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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 28. dubna 2006 pod čj. 12 120/2006-30 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 v Praze se mění takto: 
 

 
1. V čl. 2 odst. 5 větě druhé se za slovo „je“ vkládá slovo „nejméně“ a za slovy „tři roky“ se 

vkládají slova „a nejvýše čtyři roky“. 
2. V čl. 3 odst. 3 se slova „v souladu se studijním a zkušebním řádem fakulty“ zrušují a za 

slovo „rektorem“ se vkládá slovo „opatřením“. 
3. V čl. 3 odst. 4 se věta poslední zrušuje. 
4. V čl. 4 odst. 5 se slova „studijní a zkušební řád fakulty“ nahrazují slovy „vnitřní předpis 

fakulty podle čl. 19 odst. 1“. 
5. V čl. 4 odst. 10 se slova „Studijní a zkušební řád fakulty“ nahrazují slovy „Vnitřní předpis 

fakulty podle čl. 19 odst. 1“. 
6. V čl. 4 odst. 11 větě první se slova „Studijní a zkušební řád fakulty“ nahrazují slovy 

„Vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 1“ a ve větě třetí se slova „studijním a 
zkušebním řádem fakulty“ se nahrazují slovy „vnitřním předpisem fakulty podle čl. 19 
odst. 1“. 

7. V čl. 4 odst. 12 větě třetí se slova „upraví studijní a zkušební řád fakulty“ nahrazují slovy 
„může upravit vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 1“. 
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8. V čl. 4 odst. 14 se slova „Studijní a zkušební řád fakulty stanoví“ nahrazují slovy „Vnitřní 
předpis fakulty podle čl. 19 odst. 1 může stanovit“. 

9. V čl. 5 odst. 3 větě první se slova „15 dnů od doručení“ nahrazují slovy „30 dnů od 
zaslání“, slova „podání návrhu na“ se nahrazují slovem „doporučení“, za slovy „splatnosti 
poplatku“ se středník nahrazuje čárkou a slova „je třeba takový návrh bez zbytečných 
průtahů doručit rektorovi“ se nahrazují slovy „děkan se souhlasem rektora studium 
z vlastního podnětu nepřeruší, důsledkem souhlasu rektora je prominutí lhůty pro podání 
žádosti o přezkum rozhodnutí o vyměření poplatku“. 

10. V čl. 5 odst. 3 se věta druhá zrušuje. 
11. V čl. 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„4. Děkan z vlastního podnětu též přeruší studentovi studium v případě, kdy student, 
kterému vznikla povinnost uhradit poplatek spojený se studiem podle § 58 odst. 5 zákona 
o vysokých školách, tento poplatek ve lhůtě 30 dnů od zaslání výzvy do vlastních rukou 
k zaplacení poplatku nezaplatil; to neplatí, vyjde-li najevo, že existuje případ hodný 
zvláštního zřetele, který by jinak vedl děkana ke stanovení odlišných podmínek pro 
splnění závazku uhradit poplatek. Požádá-li student o to, aby byl před vydáním rozhodnutí 
slyšen, bude neprodleně pozván k ústnímu jednání.“. 
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9. 

12. V čl. 5 odst. 6 větě třetí se slova „se studijním a zkušebním řádem fakulty“ nahrazují 
slovy „s vnitřním předpisem fakulty podle čl. 19 odst. 1“. 

13. V čl. 6 odst. 2 větě první se slova „studijním a zkušebním řádem fakulty“ nahrazují slovy 
„vnitřním předpisem fakulty podle čl. 19 odst. 1“. 

14. V čl. 6 odst. 7 se slova „Studijní a zkušební řád fakulty“ nahrazují slovy „Vnitřní předpis 
fakulty podle čl. 19 odst. 1“. 

15. V čl. 6 odst. 10 se slova „studijní a zkušební řád fakulty“ nahrazují slovy „vnitřní předpis 
fakulty podle čl. 19 odst. 1“. 

16. V čl. 6 odst. 15 se slova „studijním a zkušebním řádem fakulty“ nahrazují slovy „vnitřním 
předpisem fakulty podle čl. 19 odst. 1“. 

17. V čl. 7 odst. 3 se slovo „jmenuje“ nahrazují slovy „může jmenovat“. 
18. V čl. 7 odst. 7 písm. b) se slova „Studijní a zkušební řád fakulty“ nahrazují slovy „Vnitřní 

předpis fakulty podle čl. 19 odst. 1“. 
19. V čl. 7 odst. 8 se slova „studijní a zkušební řád fakulty“ nahrazují slovy „vnitřní předpis 

fakulty podle čl. 19 odst. 1“. 
20. V čl. 7 odst. 11 se slova „studijním a zkušebním řádem fakulty“ nahrazují slovy „vnitřním 

předpisem fakulty podle čl. 19 odst. 1“. 
21. V čl. 8 odst. 3 větě druhé se slova „Studijní a zkušební řád fakulty stanoví zásady tohoto 

hodnocení, zejména pak skutečnosti, které odůvodňují“ nahrazují slovy „Závěrem 
hodnocení je“. 

22. V čl. 8 odst. 3 se za písmeno c) doplňuje věta: „Bližší zásady hodnocení může stanovit 
opatření děkana, ke kterému se vyjadřuje akademický senát fakulty.“. 

23. V čl. 9 odst. 1 větě první se slova „tři roky“ nahrazují slovy „po dobu odpovídající délce 
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standardní doby studia studijního programu“. 
24. V čl. 9 odst. 1 větě druhé se za slovo „Studentovi“ vkládají slova „doktorského studijního 

programu se standardní dobou studia tři roky“. 
25. V čl. 9 odst. 2 věta poslední zní: „Podrobnosti může stanovit opatření děkana podle čl. 8 

odst. 3“. 
26. V čl. 11 odst. 2 větě první se slova „vysvědčení o státní zkoušce, nebo státní doktorské 

zkoušce a obhajobě disertační práce“ nahrazují slovy „dodatek k diplomu“. 
27. V čl. 11 odst. 2 větě druhé se slovo „vysokoškolský diplom“ nahrazují slovy „tyto 

doklady“. 
28. V čl. 11 odst. 2 věta poslední zní: „Podoba a údaje obsažené ve vysokoškolském diplomu 

a v dodatku k diplomu jsou stanoveny opatřením rektora.“. 
29. V čl. 12 odst. 1 písm. b) se slova „podle studijního a zkušebního řádu fakulty“ nahrazují 

slovy „(čl. 19 odst. 1)“ a slova „učiněné v termínu stanoveném studijním a zkušebním 
řádem fakulty“ se zrušují. 

30. V čl. 15 odst. 2 se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. g)“, za slovem „rozhodnutí“ se 
vkládají středník a slova „toto rozhodnutí se vydává bez zbytečného odkladu poté, co 
nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b)“. 

31. V čl. 16 odst. 5 větě druhé se za slovy „vysokých školách“  čárka zrušuje a vkládá slovo 
„nebo“ a slova „nebo fakulty“ se zrušují. 

32. V čl. 18 odst. 1 se slova „e) a g)“ nahrazují slovy „e), f) a h)“. 
33. V čl. 18 odst. 2 se slova „f) a h)“ nahrazují slovy „g) a i)“. 
34. Za čl. 18 se vkládá nový článek 18a, který včetně nadpisu zní: 

 

„Čl. 18a 
Zveřejňování závěrečných prací 

 

1. Bakalářská, diplomová a disertační práce (dále jen „závěrečná práce“) podaná 
k obhajobě se zpřístupňuje k nahlížení veřejnosti nejméně pět pracovních dní před 
konáním obhajoby, a to v místě určeném opatřením děkana fakulty, na které se 
obhajoba koná; v tomto opatření se rovněž stanoví doba, po kterou je závěrečná práce 
zpřístupněna a případné další organizačně administrativní náležitosti. 

2. V opatření děkana podle odstavce 1 se rovněž stanoví kalkulace nákladů na 
pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin a způsob jejich pořizování v případě, že 
závěrečná práce nebo její část nemá písemnou podobu. 

3. Osoba, která nahlíží do závěrečné práce, musí být poučena o tom, že získané 
informace  nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, 
vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. Fakulta může požadovat 
písemné prohlášení o tom, že osoba, která nahlíží, si je těchto omezení vědoma. 

4. Opatření děkana podle odstavce  1 se zveřejňuje na úřední desce fakulty. Na úřední 
desce fakulty se též zveřejňují jména studentů, kteří práci k obhajobě předložili, 
názvy závěrečných prací a termíny konání obhajob. 
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5. Zveřejňování závěrečných prací, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků 
oponentů a výsledků obhajoby se uskutečňuje prostřednictvím věcné nebo 
elektronické databáze.  

6. Organizačně administrativní náležitosti nahlížení prostřednictvím věcné databáze 
stanoví opatření děkana, které se zveřejňuje na úřední desce fakulty a na jehož obsah 
se přiměřeně vztahují ustanovení odstavců 1 a 3. Tímto způsobem se závěrečné práce 
a údaje podle odstavce 5 zpřístupňují nejpozději dvacet jeden den po konání obhajoby 
s tím, že musí být zpřístupněny nejméně po dobu, kdy nejsou zpřístupněny 
prostřednictvím elektronické databáze. 

7. Podrobnosti o zpřístupnění prostřednictvím elektronické databáze se stanoví 
opatřením rektora podle čl. 17 odst. 4 statutu. 

8. Závěrečnou práci určenou k obhajobě student odevzdá i v elektronické podobě ve 
lhůtě stanovené děkanem, nevylučuje-li to její povaha. 

9. Nejde-li o bakalářskou práci, musí závěrečná práce obsahovat abstrakt. V takovém 
případě student ve lhůtě a způsobem podle odstavce 8 též zvlášť odevzdá abstrakt 
závěrečné práce v českém a anglickém jazyce, nebo v jazyce, ve kterém je 
uskutečňován studijní program, ve kterém je student zapsán; tento abstrakt musí být 
obsahově shodný s abstraktem uvedeným v závěrečné práci.“.  

 
35. V čl. 19 se vkládá nový odstavec 1, který zní: 

„1. Vnitřním předpisem fakulty, kterým se stanoví požadavky studijního programu podle 
čl. 4 odst. 5, čl. 4 odst. 10 až 12, čl. 4 odst. 14, čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 2, čl. 6 odst. 7, čl. 6 
odst. 10, čl. 6 odst. 15, čl. 7 odst. 7 a 8 a čl. 7 odst. 11 se rozumí vnitřní předpis podle § 33 
odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách, zpravidla nazvaný „Pravidla pro organizaci 
studia na fakultě.“. 
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 6 až 7. 
 

36. V čl. 19 odstavce 2 a 3 znějí: 
„2. Požadavky studijního programu uvedené v odstavci 1 jsou po řadě upraveny v části 
prvé vnitřního předpisu fakulty podle odstavce 1, a to pro všechny studijní programy 
akreditované na fakultě, nebo pro každý studijní program zvlášť. V části druhé vnitřního 
předpisu fakulty podle odstavce 1 mohou být upraveny podrobnosti o organizaci studia na 
dané fakultě, které 
a) nejsou upraveny tímto studijním a zkušebním řádem univerzity, 
b) nejsou vyhrazené části první tohoto vnitřního  předpisu fakulty, 
c) nezakládají povinnosti studentů v oblasti studia. 
V části druhé nebo samostatně v části třetí tohoto vnitřního předpisu fakulty anebo 
v opatření děkana fakulty mohou být upraveny podrobnosti o organizaci studia 
v doktorských studijních programech na dané fakultě; omezení podle předchozí věty platí 
obdobně. 
3. Nemá-li  fakulta vnitřní předpis podle odstavce 1, stanoví do doby, než takový předpis 
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nabude účinnosti, požadavky studijního programu podle odstavce 1 opatření rektora 
vydané na návrh děkana fakulty, je-li rektorovi takový návrh předložen.“. 
 

 
Čl. 2  

Zvláštní ustanovení 
 

Přechodná ustanovení Změny Studijního a zkušebního řádu univerzity ze dne 14. března 2005 
se zrušují. 

 
 

Čl. 3  
Přechodná ustanovení 

 
1. Orgány fakult předloží návrhy vnitřního předpisu podle čl. 19 odst. 1 studijního 

a zkušebního řádu univerzity do 25. května 2006. 
2. U vybraných stávajících studentů, vždy však u všech, nebo žádného studenta studujícího  

v daném úseku studia daného studijního programu, může fakulta stanovit, že jejich práva 
a povinnosti v oblasti studia, popřípadě též organizaci jejich studia, upravují dosavadní 
předpisy. Ustanovení čl. 5 odst. 3 a 4, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 1, čl. 11 odst. 2 a čl. 18a 
studijního a zkušebního řádu univerzity se však vztahují i na tyto studenty. 

3. Stanoví-li tak platná akreditace studijního programu a jde-li o případ hodný zvláštního 
zřetele, může být ve vnitřním předpisu fakulty podle čl. 19 odst. 1 též stanoveno, že 
formou kontroly studia je též postupová zkouška; v takovém případě se zde též stanoví 
podrobnosti o této zkoušce včetně podmínek, za kterých ji student může skládat. Účinnost 
tohoto ustanovení však musí být omezena nejdéle na dobu platnosti akreditace. 

4. S výjimkou případu podle odstavce 2 se ode dne účinnosti této změny studijního 
a zkušebního řádu univerzity podle stávajícího studijního a zkušebního řádu fakulty, 
popřípadě podle vnitřního předpisu fakulty, který upravuje obdobné otázky pro oblast 
studia v doktorských studijních programech, nepostupuje. 

 
Čl. 4 

 

1. Tato změna studijního a zkušebního řádu univerzity (dále jen „předpis“) předpisu byla 
schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 21. dubna 2006. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže 
a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po 
dni, kdy nabyla platnosti, s výjimkou čl. 1 bodů 2 až 8, 12 až 16 a 18 až 20, které nabývají 
účinnosti prvním dnem akademického roku 2006/2007. 

 

                                                
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 28. dubna 2006. 
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................................... ................................... 
předseda akademického senátu rektor 

 
 


