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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 26. ledna 2011 pod čj. 2 430/2011-30 změnu Studijního a zkušebního řádu 
Univerzity Karlovy v Praze.  
 

 

 

 

 

…….......................................... 
          Mgr. Jiří Nantl, LL.M. 
      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 v Praze se mění takto: 

 

1. V čl. 4 odst. 13 se za větu první vkládá věta, která zní: „Pokud by konec takto stanovené 

maximální doby studia připadl na období mezi 1. červnem a 29. zářím běžného 

kalendářního roku, prodlužuje se maximální doba studia tak, aby její konec připadl na 

30. září téhož kalendářního roku.“. 

2. V čl. 4 odst. 13 se na konec odstavce doplňuje nová věta, která zní: „Po uplynutí 

maximální doby studia nemůže student skládat zkoušky, státní závěrečné zkoušky ani se 

podrobovat jiným formám kontroly studia dle čl. 6 odst. 8.“. 

3. V čl. 5 odst. 3 se na konec odstavce doplňuje nová věta, která zní: „O ústním jednání se 

pořizuje zápis, který je nedílnou součástí dokumentace vedené o studentovi fakultou.“. 

4. V čl. 7 odst. 6 se na konec odstavce doplňuje nová věta, která zní: „Státní zkoušku nebo 
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její část též nelze skládat, uplynula-li lhůta uvedená v odstavci 10.“. 

5. V čl. 7 odst. 8 se slova „v odstavci 7 písm. b)“ nahrazují slovy „v odstavci 7 větě druhé“. 

6. V čl. 9 odst. 1 se na začátek odstavce vkládá nová první věta, která zní: „Maximální doba 

studia v doktorském studijním programu je standardní doba studia tohoto studijního 

programu navýšená o pět let; ustanovení čl. 4 odst. 13 věty druhé a čtvrté se použijí 

obdobně.“ a ve větě druhé se slova „Maximální doba studia v doktorském studijním 

programu je osm let“ a čárka zrušují.  

7. V čl. 9 odst. 4 se slova „je pět let“ nahrazují slovy „(§ 54 odst. 1 zákona o vysokých 

školách) je taková nejdelší doba, která spolu se skutečnou dobou studia nepřesáhne 

maximální dobu studia. Skutečná doba studia je doba, která uplynula od data zápisu na 

vysokou školu bez započítávání doby, ve které bylo studium přerušeno.“. 

8. V čl. 15 odst. 3 se na konec odstavce doplňuje věta, která zní: „Ze žádosti musí být 

zřejmé, komu je určena, kdo ji činí, které věci se týká, co je žádáno a musí být podepsána 

a datována.“. 

9. V čl. 15 odst. 5 se na konec odstavce doplňují nové věty, které znějí: „Z odůvodnění musí 

být zřejmé, jaký je důvod výroku, tj. z čeho děkan při svém rozhodnutí vycházel, včetně 

úvah, kterými se řídil při hodnocení podkladů a při výkladu předpisů. V poučení se uvede, 

zda je možné proti rozhodnutí podat žádost o přezkoumání, v jaké lhůtě lze žádost 

o přezkoumání podat, že se podává děkanovi fakulty a že o žádosti o přezkoumání 

rozhoduje rektor. Rozhodnutí se vyhotovuje alespoň ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je 

založen do dokumentace vedené o studentovi fakultou a druhý se zasílá studentovi.“. 

10. V čl. 15 odst. 6 se na konec odstavce doplňuje nová věta, která zní: „Z dokumentace 

vedené o studentovi fakultou musí být prokazatelně zjistitelné, jak byla žádost vyřízena 

a jak byl student o vyřízení žádosti uvědoměn.“. 

11. V čl. 16 odst. 4 se na konec odstavce doplňují nové věty, které znějí: „D ěkan se vyjadřuje 

ke všem námitkám uvedeným v žádosti. V případě potřeby vyzve rektor děkana, aby podal 

potřebná vysvětlení či předložil další dokumenty. K těmto úkonům stanoví rektor 

přiměřenou lhůtu.“. 

12. V čl. 16 odst. 6 se na konec odstavce doplňují nové věty, které znějí: „Z odůvodnění musí 

být zřejmé, jaký je důvod výroku, tj. z čeho rektor při svém rozhodnutí vycházel, včetně 

úvah, kterými se řídil při hodnocení podkladů a při výkladu předpisů. V poučení se uvede, 

že opravný prostředek není přípustný. Rozhodnutí se vyhotovuje alespoň ve dvou 

stejnopisech, z nichž jeden je založen do dokumentace vedené o studentovi fakultou 

a druhý se zasílá studentovi.“. 

13. V čl. 18 odst. 4 se slova „dnem poté, kdy bylo doručeno rozhodnutí rektora“ nahrazují 

slovy „dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí rektora“. 

14. V čl. 18 se za odstavec 4 doplňují nové odstavce 5 a 6, které znějí: 

„5. O skutečnostech, které mohou mít význam pro řízení ve věcech práv a povinností 

studentů a v dalších záležitostech týkajících se studia a studentů, se pořizuje úřední 

záznam. 
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6. Úřední záznam se pořizuje bez zbytečného odkladu. Náležitosti úředního záznamu jsou 

uvedení data, popis skutečnosti, o níž se úřední záznam pořizuje, jméno, příjmení a podpis 

osoby, která úřední záznam pořídila. Úřední záznam je nedílnou součástí dokumentace 

vedené o studentovi fakultou.“. 

15. V čl. 18a odst. 8 se na konec odstavce doplňuje nová věta, která zní: „Elektronická verze 

musí být úplná a shodná s listinnou podobou práce.“. 

16. V čl. 18a se za odstavec 9 doplňuje nový odstavec 10, který zní: 

„10. Odevzdané závěrečné práce se ukládají v univerzitní nebo meziuniverzitní databázi 

závěrečných prací. Text odevzdané závěrečné práce podléhá porovnání s texty 

závěrečných prací uložených v univerzitní nebo meziuniverzitní databázi závěrečných 

prací; podrobnosti o porovnávání textů prací stanoví opatření rektora. Výsledky porovnání 

se vždy zpřístupňují studentovi, vedoucímu práce (školiteli), oponentům práce a členům 

komise pro příslušnou část státní zkoušky.“. 

17. V čl. 19 odst. 1 se slova „čl. 5 odst. 5“ nahrazují slovy „čl. 5 odst. 6“. 

 

 

Čl. 2  
Zvláštní ustanovení 

 
Podle čl. 3 odst. 2 Změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze ze dne 

28. dubna 2006 lze postupovat nejdéle do posledního dne akademického roku 2012/2013. 

 

 

Čl. 3  
Přechodná ustanovení 

 
1. Stanoví-li ve smyslu čl. 3 odst. 2 Změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy 

v Praze ze dne 28. dubna 2006 vnitřní předpis fakulty, že u studentů 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 2012/2013. 

2. Ustanovení čl. 1 bodu 7 této Změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy 

v Praze se nevztahuje na studenty zapsané ke studiu před 1. červnem 2006. 
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Čl. 4 
 

1. Tato změna Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“)  

byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 3. prosince 2010. 

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, s výjimkou čl. 1 bodů 

2 a 4, které nabývají účinnosti dne 1. června 2011. 

 

 

 
 
 

................................... ................................... 
předseda akademického senátu rektor 

 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 26. ledna 2011. 


