
Druhá novela opatření děkana č. 6/2017 

Úplné znění po druhé novele s účinností od 1. června 2021 s vyznačením změn  

Univerzita Karlova                  V Praze dne 15. 6. 2017 

Právnická fakulta       UKPF/2107/2017 

 

 

Opatření děkana č. 6/2017, 

 

k provedení Rigorózního řádu Univerzity Karlovy 

 

K provedení čl. 4 odst. 5 a čl. 6 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy ze dne 

14. prosince 2016 stanovím: 

Čl. 1 

Lhůta pro konání státní rigorózní zkoušky a lhůta pro uznání nebo neuznání práce jako 

rigorózní 

(1) Lhůta pro konání státní rigorózní zkoušky činí 3 měsíce ode dne odevzdání rigorózní 

práce uchazečem k obhajobě. 

(2) Lhůta pro uznání nebo neuznání diplomové nebo disertační práce jako rigorózní činí 

3 měsíce ode dne podání žádosti o uznání uchazečem. 

(3) Lhůty podle odstavců 1 a 2 se po dobu letních prázdnin staví; připadá-li však počátek 

této lhůty na období od 1. května do 15. června, je posledním dnem lhůty poslední den 

akademického roku. 

Čl. 2 

Poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce 

Výše poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce 

a s konáním této zkoušky činí 6 500 Kč, a to i v případě, že uchazeč žádá o uznání diplomové 

nebo disertační práce za práci rigorózní. 

Čl. 3 

Úplata za používání zařízení a informačních technologií 

Výše úplaty spojené s používáním zařízení a informačních technologií potřebných pro 

přípravu ke státní rigorózní zkoušce činí 5 000 Kč. 

Čl. 4 

Splatnost poplatku a úplaty 

(1) Poplatek a úplata podle čl. 2 a 3 jsou splatné do 3 pracovních dnů od podání přihlášky 

ke státní rigorózní zkoušce. 

(2) Zaplacení poplatku, příp. úplaty, pokud uchazeč přijme nabídku služeb používání 

zařízení a informačních technologií, je podmínkou vložení přihlášky do Studijního 

informačního systému Právnické fakulty Univerzity Karlovy.  

Čl. 5 

Způsob úhrady 

Úhrada poplatku a úplaty podle čl. 2 a 3 se provádí bezhotovostní platbou na účet fakulty 

č. 000086-8986130237/0100, variabilní symbol 112, specifický symbol rodné číslo uchazeče.  



 

 

Čl. 6 

Přechodné ustanovení 

     U přihlášek ke státní rigorózní zkoušce podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

opatření se postupuje podle dosavadní úpravy.  

Čl. 7 

Zrušovací ustanovení 

Zrušují se Pokyny děkana č. 5/2006 a č. 6/2006 a opatření děkana č. 8/2009. 

Čl. 8 

Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 15. června 2017. 

 

      

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r. 

děkan 


