Třetí novela POS
Novelizační body po zasedání AS UK dne 21. června 2019

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, ve znění změny ze dne 15. června 2018 a změny ze dne 14. prosince 2018, se mění
takto:
1.

V části druhé se na konci nadpisu hlavy první doplňují slova „Právo a právní věda“.

2.

V čl. 3 písm. a) se číslo „55“ nahrazuje číslem „60“.

3.

V čl. 3 písm. c) se číslo „170“ nahrazuje číslem „180“.

4.

V čl. 5 odst. 1 se slova „opatření rektora“ nahrazují slovy „v harmonogramu
akademického roku stanoveného opatřením rektora a opatřením děkana (dále jen
„harmonogram akademického roku“)“.

5.

V čl. 5 odst. 3 větě druhé se slova „studijním oddělením“ nahrazují slovy „předmětu
s kontrolou studia „klauzurní práce““.

6.

V čl. 5 odst. 6 věta druhá se za slovo „zápis“ vkládá slovo „studijního“.

7.

V čl. 5 odst. 7 se slova „nebo povinně volitelných předmětů diplomových seminářů“
a slova „skupiny povinně volitelných předmětů“ se nahrazují slovem „skupiny“.

8.

V čl. 5 odst. 7 části věty za středníkem se za slovo „takového“ vkládá slovo „studijního“.

9.

V čl. 6 odst. 1 se za slovo „zápisu“ vkládá slovo „neabsolvovaného“, slovo „daného“ se
zrušuje a za slovo „povinný“ se vkládají slova „nebo povinně volitelný“.

10. V čl. 6 odstavec 2 zní:
„(2) Opakování zápisu neabsolvovaných povinných studijních předmětů Teorie práva II,
Římské právo a základy novodobého práva soukromého II, Ústavní právo I, Občanské právo
hmotné I a Úvod do studia práva je vyloučeno.“.
11. V čl. 6 odst. 3 se za slovo „zápisu“ vkládá slovo „neabsolvovaného“, slovo „daného“ se
zrušuje a slova „bez možnosti opakovaného zápisu“ se zrušují.
12. V čl. 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(5) Absolvovaný povinně volitelný nebo volitelný předmět je možné opakovaně zapsat,
pokud tak určí garant studijního programu se souhlasem garanta studijního předmětu.
Skutečnost, že absolvovaný povinně volitelný nebo volitelný předmět je možné opakovaně
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předmětu před začátkem předběžného zápisu studijních předmětů stanoveného
v harmonogramu akademického roku.“.
13. V čl. 7 se slova „akademického roku“ nahrazují slovy „úseku studia“.
14. V čl. 8 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „(1) U povinných a povinně volitelných
předmětů je“.
15. V čl. 8 odst. 1 písm. a) se slova „kolokvium nebo“ a slova „buď samostatnou kontrolou
studia studijního předmětu, nebo“ zrušují.
16. V čl. 8 odst. 1 písm. b) se na začátek vkládá slovo „kolokvium,“.
17. V čl. 8 odst. 3 větě druhé se slova „před začátkem předběžného zápisu předmětů ve
studijním informačním systému u příslušného předmětu“ nahrazují slovy „garant
studijního předmětu ve studijním informačním systému u příslušného předmětu před
začátkem předběžného zápisu studijních předmětů stanoveného v harmonogramu
akademického roku
18. V čl. 8 odst. 3 větě třetí se slova „před začátkem předběžného zápisu předmětů ve
studijním informačním systému u příslušného předmětu“ nahrazují slovy „ve studijním
informačním systému u příslušného předmětu před začátkem předběžného zápisu
studijních předmětů stanoveného v harmonogramu akademického roku
19. V nadpisu čl. 8a se za slovo „studia“ vkládá slovo „studijního“.
20. V čl. 8a se za slovo „studia“ vkládá slovo „studijního“.
21. V nadpisu čl. 9 se za slovo „studia“ vkládá slovo „studijního“.
22. V čl. 9 odst. 1 se za slovo „studia“ vkládá slovo „studijního“.
23. Čl. 10 zní:
„Čl. 10
Skládání částí státní závěrečné zkoušky
(k čl. 9 odst. 5 a 9 Studijního a zkušebního řádu univerzity)
(1) Státní závěrečná zkouška se člení na tyto části: obhajoba diplomové práce, oborová
část, soukromoprávní část a veřejnoprávní část.
(2) S výhradou opravného termínu nelze obhajobu diplomové práce a oborovou část
nelze skládat samostatně, soukromoprávní a veřejnoprávní část je možné skládat samostatně.
Obhajoba diplomové práce musí vždy předcházet oborové části.
(3) Minimální počet kreditů nutný pro konání obhajoby diplomové práce a oborové části
je 120.
(4) Oborová část se koná z těchto vědních oborů: Evropské právo, Finanční právo,
Mezinárodní právo, Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu, Občanské
právo hmotné, Občanské právo procesní, Obchodní právo, Pracovní právo, Právní dějiny,
Právo a ekonomie, Právo a politika, Právo sociálního zabezpečení, Právo životního prostředí,
Římské právo, Správní právo, Teorie práva, Trestní právo nebo Ústavní právo a státověda.
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občanské právo procesní a obchodní právo. Veřejnoprávní část se skládá z tematických
okruhů trestní právo, správní právo a ústavní právo.
(6) Minimální počet kreditů nutný pro konání soukromoprávní části je 240. Minimální
počet kreditů nutný pro konání veřejnoprávní části je 240.
(7) Předpokladem pro konání části státní závěrečné zkoušky, kterou student koná jako
poslední, je získání alespoň 300 kreditů.“.
24. V čl. 14 odst. 1 se slovo „jednoho“ nahrazuje slovy „1 studijního“.
25. Na konci nadpisu části třetí se doplňují slova „Právo a právní věda“.
26. V čl. 16 odst. 1 se slova „musí být stanoveny“ nahrazují slovy „včetně případných
podmínek stanovených pro jednotlivé seminární skupiny studijního předmětu zveřejní
garant studijního předmětu“ a slovo „předmětů“ se nahrazuje slovy „studijních předmětů
stanoveného v harmonogramu akademického roku“.
27. V čl. 16 odst. 3 se za slovo „studia“ vkládá slovo „studijního“.
28. V nadpisu čl. 17 se slova „Zápočet a klasifikovaný“ nahrazují slovem „Klasifikovaný“
a za slovo „studia“ se vkládá slovo „studijního“.
29. V čl. 17 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.
30. V čl. 17 se slova „zápočtů a“ a slova „zápočtu nebo“ zrušují.
31. V čl. 17 se číslo „10“ nahrazuje „číslem „5“.
32. V čl. 19 odst. 1 se za slovo „každý“ vkládá slovo „studijní“ a za slovo „téhož“ se vkládá
slovo „studijního“.
33. V čl. 23 se číslo „10“ nahrazuje „číslem „5“.
34. V čl. 24 odst. 1 se slova „za účelem konzultace řešení“ nahrazují slovy „nahlížet do“,
slova nahlédnout do této písemné práce“ se zrušují a na konec textu se doplňují slova „;
z důvodu zvláštního zřetele hodných tak může učinit i později“.
35. V čl. 24 odst. 2 se za slovo „garant“ vkládá slovo „studijního“.
36. V čl. 24 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Není-li změněno hodnocení písemné práce podle odstavce 3, student může do 14 dnů
od zpřístupnění výsledků písemné práce podat odůvodněné námitky garantovi
příslušného studijního předmětu. Garant studijního předmětu posoudí důvodnost námitek
bez zbytečného odkladu; jsou-li námitky důvodné, hodnocení písemné práce změní.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
37. V čl. 24 odst. 5 se za slovo „práce“ vkládají slova „nebo ode dne vyřízení námitek podle
odstavec 4“.
38. V čl. 25 se odstavec 2 zrušuje.
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39. V čl. 25 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Po zahájení ústní zkoušky nebo ústní části kombinované zkoušky povinného
předmětu si student losuje 1 nebo více zkušebních otázek. Po vylosování otázek má
student alespoň 10 minut na písemnou přípravu.“.
40. Za čl. 25 se vkládá čl. 25a, který zní:
„Čl. 25a
Používání právních předpisů a jiných zdrojů při zkoušce
(1) Student může při zkoušce používat právní předpisy nebo jiné zdroje.
(2) Garant předmětu určí seznam právních předpisů a jiných zdrojů, které je možné při
zkoušce používat, skutečnost, zda se předpisy a jiné zdroje mohou v případě ústní zkoušky
nebo ústní části kombinované zkoušky používat v průběhu přípravy nebo odpovědi na otázky
a další podrobnosti jejich používání.
(3) Garant studijního předmětu může určit, že student právní předpisy nebo jiné zdroje
při zkoušce používat nemůže.
(4) Skutečnosti podle odstavců 2 nebo 3 zveřejní garant studijního předmětu ve
studijním informačním systému u příslušného studijního předmětu před začátkem
předběžného zápisu studijních předmětů stanoveného v harmonogramu akademického roku.“.
41. V čl. 26 odst. 4 se za slovo „na“ vkládá slovo „ústní“, slova „seznam zkoušejících“
nahrazují slovy „zkoušející“ a slova „Seznam zkoušejících“ se nahrazují slovy
„Zkoušející“.
42. V čl. 27 odst. 2 se za slovo „zápis“ vkládá slovo „tohoto“.
43. V čl. 30 odst. 1 se slova „první, druhou, třetí a čtvrtou část“ nahrazují slovy „tyto části:
obhajobu diplomové práce, oborovou část, soukromoprávní část a veřejnoprávní část“.
44. V čl. 32 se na konec textu odstavce 4 doplňují slova „tak, aby z tohoto odůvodnění byly
zřejmé důvody klasifikace a udělení klasifikace bylo přezkoumatelné“.
45. V části třetí hlavě třetí se v nadpisu dílu 2 slova „První a druhá“ nahrazují slovy
„Obhajoba diplomové práce a oborová“.
46. V čl. 33 odst. 1 se slova „první nebo druhou“ nahrazují slovy „obhajobu diplomové práce
nebo oborovou“.
47. V čl. 33 odst. 2 se slova „první část státní závěrečné zkoušky“ nahrazují slovy „obhajobu
diplomové práce“.
48. V čl. 33 odst. 4 se slovo „druhou“ nahrazují slovem „oborovou“ a slova „první část státní
závěrečné zkoušky“ nahrazují slovy „obhajobu diplomové práce“.
49. V nadpisu čl. 34 se slova „první a druhé“ nahrazují slovy „obhajoby diplomové práce
a oborové“.
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oborové“.
51. V čl. 34 odst. 2 se slova „První a druhá“ nahrazují slovy „Obhajoba diplomové práce a
oborová“.
52. V čl. 34 odst. 3 se slova „Na první a druhou“ nahrazují slovy „Na obhajobu diplomové
práce a oborovou“.
53. V čl. 34 odst. 4 se slova „první a druhé“ nahrazují slovy „obhajoby diplomové práce a
oborové“ a slovo „bude“ se nahrazuje slovem „je“.
54. V čl. 34 odst. 5 až 7 se slova „první a druhé“ nahrazují slovy „obhajoby diplomové práce
a oborové“.
55. V čl. 35 odst. 1 se slova „první a druhé“ nahrazují slovy „obhajoby diplomové práce a
oborové“.
56. V čl. 36 odst. 1 se slova „první části státní závěrečné zkoušky“ nahrazují slovy „obhajoby
diplomové práce“.
57. V čl. 36 odst. 2 se slova „první části státní závěrečné zkoušky“ nahrazují slovy „obhajoby
diplomové práce nebo oborové části“, za slovo „nejdříve“ se vkládají slova „14 dní po
konání neúspěšné obhajoby, v případě nutnosti přepracovat diplomovou práci nejdříve
za“ a část věty za středníkem se včetně středníku zrušuje.
58. V čl. 37 odst. 1 a 2 se slova „první část státní závěrečné zkoušky“ nahrazují slovy
„obhajobu diplomové práce“.
59. V čl. 38 odst. 1 se slova „První a druhá“ nahrazují slovy „Obhajoba diplomové práce a
oborová“.
60. V čl. 38 odst. 2 se slova „první a druhé“ nahrazují slovy „obhajoby diplomové práce a
oborové“.
61. V čl. 38 odst. 3 se slova „první části státní závěrečné zkoušky“ nahrazují slovy „obhajoby
diplomové práce“.
62. V čl. 39 odst. 1 se slovo „druhé“ nahrazuje slovem „oborové“.
63. V čl. 39 odst. 2 větě první se slova „každé oborové zaměření“ nahrazuje slovy „každý
vědní obor“.
64. V čl. 39 se na konec odstavce 2 doplňuje věta „Oborová část státní závěrečné zkoušky
může být zaměřena na dílčí část vědního oboru.“.
65. V čl. 39 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Student má k dispozici v průběhu přípravy a odpovědi na otázky relevantní právní
předpisy a jiné zdroje. Seznam relevantních právních předpisů a jiných zdrojů zveřejní
katedra ve studijním informačním systému před začátkem akademického roku.“.
66. V čl. 40 se odstavec 5 zrušuje.
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67. V čl. 46 odst. 2 se slova „první části státní závěrečné zkoušky“ nahrazují slovy „obhajoby
diplomové práce“.
68. V čl. 47 se zrušují odstavce 2 až 4.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 2.
69. V části třetí hlavě třetí se v nadpisu dílu 4 slova „Třetí a čtvrtá“ nahrazují slovy
„Soukromoprávní a veřejnoprávní“.
70. V nadpisu čl. 48 se slova „třetí a čtvrté“ nahrazují slovy „soukromoprávní
a veřejnoprávní“.
71. V čl. 48 odst. 1 se slova „Třetí a čtvrtá“ nahrazují slovy „Soukromoprávní
a veřejnoprávní“.
72. V čl. 48 odst. 3 se slova „zapsány v informačním systému předměty představující
tematické okruhy třetí a čtvrté části“ nahrazují slovy „zapsánu ve studijním informačním
systému soukromoprávní nebo veřejnoprávní část“ a slovo „každé“ se nahrazuje slovem
„příslušné“.
73. V čl. 48 odst. 4 větě první se za slovo „konání“ vkládají slova „soukromoprávní nebo
veřejnoprávní části“.
74. V čl. 48 odst. 4 větě třetí se za slovo „ze“ vkládají slova „soukromoprávní nebo
veřejnoprávní části“ a slova „konáním státní závěrečné zkoušky“ se nahrazují slovy
„jejím konáním“.
75. V čl. 48 odst. 5 se za slovo „konání“ vkládají slova „soukromoprávní nebo veřejnoprávní
části“.
76. V čl. 48 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.
77. V čl. 48 se odstavec 6 zrušuje.
78. V nadpisu čl. 49 se slova „třetí a čtvrté“ nahrazují slovy „soukromoprávní
a veřejnoprávní“.
79. V čl. 49 odst. 1 se slova „Třetí a čtvrtá“ nahrazují slovy „Soukromoprávní
a veřejnoprávní“ a slova „zapsány v informačním systému předměty představující
tematické okruhy třetí a čtvrté části“ nahrazují slovy „zapsánu ve studijním informačním
systému soukromoprávní nebo veřejnoprávní část“.
80. V čl. 49 odst. 2 a 3 se slova „třetí a čtvrté“ nahrazují slovy „soukromoprávní
a veřejnoprávní“.
81. V čl. 50 odst. 1 se slova „třetí nebo čtvrtou“ nahrazují slovy „soukromoprávní
nebo veřejnoprávní“.
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a veřejnoprávní“ a slova „třetí a čtvrté“ se nahrazují slovy „soukromoprávní
a veřejnoprávní“.
83. V nadpisu čl. 52 se slova „třetí a čtvrté“ nahrazují slovy „soukromoprávní
a veřejnoprávní“.
84. V čl. 52 odst. 1 se slova „Třetí a čtvrtá“ nahrazují slovy „Soukromoprávní
a veřejnoprávní“.
85. V čl. 52 odst. 5 se slova „relevantního právního předpisu“ nahrazují slovy „relevantních
právních předpisů a jiných zdrojů. Seznam relevantních právních předpisů a jiných zdrojů
zveřejní katedra ve studijním informačním systému před začátkem akademického roku“.
86. V nadpisu čl. 53 se slova „třetí a čtvrté“ nahrazují slovy „soukromoprávní
a veřejnoprávní“.
87. V čl. 53 odst. 2 větě první se slova „třetí nebo čtvrté“ nahrazují slovy „soukromoprávní
nebo veřejnoprávní“.
88. V čl. 53 odst. 2 větě druhé se za slovo „zkoušky“ vkládá slovo „jednomyslně“.
89. V čl. 53 odst. 3 se slova „třetí nebo čtvrtá“ nahrazují slovy „soukromoprávní
nebo veřejnoprávní“.
90. V čl. 54 odst. 1 a 2 se slova „třetí a čtvrté“ nahrazují slovy „soukromoprávní a
veřejnoprávní“.
91. V čl. 54 odst. 2 se za slovo „vytvářejí“ vkládá slovo „až“.
92. V části třetí se v nadpisu hlavy čtvrté slova „uznávání splnění studijních povinností“
nahrazují slovy „uznání splnění kontroly studia předmětu“.
93. Nadpis čl. 55 zní: „Uznávání kontrol studia studijních předmětů absolvovaných na
fakultě, na jiné fakultě univerzity nebo na jiné vysoké škole“.
94. V čl. 55 odst. 1 a 2 se za slovo „studia“ vkládá slovo „studijního“.
95. V čl. 55 odst. 2 se za slovo „absolvovaného“ vkládá slovo „na jiné vysoké škole“.
96. V čl. 55 odstavec 3 zní:
„(3) K žádosti podle odstavce 2 student přiloží
a) sylabus studijního předmětu,
b) seznam požadavků pro splnění kontroly studia studijního předmětu a
c) fotokopii dokladu vysoké školy o absolvování a hodnocení studijního předmětu nebo
kopii výpisu ze studijního informačního systému dokládající absolvování a hodnocení
studijního předmětu.“.
97. V čl. 55 odst. 4 se za slovo „studia“ vkládá slovo „studijního“, slova „fakulty ve
studijním informačním systému“ se nahrazují slovy „studijního programu“ a za slovo
„daného“ se vkládá slovo „studijního“.
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zahraniční vysoké škole“.
99. V čl. 56 odstavec 1 zní:
„(1) Na základě žádosti studenta mohou být jako splněné kontroly studia povinných a
povinně volitelných předmětů uznány kontroly studia studijních předmětů absolvovaných na
zahraniční vysoké škole, pokud jsou tyto povinné a povinně volitelné předměty obsahově
shodné se studijními předměty na zahraniční vysoké škol“.
100.V čl. 56 odst. 2 věta první zní: „K žádosti student přiloží sylabus studijního předmětu,
seznam požadavků pro splnění kontroly studia studijního předmětu a kopii výpisu ze
studijního informačního systému zahraniční vysoké školy, ze kterého bude patrné, jaké
studijní předměty absolvoval, s jakým hodnocením a kolik kreditů za absolvování těchto
předmětů získal, a to včetně přepočtu kreditů na jednotný evropský systém.“.
101.V čl. 56 odst. 2 věta druhá se slova „za jakou studijní povinnost podle studijního plánu
fakulty žádá studijní povinnost“ nahrazují slovy „jakou kontrolu studia studijního
předmětu žádá za splněnou kontrolu studia studijního předmětu“.
102.V čl. 56 odst. 4 se slova „uznanému předmětu podle studijního plánu fakulty ve studijním
informačním systému“ nahrazují slovy „uznané kontrole studia studijního předmětu podle
studijního plánu studijního programu“ a za slovo „daného“ se vkládá slovo „studijního“.
103.V čl. 57 odst. 1 se slova „volitelné předměty všechny předměty“ nahrazují slovy „splněné
kontroly studia volitelných předmětů kontroly studia studijních předmětů“ a slova
„povinné nebo povinně volitelné předměty“ se nahrazují slovy „splněné kontroly studia
povinných nebo povinně volitelných předmětů“.
104.V čl. 57 odst. 2 se slova „fotokopii dokladu zahraniční vysoké školy „Transkript
studijních výsledků“ nahrazují slovy „kopii výpisu ze studijního informačního systému
zahraniční vysoké školy“, za slovo „jaké“ vkládá slovo „studijního“ a slova „vykonané
studijní povinnosti“ se nahrazují slovy „absolvování těchto předmětů“.
105.V čl. 57 odst. 4 se slovo „uznávaného“ nahrazuje slovy „uznávané splněné kontroly
studia studijního“, slova „volitelné předměty“ se nahrazují slovy „splněné kontroly studia
volitelných předmětů“ a za slovo „daného“ se vkládá slovo „studijního“.
106.V čl. 58 zní:
„Čl. 58
Uznání splnění kontroly studia studijního předmětu vázané na vykonání rozdílové
zkoušky
(1) Splnil-li student kontrolu studia studijního předmětu, která je uznávána, před
rozhodným dnem pro konání rozdílové zkoušky, je uznání kontroly studia předmětu s
možností rozdílové zkoušky vázáno za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem
Univerzity Karlovy na vykonání rozdílové zkoušky.

-9(2) Studijní předměty s možností rozdílové zkoušky, rozhodné dny pro konání rozdílové
zkoušky u těchto předmětů, obsah, rozsah a kritéria hodnocení rozdílové zkoušky a další
podrobnosti stanoví opatření děkana.“.
107.V čl. 61 odst. 3 písm. a) se za slovo „seznam“ vkládá slovo „studijních“.
108.V čl. 63 odst. 2 až 4 se za slovo „studia“ vkládá slovo „studijního“.
109.V čl. 70 odst. 4 se za slovo „všech“ vkládá slovo „studijních“.
110.V čl. 77 odst. 6 se slovo „studentovi“ nahrazuje slovem „studentovy“.
111.V čl. 78 odst. 2 písm. b) se slova „, z nichž alespoň jedno musí mít pevnou vazbu“
zrušují.
112.V čl. 78 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) doklad nebo potvrzení, že disertační práce nebo její dílčí výstupy byly uveřejněny
nebo přijaty k uveřejnění,“.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).
113.V čl. 84 odst. 3 se slovo „ní“ nahrazuje slovem „ni“.
114.V čl. 86 se zrušují odstavce 2 až 4.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 2.
115.V čl. 88 odst. 1 se slova „a požádá o určení náhradního termínu“ zrušují.
116.V čl. 88 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
117.V čl. 88 odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.
Čl. II
1.

2.

Přechodná 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.
Studenti, kteří se zapsali do prvního úseku studia pro akademické roky, které
započaly přede dnem nabytí účinnosti této změny pravidel, a studenti, kteří se zapsali
do prvního úseku studia pro akademický rok, který začíná dnem nabytí účinnosti této
změny pravidel, na základě absolvování programu celoživotního vzdělávání
uskutečňovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v souladu s § 60 zákona
o vysokých školách, se řídí Pravidly pro organizaci studia na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této změny
pravidel a čl. 26 odst. 4 Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této změny pravidel.
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4.

5.

6.

Studenti s výjimkou studentů podle bodu 2, kteří se zapsali do prvního úseku studia
pro akademický rok, který začíná dnem nabytí účinnosti těchto pravidel, se řídí
Pravidly pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti této změny pravidel.
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti čl. I bodů 1, 4, 5, 6, 8, 13, 17 až 22, 24
až 27, 31 až 37, 39, 42, 44, 68, 76, 88, 92 až 117 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 čl. I bodů 1, 4, 5, 6, 8, 13, 17 až 22, 24 až 27, 31 až 37, 39, 42,
44, 68, 76, 88, 92 až 117 těchto pravidel.
Studenti, kteří se zapsali do prvního úseku studia pro akademické roky, které
započaly přede dnem nabytí účinnosti čl. I bodů 1, 4, 5, 6, 8, 13, 17 až 22, 24 až 27,
31 až 37, 39, 42, 44, 68, 76, 88, 92 až 117 této změny pravidel, se řídí Pravidly pro
organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti čl. I bodů 1, 4, 5, 6, 8, 13, 17 až 22, 24 až 27, 31 až 37, 39, 42,
44, 68, 76, 88, 92 až 117 těchto pravidel.
Studenti, kteří se zapsali do prvního úseku studia pro akademický rok, který začíná
dnem nabytí účinnosti čl. I bodů 1, 4, 5, 6, 8, 13, 17 až 22, 24 až 27, 31 až 37, 39, 42,
44, 68, 76, 88, 92 až 117 těchto pravidel, se řídí Pravidly pro organizaci studia na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl.
I bodů 1, 4, 5, 6, 8, 13, 17 až 22, 24 až 27, 31 až 37, 39, 42, 44, 68, 76, 88, 92 až 117
těchto pravidel.
Čl. III

1.
2.
3.

Závěrečná ustanovení
Tato změna pravidel byla schválena Akademickým senátem Právnické fakulty
Univerzity Karlovy dne 25. dubna 2019.
Tato změna pravidel nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem
Univerzity Karlovy.1
Tato změna pravidel nabývá účinnosti dnem 1. října 2020 s výjimkou ustanovení čl. I
bodů 1, 4, 5, 6, 8, 13, 17 až 22, 24 až 27, 31 až 37, 39, 42, 44, 68, 76, 88, 92 až 117,
která nabývají účinnosti dnem 1. října 2019.

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

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

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
předseda akademického senátu UK

1

Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu pravidel dne 21. června 2019.

