
Druhá novela Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK 

Znění druhé novely schválené na zasedání AS UK dne 30. dubna 2021 

ZMĚNA PRAVIDEL PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA PRÁVNICKÉ 

FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY 

Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 

odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na této změně 

Pravidel pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, jako na jejím 

vnitřním předpisu: 

Čl. I 

Pravidla pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 

2. června 2017, ve znění změny ze dne 15. června 2018, se mění takto: 

1. V čl. 2 odst. 1 písm. b) se číslo „6“ nahrazuje číslem „11“. 

2. V čl. 2 odst. 1 písm. c) se za slovo „povinné“ vkládá slovo „studijní“. 

3. V čl. 2 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládá se písmeno d), 

které zní: 

„d) za bezprostředně předcházející ročník dosáhl alespoň dvě třetiny normálního počtu 

kreditů absolvováním studijních předmětů na fakultě jinak než uznáním jejich kontroly 

studia.“. 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e). 

4. V čl. 2 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Pokud student splní všechny podmínky pro konání poslední části státní závěrečné 

zkoušky dříve než v pátém ročníku, hledí se na něj pro účely odstavce 1 písm. a) jako na 

studenta ročníku bezprostředně následujícího po ročníku, ve kterém tyto podmínky 

splnil.“. 

5. V čl. 3 odst. 1 se text „c)“ nahrazuje textem „d)“. 

6. V čl. 9 odst. 1 písmeno a) zní:  

„a) projektu financovaného v rámci institucionální podpory vědecké a výzkumné činnosti 

na Univerzitě Karlově (například projekty Grantové agentury Univerzity Karlovy (GA 

UK), specifického vysokoškolského výzkumu (SVV), programu Primus, projektu 

Soutěže Univerzitních výzkumných center (UNCE) nebo programu Start),“. 

7. Na konci nadpisu čl. 13 se doplňují slova „nebo z moci úřední“. 

8. V čl. 13 úvodní části ustanovení se za slovo „žádost“ vkládají slova „nebo z moci 

úřední“. 

9. V čl. 13 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:  

„(2) Odůvodněný podnět k přiznání stipendia podle odstavce 1 může děkanovi podat 

kdokoliv.“. 
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10. V čl. 20 se odstavec 5 zrušuje. 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato změna pravidel byla schválena Akademickým senátem Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy dne 4. března 2021. 

2. Tato změna pravidel nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Univerzity Karlovy.1 

3. Tato změna pravidel nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni 

nabytí její platnosti. 

 

 

 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

 předseda akademického senátu PF UK děkan PF UK 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 

předseda akademického senátu UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1  Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu pravidel dne 30. dubna 2021. 


