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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 
zákona č.   111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách),  dne 28. dubna 2006 pod čj. 12 120/2006-30  změnu přílohy č. 5 Statutu  
Univerzity Karlovy v Praze.   

 
 
 
      .......................................... 
             Ing. J. Beneš, CSc. 

ředitel odboru vysokých škol 
 

 
ZMĚNA 

 

přílohy č. 5 STATUTU  
 

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
 

Akademický senát Univerzity Karlovy 

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb.,  

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  

usnesl na této změně přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy: 

 

 

Čl. 1 
 

Příloha č. 5 Statutu Univerzity Karlovy (Řád přijímacího řízení) se mění takto: 

 

1. V čl. 3 odst. 1  se na konci písmene b) tečka zrušuje a doplňuje se slovo „anebo“ a 

písmeno c), které zní: 

„c) podmínky týkající se příbuznosti studijních programů nebo oborů anebo počtů kreditů 

získaných během studia ve vybraných typech předmětů, popřípadě též dosažených 

studijních výsledků z těchto předmětů, jde-li o přijímání ke studiu v magisterském 

studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program.“. 

2. V čl. 3 odst. 2 se za slovo „ověřují“ vkládá slovo „zpravidla“. 

3. V čl. 5 odst. 1 se za slovo „náležitosti“ vkládá slovo „příloh“. 

4. V čl. 5 se za odstavec 4 doplňuje odstavec 5, který zní:  

„5. Jde-li o vyhlášení přijímacího řízení ke studijnímu programu, kterému byla udělena 

akreditace v termínu, který po postupu podle odstavců 1 až 4 neumožňuje zápis studentů 

ke studiu ve lhůtě alespoň třiceti dní před začátkem akademického roku, může rektor na 

návrh děkana dotčené fakulty lhůty uvedené v odstavci 1 a 4 a v čl. 8 odst. 6 zkrátit s tím, 

že lhůta uvedená v odstavci 4 musí vždy činit alespoň třicet dnů a lhůta uvedená v čl. 8 
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odst. 6 alespoň čtrnáct dnů.“. 

5. V čl. 8 odst. 1 se slovo „písemné“ a věta poslední zrušují.  

6. V čl. 8 odst. 3 větě první se slovo „Přihláška“ nahrazuje slovem „Písemná přihláška“. 

7. V čl. 8 se na konec odstavce 3 doplňuje věta: „Přihlášku ke studiu je možné též podat 

elektronickou formou; podrobnosti stanoví opatření rektora.“. 

 

 

Čl. 2 
 

1. Tato změna přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) byla 

schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 21. dubna 2006. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže 

a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2006/2007. 

 

 
................................... ................................... 

předseda akademického senátu rektor 
 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 28. dubna 2006. 


