k obhajobě, s výjimkou errat, tedy případného listu opravených chyb. 
Doplněnou nebo podle pokynů komise přepracovanou práci může student předložit pouze v případě 
neúspěšně proběhlé obhajoby, zpětvzetí práce podané k obhajobě bez sankce propadnutí termínu 
obhajoby není možné. 
 
čl. 7 odst. 9 SZŘ UK 
Řádný a dva opravné termíny konání státní zkoušky nebo její části stanoví děkan. Každý tento 
termín se s přesným časovým určením nejméně dva týdny předem zveřejní na úřední desce; 
čtrnáctidenní období, ve kterém se tyto termíny budou konat, se na úřední desce zveřejní nejméně 
tři měsíce předem. Termíny musí být vypsány tak, aby tím, v souvislosti se lhůtou podle odstavce 10, 
nebylo dotčeno právo studenta na řádný a dva opravné termíny státní zkoušky nebo její části. 
Nedostaví-li se student k termínu státní zkoušky nebo její části, na který je přihlášen, bez řádné 
omluvy, není klasifikován; ustanovení této věty nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu. 
Z důvodu nejednoznačného výkladu povinnosti zveřejnit na úřední desce nejméně měsíc předem 
řádný i opravné termíny státní zkoušky byla tato povinnost nově specifikována. Přesný termín státní 
zkoušky je nutné zveřejnit na úřední desce nejméně dva týdny předem a s tříměsíčním předstihem je 
pak uložena povinnost zveřejnit čtrnáctidenní období, ve kterém se budou konat termíny státní 
zkoušky, a to také na úřední desce. Ustanovení bylo rovněž analogicky doplněno o následek 
nedostavení se studenta k termínu státní zkoušky nebo její části bez řádné omluvy, kdy tento student 
sice není klasifikován, ale zároveň mu nevzniká nárok na vypsání zvláštního termínu státní 
zkoušky, tj. fakticky mu termín propadá. Tento konkrétní následek je rovněž nutné upravit přímo ve 
vnitřních předpisech fakult, totéž platí v případě nedostavení se k termínu zkoušky. Následek 
nedostavení se studenta k termínu zkoušky bez řádné omluvy spočívající ve ztrátě nároku na 
vypsání zvláštního termínu zkoušku byl však v SZŘ UK upraven i před touto novelizací SZŘ UK. 
Fakulty si ve svém vnitřním předpisu zároveň mohou upravit nemožnost vyššího počtu přihlášení se 
k termínu zkoušky než ke třem prostřednictvím informačního systému.  
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čl. 7 odst. 11 SZŘ UK 
Novelizací ustanovení bylo zpřesněno, že pro posouzení, zda student absolvoval své studium 
s vyznamenáním, se hodnotí mimo jiné výsledná klasifikace státní zkoušky podle odstavce 4 
citovaného článku. Především však byla potvrzena stávající praxe některých fakult, které si pro 
absolvování studia s vyznamenáním samy stanovily přísnější prospěchový průměr, než který je 
uvedený v tomto ustanovení SZŘ UK, kdy z dosavadního znění SZŘ UK jednoznačně nevyplývalo, 
zda je tento postup v souladu s vnitřními předpisy univerzity. 
 
  

Doktorské studijní programy 
 
Úprava studia v doktorských studijních programech doznala dílčích změn, pokud jde o specifikaci 
individuálního studijního plánu, výslovnou úpravu pravidel státní doktorské zkoušky a zejména 
výčet ustanovení SZŘ UK upravujících průběh studia v bakalářských a magisterských studijních 
programech, která se vztahují i na studium v doktorských studijních programech. 
 
čl. 8 odst. 2 SZŘ UK 
Citované ustanovení bylo doplněno o demonstrativní výčet povinností ukládaných v individuálním 
studijním plánu. Individuální studijní plán tak obsahuje zejména výčet studijních povinností, 
vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích povinností a dále plánovaných či doporučených 
zahraničních pobytů nebo jiných stáží anebo pedagogických aktivit. 
 
čl. 8 odst. 4 SZŘ UK 
Novelizovaným ustanovením došlo k upřesnění úlohy školitele a oborové rady v otázce hodnocení 
plnění individuálního studijního plánu, kdy školitel jej předkládá spolu s odůvodněním a oborová 
rada jej následně projednává a schvaluje.  
 
čl. 9 odst. 3 SZŘ UK 
Změna ustanovení byla provedena v souvislosti s technickou změnou délky období, na které se 
studium přerušuje, a vychází z novelizovaného čl. 5 odst. 2 SZŘ UK. Další výklad je obsažen 
v části upravující problematiku přerušení studia. 
 
čl. 9 odst. 6 SZŘ UK 
Na průběh, kontroly studia a přerušení studia v doktorském studijním programu se vztahují 
ustanovení čl. 4 odst. 1 a 2, čl. 5 odst. 1, odst. 2 věty první, třetí a čtvrté, odst. 4, 5 a odst. 6 věty 
první a čl. 6 odst. 1 až 3, 5 až 7, odst. 8 písm. a), odst. 9 až 11, odst. 13 až 15 a odst. 19 obdobně 
s tím, že předmětům určeným výhradně studentům doktorských studijních programů nemusí být 
přiřazen počet kreditů a kontrola studia předmětu formou klasifikovaného zápočtu se neuplatňuje. 
Z důvodu požadavku jednoznačně stanovit, která ustanovení části II. SZŘ UK upravující studium 
v bakalářských a magisterských studijních programech se vztahují na studium v doktorských 
studijních programech, byla změněna dikce tohoto ustanovení tím způsobem, že jednotlivá 
ustanovení části II. SZŘ UK jsou v citovaném ustanovení konkrétně uvedena. Výčet ustanovení se 
vztahuje na průběh studia, kontrolu studia a přerušení studia.  
 
čl. 10 odst. 1 až 8 SZŘ UK 
S ohledem na změnu SZŘ UK v oblasti doktorských studijních programů spočívající ve výslovném 
uvedení aplikovatelných ustanovení části II. SZŘ UK byl v tomto smyslu doplněn i čl. 10 SZŘ UK. 
Úprava státní doktorské zkoušky již neodkazuje na příslušná ustanovení čl. 7, ale komplexní úprava 
státní doktorské zkoušky je zcela obsažena v čl. 10. Samotná úprava však nedoznala věcných změn, 
s výjimkou, že zápis o konání státní doktorské zkoušky podepisuje vyjma předsedy komise pro státní 
doktorskou zkoušku (nebo v zastoupení jiného člena komise) nejméně jeden další člen komise. Není 
tedy nutné, aby zápis spolupodepisovali všichni přítomní členové komise. Na pravidlo, že počet 
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přítomných členů komise při konání státní doktorské zkoušky nesmí být menší než tři, však nemá 
tato změna žádný vliv.  
Pokud jde o obhajobu disertační práce, platí pro ni ustanovení odstavců 1 až 7 tohoto článku 
obdobně. Oproti dosavadní úpravě může vnitřní předpis fakulty stanovit, že se za určitých 
podmínek ustanovuje více oponentů než dva, ale pouze v případě zachování pravidel rovnosti mezi 
studenty (není tedy možné ustanovení více oponentů bez blíže vymezených pravidel či dokonce 
v rozporu s nimi).  
 

 
Ostatní 

 
čl. 4 odst. 1 SZŘ UK  
Vzhledem k dlouhodobé praxi fakult v uzavírání mezifakultních dohod bylo jednoznačně 
stanoveno, že zápis do studia uchazeče, který byl přijat ke studiu studijního programu podle čl. 22 
odst. 3 písm. c) Statutu univerzity, se koná na fakultě, o které je tak stanoveno v akreditaci tohoto 
studijního programu nebo v mezifakultní dohodě, pokud akreditace umožňuje zápis na více 
fakultách. 
 
čl. 4 odst. 2 SZŘ UK 
Změnou SZŘ UK došlo k zakotvení již probíhající praxe fakult. Možnost vést výkaz o studiu pouze 
v elektronické podobě je navíc předvídána v ustanovení § 57 odst. 3 zákona o vysokých školách. 
 
čl. 4 odst. 14 SZŘ UK 
Dosavadní znění SZŘ UK stanovilo možnost přestupu, resp. změny formy studia (prezenční, 
kombinované či distanční) v rámci téhož studijního programu. Vzhledem k členění studijních 
programů na studijní obory bylo ustanovení upřesněno v tom smyslu, že změna formy studia je 
možná v rámci téhož studijního programu a studijního oboru. 
 
čl. 11 odst. 4 SZŘ UK 
Vzhledem k tomu, že zákon o vysokých školách ve svém ustanovení § 46 odst. 4 písm. d) stanoví, 
že absolventům studia v magisterských studijních programech v oblasti zubního lékařství se uděluje 
akademický titul „doktor zubního lékařství“, bylo ustanovení SZŘ UK uvedeno do souladu se 
zákonnou úpravou.  
 
čl. 19 odst. 1 SZŘ UK 
Fakultám bylo na základě některých výše uvedených změn SZŘ UK svěřeno oprávnění či 
stanovena povinnost upravit si ve svých vnitřních předpisech další dílčí otázky. Výčet konkrétních 
ustanovení obsažený v čl. 19 odst. 1 SZŘ UK byl proto v tomto smyslu doplněn.  
 
Výčet byl rozšířen o povinnost stanovit počet opravných možností získání kolokvia, zápočtu, 
klauzurní práce nebo klasifikovaného zápočtu, případně určit, že tento počet určuje vyučující 
daného předmětu (čl. 6 odst. 13 SZŘ UK). 

 
Dále jsou SZŘ UK předpokládány následující možnosti dodatečné úpravy vnitřních předpisů fakult: 

- uvedení názvů specializací dle čl. 4 odst. 7 SZŘ UK v případě, kdy si fakulta tuto další 
profilaci studijních programů a oborů hodlá zavést, 

- možnost stanovení odlišné lhůty pro uskutečnění kontroly studia předmětu zapsaného 
v daném úseku studia než do konce akademického roku, ve kterém student v daném úseku 
studia studoval (čl. 6 odst. 9 SZŘ UK), 

- možnost zkrácení období, ve kterém student splnil obdobnou studijní povinnost pro účely 
uznání splnění kontroly studia předmětu (čl. 6 odst. 19 SZŘ UK) a 
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- možnost stanovení, že se za určitých podmínek ustanovuje více oponentů disertační práce 
než dva (čl. 10 odst. 8 SZŘ UK). 

 
Vzor textace nově stanovené úpravy ve fakultních Pravidlech pro organizaci studia je přílohou 
tohoto dokumentu, přičemž pokud jde o řazení a označení článků, doporučuje se dodržet 
celouniverzitně jednotnou systematiku fakultních pravidel. 
   
 

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 
 
Úprava přechodného ustanovení čtvrté změny SZŘ UK ze dne 28. dubna 2006 ve smyslu 
přechodného ustanovení šesté změny SZŘ UK ze dne 26. ledna 2011 
Stanoví-li ve smyslu čl. 3 odst. 2 Změny SZŘ UK ze dne 28. dubna 2006 vnitřní předpis fakulty, že 
u studentů doktorských studijních programů zapsaných ke studiu před 1. květnem 2006 upravují 
jejich práva a povinnosti v oblasti studia a popřípadě též organizaci jejich studia dosavadní 
předpisy, lze podle takového ustanovení vnitřního předpisu fakulty postupovat nejdéle do 
posledního dne akademického roku 2017/2018. Přechodné ustanovení tak doznalo změny pouze 
pokud jde o stanovení nejzazšího termínu, do kdy lze postupovat podle dosavadních předpisů 
upravujících studium studentů doktorských studijních programů zapsaných do studia před 1. 
květnem 2006, kdy původní termín do konce akademického roku 2012/2013 byl posunut ke konci 
akademického roku 2017/2018. 
 
Fakultám byla sedmou změnou SZŘ UK rovněž uložena povinnost předložit do 31. října 2013 
návrh změny svých vnitřních předpisů, pokud by byly v rozporu s novelizovaným zněním SZŘ UK. 
Tato povinnost byla uložena v souvislosti s navrhovanou změnou SZŘ UK spočívající v povinnosti 
fakult určit ve vnitřním předpisu poslední část státní zkoušky a podmínky volby oboru závěrečné 
práce. V průběhu legislativního procesu došlo k vypuštění této navrhované změny, a proto lze 
předpokládat, že stávající znění vnitřních předpisů fakult není v rozporu s novelizovaným SZŘ UK. 
S ohledem na nově stanovené povinnosti vyplývající z čl. 19 odst. 1 SZŘ UK by však bylo vhodné, 
aby fakulty v brzkém termínu předložily návrh změny svých Pravidel pro organizaci studia. Tento 
termín však již není limitován 31. říjnem 2013 
 
 
 

ÚČINNOST 
 

Z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 48/2013 Sb., kterým byl novelizován zákon o vysokých 
školách, dne 1. dubna 2013, byla stanovena účinnost novelizovaných článků 4 odst. 12 věty druhé 
a článku 5 odst. 2 věty třetí a čtvrté SZŘ UK aplikujících tuto novelu zákona o vysokých školách do 
vnitřního předpisu univerzity již pátým dnem po nabytí platnosti sedmé změny SZŘ UK, tj. 
16. června 2013. Ostatní změny SZŘ UK nabývají účinnosti prvním dnem akademického roku 
2013/2014, tj. 1. října 2013.  
 
 
 
 
Na základě předkládací zprávy zpracovala: Mgr. Lenka Boháčová 
                odbor pro studium a záležitosti studentů RUK 
          


