Novela schválená AS UK dne 15. června 2018

ZMĚNA PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA 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 organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, jako na jejím
vnitřním předpisu:
Čl. I
Pravidla pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 2. června
2017 se mění takto:
1.

V části druhé nadpis hlavy I zní: „Požadavky magisterského studijního programu“.

2.

V čl. 15 odst. 5 se na konci písmene b) doplňuje čárka.

3.

V čl. 33 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Osoby, které mohou být předsedou nebo členem zkušební komise pro první nebo
druhou část státní závěrečné zkoušky, jmenuje děkan z profesorů, mimořádných profesorů,
docentů a odborníků. Odborníci musí být schváleni vědeckou radou fakulty a v případě, že jde
o členy akademické obce fakulty, musí mít vědeckou hodnost.“.
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.
4.

V čl. 33 odst. 3 se slovo „Předsedy“ nahrazuje slovem „Předsedu“ a slova „a odvolává“
se zrušují.

5.

V čl. 33 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

6.

V čl. 34 odstavce 6 a 7 znějí:

„(6) O konání první a druhé části státní závěrečné zkoušky je pořizován protokol
v elektronické podobě.
(7) Bezprostředně po skončení první a druhé části státní závěrečné zkoušky se řádně
vyplněný protokol, vygenerovaný ze studijního informačního systému a podepsaný všemi
členy zkušební komise, předá v listinné podobě studijnímu oddělení.“.
7.

V čl. 46 odst. 1 se za slova „oponent, který“ vkládají slova „musí být alespoň
absolventem magisterského studijního programu a který“.

8.

V čl. 48 odst. 6 se za slovo „nedostavil,“ vkládají slova „nebo státní závěrečnou zkoušku
v daném termínu nesložil,“.

9.

Nadpis čl. 50 zní „Zkušební komise“.

-210. V čl. 50 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Osoby, které mohou být předsedou nebo členem zkušební komise pro třetí nebo
čtvrtou část státní závěrečné zkoušky, jmenuje děkan z profesorů, mimořádných profesorů,
docentů a odborníků. Odborníci musí být schváleni vědeckou radou fakulty a v případě, že jde
o členy akademické obce fakulty, musí mít vědeckou hodnost.“.
Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.
11. V čl. 50 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 2 až 4.
12. V čl. 50 se na začátek odstavce 2 vkládá věta „Zkušební komise pro třetí a čtvrtou část
státní závěrečné zkoušky je nejméně tříčlenná.“ a věta poslední se zrušuje.
13. V čl. 50 odstavec 3 zní:
„(3) Předsedu a ostatní členy zkušební komise jmenuje děkan zpravidla na návrh
vedoucího příslušné katedry.“.
14. V čl. 55 odst. 2 se za slova „na základě“ vkládají slova „žádosti studenta po“.
15. V čl. 55 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Žádost podle odstavců 1 a 2 se zpravidla podává nejdříve po uplynutí 1 měsíce po
začátku akademického roku.“.
16. Nadpis části čtvrté zní: „Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních
programech“.
17. V části čtvrté nadpis
programech“.

hlavy první zní:

„Studium v doktorských

studijních

18. Za čl. 59 se vkládá nový čl. 59a, který zní:
„Čl. 59a
Výkaz o studiu
Za výkaz o studiu se považuje výhradně výpis údajů o studijních předmětech a výsledcích
kontroly studia ze studijního informačního systému úředně potvrzený fakultou nebo opatřený
kvalifikovanou elektronickou pečetí univerzity.“.
19. V čl. 60 odstavce 2 až 4 znějí:
„(2) Děkan zařadí studenta studujícího v prezenční formě studia do kombinované formy
studia, pokud
a) student o to požádá a
b) toto zařazení doporučí školitel.
(3) Bez doporučení podle odstavce 2 písm. b) může děkan zařadit studenta studujícího
v prezenční formě studia do kombinované formy studia po uplynutí standardní doby studia.

-3(4) Děkan zařadí studenta studujícího v kombinované formě studia do prezenční formy
studia, pokud
a) student o to požádá a
b) toto zařazení doporučí školitel a zpravidla oborová rada.“.
20. V čl. 61 odst. 3 písm. a) se slova „zkoušek, které musí student vykonat,“ nahrazují slovy
„předmětů s formami jejich kontroly“.
21. V čl. 63 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo kolokvium“.
22. V čl. 63 odst. 4 se slovo „zkoušky“ nahrazuje slovy „kontroly studia předmětu“.
23. V čl. 63 odst. 5 se slovo „Zkoušku“ nahrazuje slovy „Kontrolu studia předmětu“ a slovo
„zkoušky“ se zrušuje.
24. V čl. 64 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Uznat nelze státní doktorskou zkoušku.“.
25. V čl. 65 odst. 4 se slova „s garantem a“ zrušují.
26. Nadpis čl. 67 zní „Oborové rady“.
27. V čl. 67 odstavec 1 zní:
„(1) Počet členů oborových rad jednotlivých doktorských studijních programů stanoví
opatření děkana, ke kterému se předem vyjadřuje akademický senát fakulty. Alespoň dvě
třetiny členů oborové rady jsou docenty nebo profesory, nejméně třetina členů nejsou
akademičtí pracovníci fakulty a alespoň 1 člen není členem akademické obce univerzity.“.
28. V čl. 67 se na konec odstavce 2 doplňuje věta „O návrhu na změnu v osobě školitele
může oborová rada hlasovat per rollam.“.
29. V čl. 67 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „, kterým je garant příslušného
doktorského studijního programu“.
30. V čl. 67 odst. 5 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až i) se označují jako e) až h).
31. V čl. 71 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Osoby, které mohou být předsedou nebo členem zkušební komise pro státní
doktorskou zkoušku, jmenuje děkan z profesorů, mimořádných profesorů, docentů
a významných odborníků. Významní odborníci musí být schváleni vědeckou radou fakulty
a v případě, že jde o členy akademické obce fakulty, musí mít vědeckou hodnost.“.
Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.
32. V čl. 71 odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“ a slova „po vyjádření garanta zkušební
komisi pro státní doktorskou zkoušku a určí z jejích členů předsedu komise“ nahrazují
slovy „předsedu zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku a na jeho návrh její
ostatní členy“.

-433. V čl. 71 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
34. V čl. 72 odst. 2 větě první se slovo „obhajoby“ nahrazuje slovy „státní doktorské
zkoušky“ a na konec textu první věty se doplňují slova „, z nichž alespoň 1 není členem
akademické obce fakulty“.
35. V čl. 73 se odstavec 2 zrušuje.
36. V čl. 75 odst. 1 se text „ve 4“ nahrazuje „v 5“.
37. V čl. 77 odst. 2 se slova „, případně vedoucího katedry, na kterou je student zařazen.
O předběžnou rozpravu může požádat i student“ nahrazují slovy „nebo studenta“.
38. V čl. 77 odst. 3 se slova „vedoucímu katedry, na kterou je student zařazen“ nahrazují
slovy „garantovi“.
39. V čl. 77 odst. 4 se slova „Vedoucí katedry, na kterou je student zařazen,“ nahrazují
slovem „Garant“ a slova „dalším členem katedry,“ se zrušují.
40. V čl. 77 odst. 5 se slova „vedoucí katedry, na kterou je student zařazen,“ nahrazují
slovem „garant“.
41. V čl. 78 odst. 2 písm. b) se slova „4 svázaná“ nahrazují slovy „5 svázaných“.
42. V čl. 79 odst. 2 se slova „v součinnosti s garantem“ zrušují.
43. V čl. 79 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.
44. V čl. 80 odstavec 1 zní:
„(1) Osoby, které mohou být členem komise pro obhajobu disertační práce, jmenuje
děkan z profesorů, mimořádných profesorů, docentů a významných odborníků. Významní
odborníci musí být schváleni vědeckou radou fakulty a v případě, že jde o členy akademické
obce fakulty, musí mít vědeckou hodnost.“.
45. V čl. 80 se na začátek odstavce 2 vkládá nová věta, která zní: „Předsedu komise pro
obhajobu disertační práce, který musí být profesorem, výjimečně docentem, a na jeho
návrh její členy jmenuje děkan.“.
46. V čl. 80 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
47. V čl. 82 odst. 3 se za slovo „předají“ vkládají slova „tak, aby mohla být dodržena lhůta
podle odstavce 5,“.
48. V čl. 82 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.
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Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této změny Pravidel pro organizaci studia
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy se dokončí podle Pravidel pro organizaci studia na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této změny.
Čl. III
Závěrečná ustanovení
(1) Tato změna pravidel byla schválena Akademickým senátem Právnické fakulty
Univerzity Karlovy dne 26. 4. 2018.
(2) Tato změna pravidel nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem
Univerzity Karlovy.1
(3) Tato změna pravidel nabývá účinnosti dnem 1. října 2018 s výjimkou čl. I bodů 26,
27, 29 a 37 až 40, které nabývají účinnosti dnem 1. října 2019.

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., v. r.
předseda akademického senátu PF UK

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r.
děkan PF UK

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., v. r.
předseda akademického senátu UK

1

Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu pravidel dne 15. 6. 2018.

