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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 29. června 2015 pod čj. MSMT-22945/2015 změnu přílohy č. 6 Statutu 
Univerzity Karlovy v Praze.  

 

 

 
 
 
      .......................................... 
             Mgr. Karolína Gondková 

ředitelka odboru vysokých škol  
 

 

 
ZMĚNA 

 

přílohy č. 6 STATUTU  
 

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
 

Akademický senát Univerzity Karlovy 

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

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

usnesl na této změně přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy: 

 

 

Čl. 1 
 

Příloha č. 6 Statutu Univerzity Karlovy (Poplatky spojené se studiem) se mění takto: 

 

1. V čl. 4 odst. 1 se na konci písmene d) doplňuje čárka a nové písmeno e), které zní: „e) 
jiného důvodu hodného zvláštního zřetele“. 

2. V čl. 6 odstavec 2 zní: 
„2. Student bakalářského, nebo magisterského studijního programu, který studium 
jiného bakalářského nebo magisterského studijního programu řádně ukončil po 
1. lednu 1999, je povinen hradit poplatek za delší studium v případě, že jeho délka 
studia ve studijním programu, ve kterém studuje, přesáhla  
a) jde-li o studenta studujícího v navazujícím magisterském studijním programu, 

který řádně ukončil studium výhradně v bakalářském studijním programu, 
standardní dobu studia tohoto studijního programu navýšenou o jeden rok, 
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b) jde-li o studenta bakalářského studijního programu, nebo magisterského 
studijního programu v jiném případě, než který je uveden v písmenu a), standardní 
dobu studia tohoto studijního programu.“. 

 
 

 

3. V čl. 10 odst. 2 se za první slovo „Výše“ vkládají slova „poplatku podle odstavce 1 
písm. b) se vztahuje též na studijní program Právo a právní věda,  výše“. 

4. V čl. 12  písm. f)  bod iii) zní: „iii) doktorské studijní programy 50 000 Kč.“. 
 

 

Čl. 2 

 
Výše poplatku za studijní program Právo a právní věda podle čl. 10 odst. 2 přílohy č. 6 Statutu 
Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“), ve znění této změny předpisu, se poprvé 
uplatní na poplatky spojené se studiem, u kterých povinnost je hradit vznikne v akademickém 
roce 2016/2017.  
 

 

Čl. 3 
 

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

dne 26. června 2015. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže 

a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti den po nabytí platnosti. 

 

 

 
 

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

 

 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 29. června 2015. 


