
Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze – změna Studijního a zkušebního 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 19. června 2001 pod čj. 19 793/2001-30 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. 5 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: 

„3. Děkan z vlastního podnětu též přeruší studentovi studium v případě, kdy student, 

kterému vznikla povinnost uhradit poplatek spojený se studiem podle § 58 odst. 3 nebo 4 

zákona o vysokých školách, tento poplatek ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy do 

vlastních rukou k zaplacení poplatku nezaplatil; to neplatí, vyjde-li najevo, že existuje 

závažná okolnost, která by jinak vedla děkana k podání návrhu na snížení, prominutí nebo 

odložení splatnosti poplatku; v takovém případě je třeba takový návrh bez zbytečných 

průtahů doručit rektorovi. Ve výzvě děkan poučí studenta o právu uvést skutečnosti 

nasvědčující tomu, že povinnost platit poplatek nevznikla, nebo že zanikla, anebo že je 

odůvodněno snížení, prominutí nebo odložení splatnosti poplatku. Požádá-li student o to, 

aby byl před vydáním rozhodnutí slyšen, bude neprodleně pozván k ústnímu jednání. 

4. Studium se podle odstavce 3 přerušuje na dobu, která studentovi zbývá do vyčerpání 

maximální doby studia. Dojde-li k zaplacení poplatku a požádá-li osoba o ukončení 

přerušení studia, děkan této žádosti vyhoví a rozhodne o ukončení přerušení studia, a to 

nejpozději k poslednímu dni  semestru, ve kterém byla žádost podána, nebo k poslednímu 

dni akademického roku, byla-li žádost podána v průběhu letního semestru nebo 

prázdnin.“.  

      Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 5 až 8. 
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Čl. 2 

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

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

19. ledna 2001*). 

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. 

 
*)   Změny provedené v rámci registrace byly akademickým senátem univerzity schváleny dne 23. března 2001. 

 

 

 

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

předseda akademického senátu rektor 

 

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


