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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 13. února 2015 pod čj. MSMT-5745/2015 změnu přílohy č. 6 Statutu Univerzity 

Karlovy v Praze.  

 

 

 

 

 

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

             Mgr. Karolína Gondková 

ředitelka odboru vysokých škol 
 

 

 

 

ZMĚNA 
 

přílohy č. 6 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. 6 Statutu Univerzity Karlovy: 

 

 

Čl. 1 
 

Příloha č. 6 Statutu Univerzity Karlovy (Poplatky spojené se studiem) se mění takto: 

 

1. V čl. 2 odst. 3 se slova „pracovní den druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, 

kdy studentu vznikla povinnost tento poplatek hradit“ nahrazují slovy „den třetího 

kalendářního měsíce následujícího po vydání rozhodnutí o vyměření poplatku“. 

2. V čl. 3 odst. 1 se věta první zrušuje. 

3. V čl. 3 odst. 1 se slova „Toto rozhodnutí“ nahrazují slovy „Rozhodnutí o vyměření 

poplatku“. 

4. V čl. 3 odst. 2 se slovo „vznikne“ nahrazuje slovem „vznikla“. 

5. V čl. 3 odst. 5 se slova „musí být vydáno nejpozději 30 dnů před termínem splatnosti 

poplatku a“ zrušují. 

6. V čl. 3 odst. 6 se slova „Žádost o přezkoumání a rozhodnutí“ nahrazují slovy 

„Rozhodnutí“. 
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7. V čl. 4 odst. 2 se slovo „vyjadřuje“ nahrazuje slovem „vyjádří“ a slova „a to ve lhůtě 10 

dnů od jejího zpřístupnění fakultě“ se nahrazují slovy „jestliže jej o to požádá rektor nebo 

student“. 

8. V čl. 6 odst. 2 se středník a slova „to neplatí, jde-li o studenta studujícího v navazujícím 

magisterském studijním programu, který řádně ukončil studium v bakalářském studijním 

programu“ zrušují. 

9. Čl. 8 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní: 

„1. Doby a lhůty podle předchozích ustanovení se řídí obecnými pravidly pro počítání 

času. 
4a)

“. 
 

4a) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

 

Čl. 2 

 

Řízení ve věci vyměření poplatku spojeného se studiem, která byla zahájena přede dnem 

nabytí účinnosti této Změny přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen 

„předpis“) a nebyla do dne nabytí účinnosti této Změny předpisu pravomocně ukončena, se  

dokončí podle dosavadního znění předpisu. 

 

  

Čl. 3 
 

1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze 

dne 23. ledna 2015. 

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

a tělovýchovy.
1)

 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti 1. března 2015. 

 

 

 

 

 

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

předseda akademického senátu rektor 

 

                                                 
1)

 § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 13. února 2015. 


