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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 10. května 2011 pod čj. 14 273/2011-30 změnu Stipendijního řádu Univerzity 
Karlovy v Praze.  

 
 

…….......................................... 
          Mgr. Jiří Nantl, LL.M. 
      ředitel odboru vysokých škol 
 

 
ZMĚNA 

 

STIPENDIJNÍHO ŘÁDU 
 

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
 

Akademický senát Univerzity Karlovy 

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

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

usnesl na této změně  Stipendijního řádu Univerzity Karlovy: 

 

 

Čl. 1 

 

Stipendijní řád Univerzity Karlovy v Praze se mění takto: 
 

V čl. 4 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

„6. Je-li úsekem studia podle vnitřního předpisu fakulty (čl. 19 odst. 1 studijního řádu) 

semestr, může být ve vnitřním předpise fakulty podle odstavce 5 stanoveno, že stipendium 

je přiznáváno studentům zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejících dvou 

úsecích studia v rámci téhož akademického roku.“. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 
 

 

Čl. 2  
Přechodné ustanovení 

 

Stanoví-li ve smyslu čl. 4 odst. 6 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen 

„předpis“) vnitřní předpis fakulty, že  stipendium za vynikající studijní výsledky je přiznáváno 

studentům zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejících dvou úsecích studia 

v rámci téhož akademického roku, lze toto ustanovení použít poprvé pro úseky studia v rámci 

akademického roku 2011/2012. 
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Čl. 3 
 

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

dne 25. března 2011. 

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 10. května 2011. 


