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Stanovisko legislativní komise UK 

k návrhům změn vnitřních předpisů UK 

(ze schůze konané dne 23. dubna 2013) 

 

Legislativní komise se seznámila s uplatněnými stanovisky orgánů fakult a součástí UK, s modifikací 

předloženou předkladatelem a s podanými pozměňovacími návrhy členů AS UK a usnesla se na následujícím 

stanovisku: 

 

I. K návrhu dílčí změny čl. 5 Statutu UK 

 

A) K návrhu nebyla předložena modifikace 

 

B) K návrhu nebyl předložen pozměňovací návrh 

 

C) Stanovisko komise k návrhu změny vnitřního předpisu:  

Legislativní komise vyslovila souhlasné stanovisko (poměrem hlasů 6 – 2 – 2) 

 

II. K návrhu dílčí změny čl. 23 Statutu UK 

 

A) Stanovisko komise k modifikaci předložené předkladatelem:  

Modifikace je přípustná (konsensuálně),  

Legislativní komise doporučuje vzít modifikaci za základ dalšího projednávání (konsensuálně) 

 

Znění modifikace: 

1. V čl. 1 bodu 4 Změny, v čl. 23 odst. 5 novelizovaného znění se v nově doplňované větě za slovo „členem“ 

vkládá slovo „alespoň“. 

2. V čl. 1 bodu 5 Změny, v čl. 23 nově vkládaném odstavci 7 novelizovaného znění se za slova „vědecká rada“ 

doplňují slova „a senát“. 

 

B) K návrhu nebyl předložen pozměňovací návrh 

 

C) Stanovisko komise k návrhu změny vnitřního předpisu:  

Legislativní komise vyslovila souhlasné stanovisko (poměrem hlasů 9 – 0 – 2). 

 

III. K návrhu dílčí změny přílohy č. 6 Statutu UK 

 

A) Stanovisko komise k modifikaci předložené předkladatelem  

Modifikace je přípustná (konsensuálně), 

Legislativní komise doporučuje vzít modifikaci za základ dalšího projednávání (konsensuálně) 

 

Znění modifikace: 

V čl. 1 Změny, v čl. 8 nově vkládaném odstavci 3 novelizovaného znění se za slova „dovolená studenta“ vkládá 

odkaz na poznámku pod čarou č. 4, která zní:  

„4) § 195 až 198 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.“. 

 

B) Pozměňovací návrh Bc. Marka Nečady byl stažen  

 

C) Závěrem k návrhu změny vnitřního předpisu:  

Legislativní komise vyslovila souhlasné stanovisko (poměrem hlasů 10 – 0 – 1). 
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IV. K návrhu komplexní změny Studijního a zkušebního řádu UK 

 

A) K modifikaci předložené předkladatelem:  

Modifikace je přípustná (konsensuálně),  

Legislativní komise doporučuje vzít modifikaci za základ dalšího projednávání (poměrem hlasů 10 – 0 – 1) 

 

Znění modifikace: 

1. Čl. 1 bod 1  Změny zní: „1. V čl. 3 odst. 1 větě druhé se na konec doplňuje slovo „po projednání s děkany 

opatřením“.“. 

2. Čl. 1 bod 4  Změny zní: „4. V čl. 3 se za odstavec 4 doplňuje odstavec 5, který zní: „5. Studijní pobyt na 

jiné, zpravidla zahraniční, vysoké škole organizovaný v rámci daného studia univerzitou je součástí tohoto 

studia.“.“. 

3. V čl. 1 bodě 9 Změny, v čl. 4 odst. 7 novelizovaného znění se na konec doplňuje věta, který zní: „Profilaci 

studijního programu a oboru na specializace projednává vědecká rada fakulty; názvy specializací musí být 

uvedeny ve vnitřním předpise fakulty podle čl. 19 odst. 1.“. 

4. Čl. 1 bod 12  Změny zní: „12. V čl. 4 odst. 12 se za větu první vkládá nová věta, která včetně poznámky pod 

čarou č. 1 zní: „ Žádosti o přiznání individuálního studijního plánu v souvislosti s péčí o dítě studenta 

v době, kdy by jinak trvalo čerpání mateřské dovolené1), děkan vyhoví vždy, přičemž průběh a podmínky 

tohoto plánu stanoví tak, aby došlo k prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností nejméně o dobu, po 

kterou by jinak trvalo čerpání mateřské dovolené1).“.  

 

5. V čl. 1 Změny se za bod 12 vkládá nový bod 13, který zní: „13. V čl. 4 odst. 12 věta čtvrtá zní: „Doba, po 

kterou by jinak trvalo čerpání mateřské dovolené1) podle věty druhé, se při posuzování skutečností ve 

smyslu čl. 12 odst. 1 písm. b) neuplatní.“.“. Další body Změny se přečíslují. 

6. V čl. 1 bodu 16 Změny, v čl. 5 odst. 2 novelizovaného znění se za slova „dovolená studenta“ vkládá odkaz 

na poznámku pod čarou č. 1 a čárka. 

7. V čl. 1 Změny se za bod 17 vkládá nový bod 18, který zní: „18. V čl. 5 odst. 8  se za slovo „studium“ 

vkládají slova „v bakalářském studijním programu“.“. Další body Změny se přečíslují. 

8. V čl. 1 bodu 23 Změny, v čl. 6 odst. 5 novelizovaného znění se za slovo „volitelný“ vkládá čárka. 

9. V čl. 1 bodu 24 Změny se v čl. 6 odst. 5 novelizovaného zn“ění doplňuje vložení písmena g), které zní: 

„uvedeno, že absolvováním předmětu je z hlediska plnění studijního plánu studijního programuj nebo oboru 

považován za absolvovaný jiný předmět nebo jiné předměty.“. 

10. Čl. 1 bod 26 Změny zní: „26. V čl. 6 odst. 9 se na konec doplňuje věta, která zní: „Kontrola studia předmětu 

zapsaného v daném úseku studia může probíhat nejpozději do konce akademického roku, ve kterém student 

v daném úseku studia studoval; vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 1 může stanovit tuto lhůtu 

odlišně.“.“. 

11. V čl. 1 bodu 28 Změny, v čl. 6 nově vkládaném odstavci 13 novelizovaného znění se v obou výskytech 

slova „může stanovit“ nahrazují slovy „stanoví“. 

12. V čl. 1 bodu 29 Změny se v čl. 6 odst. 14 větě první novelizovaného znění slova „stanoví studijní plán“ 

nahrazují slovy „jsou v souladu se studijním plánem stanoveny v anotaci předmětu a elektronicky se 

zveřejňují“. 

13. Čl. 1 bod 31 Změny zní: „31. V čl. 6 odst. 17 větě druhé se slova za středníkem nahrazují slovy „alespoň 

dva termíny spadající do zkouškového období musí být vypsány před začátkem tohoto období“ a za větu 

druhou se vkládá nová věta, která zní: „Další termíny zkoušky lze vypsat s nejméně dvoutýdenním 

předstihem; v odlišné lhůtě lze termín zkoušky vypsat pouze se souhlasem studentů, pro které je určen.“.“. 

14. V čl. 1 bodu 33 Změny, v čl. 6 odst. 19 novelizovaného znění se slova „nejvýše však na“ nahrazují slovy 

„nikoliv však na méně než“. 

15. Čl. 1 bod 34 Změny zní: „34. V čl. 7 odst. 4 se na začátek vkládají věty, které znějí: „Státní zkouška a její 

část se klasifikuje obdobně jako zkouška.  Na klasifikaci se usnášejí všichni přítomní členové komise.“.“. 

16. V čl. 1 Změny se body 36 a 37 zrušují, další body Změny se přečíslují. 

17. Čl. 1 bod 39 Změny zní: „39.  V čl. 7 odst. 9 věta druhá a třetí znějí: „Každý tento termín se s přesným 

časovým určením nejméně dva týdny předem zveřejní na úřední desce; čtrnáctidenní období, ve kterém se 

tyto termíny budou konat, se na úřední desce zveřejní nejméně tři měsíce předem. Termíny musí být 

vypsány tak, aby tím, v souvislosti se lhůtou podle odstavce 10, nebylo dotčeno právo studenta na řádný a 

dva opravné termíny státní zkoušky nebo její části. Nedostaví-li se student k termínu státní zkoušky nebo 

„1) § 195 až 198 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.“. 
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její části, na který je přihlášen, bez řádné omluvy, není klasifikován; ustanovení této věty nezakládá nárok 

na vypsání zvláštního termínu.“.“. 

18. V čl. 1 Změny se za bod 41 vkládají nové body 42 a 43, které znějí:  

 
19. V čl. 1 bodu 46 Změny, v čl. 10 odst. 4 novelizovaného znění věta první zní: „O konání státní doktorské 

zkoušky se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen zkušební komise pro 

státní doktorskou zkoušku a nejméně jeden další člen; počet přítomných členů při konání státní doktorské 

zkoušky nesmí být menší než tři.“. 

20. V čl. 1 bodu 46 Změny, v čl. 10 odst. 5 novelizovaného znění věta druhá zní: „Na klasifikaci se usnášejí 

všichni přítomní členové zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku.“. 

21. V čl. 1 bodu 46 Změny, v čl. 10 odst. 7 novelizovaného znění se slova „kalendářní týden“ nahrazují slovy 

„čtrnáctidenní období“ a na konec se doplňuje věta, která zní: „Po dohodě se studentem je možné termín 

státní doktorské zkoušky stanovit individuálně, bez ohledu na tuto lhůtu.“. 

22. V čl. 1 bodu 46 Změny, v čl. 10 odst. 8 novelizovaného znění se za větu druhou vkládá nová věta třetí, která 

zní: „Vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 1 může stanovit, že se za určitých podmínek ustanovuje 

oponentů více.“. 

23. Čl. 1 bod 49 Změny zní: „V čl. 19 odst. 1 se za slova „čl. 4 odst. 5“ vkládá čárka a slova „čl. 4 odst. 7“, za 

slova „čl. 6 odst. 7“ se vkládá čárka a slova „čl. 6 odst. 9“, za slova „čl. 6 odst. 10“ se vkládá čárka a slova 

„čl. 6 odst. 13“, za slova „čl. 6 odst. 15“ se vkládá čárka a slova „čl. 6 odst. 19“ a za slova „čl. 7 odst. 11“ se 

vkládá čárka a slova „čl. 10 odst. 8“.“. 

24. Za čl. 1 Změny se vkládá nový čl. 2, který včetně nadpisu zní:  

 
25. V čl. 3 Změny se dosavadní text označuje jako bod 1, za který se doplňuje nový bod 2, který zní: „2. 

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 doktorských studijních programů 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 2017/2018.“. 

 

B) K pozměňovacímu návrhu člena AS UK: 

Pozměňovací návrh kol. Bc. Marka Nečady a pozměňovací návrhy Mgr. Miroslava Makajeva označené v jeho 

podání jako „2), 3) a 4)“ byly staženy. 

 

Bb)Pozměňovací návrh kol. Mgr. Samuela Zajíčka je přípustný (konsensuálně),  

legislativní komise jeho přijetí doporučuje (poměrem hlasů 10 – 0 – 1) 

 

Text pozměňovacího návrhu: 

Čl. 1 bod 23 (původně 21) zní: „V čl. 6 odst. 5 se místo slov „Ve studijním plánu může být“ vkládají slova 

„Fakultou garantující výuku předmětu může být v souladu se studijními plány studijních programů nebo 

studijních oborů, ve kterých je daný předmět uveden jako povinný nebo povinně volitelný,“. 

 

„Čl. 2 Zvláštní ustanovení 

Podle čl. 3 odst. 2 Změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze ze dne 28. dubna 

2006 lze v případě studentů doktorských studijních programů postupovat nejdéle do posledního dne 

akademického roku 2017/2018.“. 

Dosavadní čl. 2 Změny se označuje jako čl. 3. 

„42. V čl. 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: „3. Žádosti o změnu individuálního 

studijního plánu v souvislosti s péčí o dítě studenta v době, kdy by jinak trvalo čerpání mateřské dovolené
1)

, 

se vyhoví vždy, přičemž tato změna se stanoví tak, aby došlo k prodloužení lhůt pro plnění studijních 

povinností nejméně o dobu, po kterou by jinak trvalo čerpání mateřské dovolené
1)

. Doba, po kterou by jinak 

trvalo čerpání mateřské dovolené
1)

, se při posuzování skutečností ve smyslu čl. 12 odst. 1 písm. b) 

neuplatní.“. Dosavadní odstavce 3 až 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

43. V čl. 8 odst. 4 se za slovo „které“ vkládají slova „spolu s odůvodněním předkládá školitel a následně 

projednává a“.“.  

Další body Změny se přečíslují. 
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Bc) Pozměňovací návrh kol. Mgr. Miroslava Makajeva označený v jeho podání jako „1)“je přípustný 

(konsensuálně),  

legislativní komise jeho přijetí doporučuje (poměrem hlasů 7 – 0 – 3) 

 

Text pozměňovacího návrhu: 

V čl. 1 se bod 24 (původně 22) se v čl. 6 odst. 5 novelizovaného znění zrušuje písmeno f) a písmeno g) se 

označuje jako f). 

 

Bd) Pozměňovací návrh kol. dr. Josefa Staši je přípustný (konsensuálně),  

Legislativní komise nezaujala stanovisko (poměrem hlasů 5 – 0 – 5) 

 

Text pozměňovacího návrhu: 

Čl. 1 bod 33 (původně 31) novely zní: V čl. 6 odst. 19 se na konec doplňuje věta, která zní: „Vnitřní předpis 

fakulty podle čl. 19 odst.1 může lhůtu podle věty první zkrátit, nikoliv však na méně než na dobu rovnající se 

standardní době studia studijního programu, ve kterém student studuje, zvětšené o dva roky.“ 

 

C) Závěrem k návrhu změny vnitřního předpisu: Legislativní komise vyslovila souhlasné stanovisko 

(poměrem hlasů 9 – 0 – 1). 

 

 

V. K návrhu dílčí změny Stipendijního řádu UK 

 

A) K modifikaci předložená předkladatelem:  

Modifikace je přípustná (konsensuálně),  

Legislativní komise doporučuje vzít modifikaci za základ dalšího projednávání (poměrem hlasů 10 – 0 – 1).  

 

Text modifikace: 

1. V čl. 1 Změny se na začátek vkládá nový bod 1, který zní: „1. V čl. 3  odst. 6 se na konec doplňují slova 

„nebo jednorázově (čl. 6 odst. 5)“.“.  Další body Změny se přečíslují. 

2. V čl. 1 bodě 3 Změny, v čl. 5 odst. 2 novelizovaného znění se za slova „a) nebo d)“ vkládá slovo „celkově“. 

3. V čl. 1 Změny se za bod 6 vkládá nový bod 7, který zní: „7. V čl. 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, 

který zní: „5. V případě, že pravidelné hodnocení konstatuje plnění individuálního studijního plánu (čl. 8 

odst. 3 písm. a) studijního řádu) a jde-li o studenta doktorského studijního programu dosahujícího ve studiu 

vynikajících výsledků, může děkan na návrh školitele nebo oborové rady studentovi jednorázově přiznat 

další doktorandské stipendium, a to až do výše 30.000 Kč.“. Stávající odstavec 5 se označuje jako odstavec 

6. “ Další body Změny se přečíslují. 

4. Čl. 1 bod 9 Změny zní: „9. V čl. 8a odst. 2 se slova „nebo jako navýšení všech stipendií uvedených v čl. 3 

odst. 1 písm. a) až c)“ nahrazují slovy „nebo jako navýšení stipendia uvedeného v čl. 5 odst. 1 písm. c)“.“. 

 

B) Pozměňovací návrhy nebyly předloženy. 

 

C) Závěrem k návrhu změny vnitřního předpisu: Legislativní komise vyslovila souhlasné stanovisko 

(poměrem hlasů 9 – 1 – 1).  

 


