
Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze – změna studijního a zkušebního řádu a stipendijního řádu 
 

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 21. července 2000  pod čj. 23 694/2000-30 změnu Studijního 
a zkušebního řádu  Univerzity Karlovy v Praze.   

 
 
 
      .......................................... 
             Ing. J. Beneš, CSc. 
      ředitel odboru vysokých škol 

 

 
 

ZMĚNA 
 

STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU 
 

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
 

 

 
Akademický senát Univerzity Karlovy 

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

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

usnesl na této změně Studijního a zkušebního řádu  Univerzity Karlovy: 

 

 

Čl. 1 

 

 Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy se mění takto: 

 

1. V čl. 8 se doplňuje odstavec 4, který zní: „4. Podle odstavce 3 písm. a) je hodnocen 

i student, který z důvodů hodných zvláštního zřetele individuální studijní plán splnil 

neúplně.“ 

2. V čl. 9 odst. 1 se v první větě vypouští slova „však“ a „nejvýše“ a vkládá se nová druhá 

věta, která zní: „Studentovi, který byl v aktuálním a předchozím hodnocení hodnocen 

podle čl. 8 odst. 3 písm. a), může děkan povolit studium v prezenční formě i po vyčerpání 

tří let, nejdéle však na dobu jednoho roku; příslušná písemná žádost musí být odůvodněna, 

doporučena školitelem a schválena oborovou radou.“ 

 

 

Čl. 2 
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1. Tato změna Studijního a zkušebního řádu  Univerzity Karlovy v Praze (dále jen 

„předpis“) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 28. 

června 2000. 

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

a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti. 

 

 

 

 

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

předseda akademického senátu rektor 

 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne …………. . 


