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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 22. června 2009 pod čj. 13 666/2009-30 změnu Studijního a zkušebního řádu  
Univerzity Karlovy v Praze.  

 
 
      .......................................... 
             doc. Ing. V. Vinš, 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: 

 

V čl. 7 odstavec 7 zní: 

„7. Předpokladem pro konání části státní zkoušky je  

a) absolvování povinných předmětů, které pro konání této části státní zkoušky 

stanoví studijní plán, 

b) získání minimálního počtu kreditů z povinně volitelných předmětů stanovených 

pro tuto část státní zkoušky studijním plánem. 

Předpokladem pro konání poslední části státní zkoušky je též získání počtu kreditů 

odpovídajícímu šedesátinásobku standardní doby studia studijního programu vyjádřené 

v letech. Vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 1 může též stanovit počet kreditů 

nutný pro konání jiné než poslední části státní zkoušky a dále může stanovit pořadí, 

v jakém lze části státní zkoušky skládat.“. 
 



Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze – Změna Studijního a zkušebního řádu 

 2 

 

 

Čl. 2 
 

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

byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 22. května 2009. 

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

a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti první den akademického roku 2009/2010. 

 

 
 
 

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

 
 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 22. června 2009. 


