Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

V Praze dne 21. srpna 2014
PF/4876 /2014

Opatření děkana č. 8/2014
o uznávání splnění studijních povinností
K provedení čl. 6 odst. 19 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze v
platném znění, jakož i IV hlavy Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze v platném znění vydává děkan fakulty toto opatření.
I.
Obecná ustanovení
Čl. 1
Žadatel
1) K podání žádosti o uznání splnění studijních povinností je oprávněn pouze student,
který je řádně zapsán jako student ke studiu na Univerzitě Karlově a jehož studium
nebylo přerušeno (dále jen Žadatel).
2) Žadatel není oprávněn podat žádost, jestliže žádá o uznání studijní povinnosti, kterou
absolvoval na jiné vysoké škole v ČR nebo zahraničí (dále jen „jiná vysoká škola“),
v případě, že se jedná o studium studijního programu Právo a právní věda, oboru
Právo, popřípadě o studium obdobného studijního programu, k jehož studiu je ke dni
podání žádosti zapsán na jiné vysoké škole.
3) Žadatel je oprávněn podat žádost pouze v případě, pokud by se mohl
podrobit příslušné formě kontroly studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze vzhledem k aktuálním rekvizitám, jež jsou stanoveny ve studijním
informačním systému.

1)

2)
3)
4)
5)

Čl. 2
Žádost
Žadatel je povinen podat žádost o uznání splnění studijní povinnosti na předepsaném
formuláři, který bude vyplněn na počítači, vytištěn, podepsán a podán výlučně
prostřednictvím podatelny Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Bude-li žádost podána na jiném pracovišti, než je podatelna Právnické fakulty, bude
dotčeným pracovištěm vždy nejprve postoupena podatelně.
Datum podání osvědčené razítkem z podatelny Právnické fakulty UK je rozhodným
dnem pro posouzení žádosti o uznání.
Žádost o uznání splnění každé jednotlivé studijní povinnosti je třeba podat na
samostatném formuláři s výjimkou žádosti podle čl. 4 odst. 6 tohoto opatření.
Žádost o uznání předmětu, který byl absolvován na zahraniční vysoké škole, jako
předmět volitelný podle čl. 4 odst. 6 tohoto opatření, musí být též zaslána do 3 dnů od
podání písemné žádosti podle čl. 2 odst. 1 tohoto opatření v elektronické podobě (tedy
bez podpisu žadatele) ve formátu „doc“ nebo „docx“ ve formě přílohy na e-mailovou
adresu příslušné ročníkové studijní referentky.
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Čl. 3
Formální náležitosti žádosti
1) Žadatel je povinen v žádosti uvést: příjmení a jméno, datum narození, adresu, PSČ, emailovou adresu, telefon, ročník studia, jméno a příjmení příslušné ročníkové studijní
referentky, která bude žádost vyřizovat.
2) Žádost musí být datována a vlastní rukou podepsána.
Čl. 4.
Obsahové náležitosti žádosti
1) Žádost musí obsahovat i další údaje, které jsou nezbytné k řádnému posouzení žádosti.
Tyto údaje jsou stanoveny podle toho, o uznání jaké konkrétní studijní povinnosti se
jedná (viz čl. 4 odst. 2 až 6).
2) Žádost o uznání předmětu z předchozího studia na PF UK jako předmětu
povinného základu musí být podána na formuláři č. 1 uvedeném v příloze č. 1 tohoto
opatření a musí obsahovat všechny údaje požadované v tomto formuláři.
3) Žádost o uznání předmětu z předchozího studia na PF UK jako předmětu
povinně volitelného či volitelného musí být podána na formuláři č. 2 uvedeném
v příloze č. 1 tohoto opatření a musí obsahovat všechny údaje požadované v tomto
formuláři.
4) Žádost o uznání předmětu, který byl absolvován na jiné VŠ v ČR, nebo na jiné
fakultě UK musí být podána na formuláři č. 3 uvedeném v příloze č. 1 tohoto
opatření, musí obsahovat všechny údaje požadované v tomto formuláři a zároveň musí
též obsahovat všechny požadované přílohy zde uvedené.
5) Žádost o uznání předmětu, který byl absolvován na zahraniční vysoké škole jako
předmětu společného základu, nebo povinně volitelného předmětu musí být
podána na formuláři č. 4 uvedeném v příloze č. 1 tohoto opatření a musí obsahovat
všechny údaje požadované v tomto formuláři a zároveň musí též obsahovat všechny
požadované přílohy zde uvedené.
6) Žádost o uznání předmětu, který byl absolvován na zahraniční vysoké škole jako
předmětu volitelného musí být podána na formuláři č. 5 uvedeném v příloze č. 1
tohoto opatření a musí obsahovat všechny údaje požadované v tomto formuláři a
zároveň musí též obsahovat všechny požadované přílohy zde uvedené. Tato žádost
musí být též zaslána v elektronické podobě příslušné ročníkové referentce v souladu
s čl. 2 odst. 5 tohoto opatření.
II.
Řízení o žádosti
Čl. 5
1) Řízení je zahájeno dnem podání písemné žádosti na podatelnu Právnické fakulty
Univerzity Karlovy.
2) Podatelna postoupí žádost o uznání příslušné ročníkové studijní referentce. Referentka
provede kontrolu, zda žádost splňuje formální a obsahové náležitosti stanovené v čl. 1,
čl. 2, čl. 3 a čl. 4 tohoto opatření.
3) V případě, že žádost nesplňuje formální a obsahové náležitosti stanovené v čl. 1, čl. 2,
čl. 3 a čl. 4 tohoto opatření vrátí proděkan pro magisterský studijní program
v zastoupení děkana žádost žadateli k doplnění.
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4) V případě, že žádost splňuje požadavky podle čl. 5 odst. 2 tohoto opatření, ověří
referentka, zda lze žádosti vyhovět, nebo ji zamítnout na základě vyjádření vedoucích
kateder (uvedené v příloze č. 2) tohoto opatření, které závazně stanoví časový
okamžik, před kterým nelze uznat příslušnou studijní povinnost.
5) V návaznosti na toto ověření rozhodne proděkan pro magisterský studijní program
v zastoupení děkana takto:
a) v případě žádosti podle čl. 4 odst. 2 tohoto opatření, kdy byla studijní povinnost
splněna před stanoveným datem, bude žádost zamítnuta.
b) v případě žádosti podle čl. 4 odst. 2 tohoto opatření, kdy byla studijní povinnost
splněna po stanoveném datu, bude žádosti vyhověno a studijní povinnost bude
uznána.
c) v případě žádosti podle čl. 4 odst. 3 tohoto opatření, kdy byla studijní povinnost
splněna před stanoveným datem, bude žádost zamítnuta.
d) v případě žádosti podle čl. 4 odst. 3 tohoto opatření, kdy byla studijní povinnost
splněna po stanoveném datu, bude žádosti vyhověno a studijní povinnost bude
uznána.
e) v případě žádosti podle čl. 4 odst. 3 tohoto opatření, kdy příloha č. 2 neobsahuje
vyjádření vedoucího katedry k příslušnému povinně volitelnému, nebo
volitelnému předmětu, bude žádost postoupena k individuálnímu vyjádření
vedoucímu příslušné katedry a v návaznosti na toto vyjádření bude rozhodnuta.
f) v případě žádosti podle čl. 4 odst. 4 a 5 tohoto opatření, kdy byla studijní
povinnost splněna před stanoveným datem, bude žádost zamítnuta.
g) v případě žádosti podle čl. 4 odst. 4 a 5 tohoto opatření, kdy byla studijní
povinnost splněna po stanoveném datu, bude žádost postoupena
k individuálnímu vyjádření vedoucímu příslušné katedry a v návaznosti na toto
vyjádření rozhodnuta.
h) v případě žádosti podle čl. 4 odst. 6 tohoto opatření, není vyjádření v příloze č. 2
rozhodné a žádost je tak oprávněn rozhodnout proděkan pro magisterský studijní
program samostatně.

Čl. 6
Rozhodnutí
1) V případě, že žádost byla podle čl. 5 odst. 3 tohoto opatření vrácena k doplnění,
považuje se za rozhodný den pro posouzení žádosti teprve den, kdy je na podatelnu
PF UK podána žádost, která splňuje všechny formální a obsahové náležitosti
stanovené v čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 4 tohoto opatření.
2) V případě, že žádost byla podle čl. 5 tohoto opatření zamítnuta, je žadatel oprávněn
požádat rektora UK o přezkum zamítavého rozhodnutí.
3) V případě, že žádosti bylo podle čl. 5 tohoto opatření vyhověno, bude tímto
rozhodnutím žadateli připsán počet kreditů odpovídající uznané kontrole studijní
povinnosti podle studijního programu fakulty ve Studijním informačním systému a
zároveň v případě rozhodnutí o žádosti
a) podle čl. 4 odst. 2 a 3 tohoto opatření, bude v rozhodnutí uvedena konkrétní
forma kontroly studia, klasifikace a datum splnění. Na dodatku k diplomu bude u
dané studijní povinnosti uvedena klasifikace a datum splnění s poznámkou
„uznáno z předchozího studia“.
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b) podle čl. 4 odst. 4, 5 a 6 tohoto opatření, nebude v rozhodnutí uvedena konkrétní
forma kontroly studia a klasifikace. Na dodatku k diplomu bude u dané studijní
povinnosti uvedeno „uznáno“ s datem rozhodnutí o uznání.
III.
Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. 7
1) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 25. srpna 2014 a nevztahuje se tak na žádosti
podané před tímto datem.
2) Toto opatření se nevztahuje na žádosti o uznávání splnění studijních povinností, které
byly vykonány v rámci Kurzu celoživotního vzdělávání na Právnické fakultě UK
v Praze.

………………………………………………….
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan PF UK
Přílohy:
Příloha č. 1 – Formuláře žádostí o uznání studijní povinnosti podle čl. 4 tohoto opatření
 Formulář č. 1 – Žádost o uznání předmětu z předchozího studia na PF UK jako
předmětu povinného základu
 Formulář č. 2 – Žádost o uznání předmětu z předchozího studia na PF UK jako
předmětu povinně volitelného či volitelného
 Formulář č. 3 – Žádost o uznání předmětu, který byl absolvován na jiné VŠ v ČR,
nebo na jiné fakultě UK
 Formulář č. 4 – Žádost o uznání předmětu, který byl absolvován na zahraniční
vysoké škole jako předmětu společného základu, nebo povinně volitelného předmětu
 Formulář č. 5 – Žádost o uznání předmětů, které byly absolvovány na zahraniční
vysoké škole jako předměty volitelné
Příloha č. 2 – Vyjádření vedoucích kateder, které závazně stanoví časový okamžik, před
kterým nelze uznat příslušnou studijní povinnost
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PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Formulář č. 1

Příjmení a jméno:

Datum narození:

Adresa, PSČ:
E-mail:

Tel.:

Ročník:

Studijní referentka:

ŽÁDOST O UZNÁNÍ PŘEDMĚTU
Žádám tímto o uznání předmětu z předchozího studia na PF UK jako
předmětu povinného základu:
Kód/Název předmětu vyučovaného na PF UK
Výuku předmětu zajišťuje katedra
Prohlašuji, že jsem splnil/a tyto rekvizity
(Kód)
Datum zkoušky

kredity

…………………………………………………………….
Datum

Vyjádření studijní referentky ke kontrole
formálních náležitostí a obsahové
správnosti podle opatření děkana o
uznávání splnění studijních povinností.

Hodnocení

……………………………………………………………………
Podpis studenta

Žádost je formálně a obsahově správná a na základě
podmínek pro uznání stanovené příslušným vedoucím
katedry ji lze:
 schválit
 zamítnout **
 je třeba vyjádření vedoucího katedry
Datum

Podpis:

Předáno na katedru dne
Doporučuji žádosti vyhovět

ANO

Vyjádření vedoucího katedry
Datum:

Podpis:

Vráceno z katedry dne
Vyjádření proděkana pro magisterský
studijní program
**V případě volby této varianty prosím o vyjádření a zdůvodnění na druhé straně.
Prosím vyplňte žádost na PC, vytiskněte a podepsanou žádost doručte do podatelny PF UK.

NE**

Formulář č. 2

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Příjmení a jméno:

Datum narození:

Adresa, PSČ:
E-mail:

Tel.:

Ročník:

Studijní referentka:

ŽÁDOST O UZNÁNÍ PŘEDMĚTU
Žádám tímto o uznání předmětu z předchozího studia na PF UK jako
povinně volitelného předmětu /volitelného předmětu*:
Kód/Název předmětu vyučovaného na PF UK
Název předmětu vykonaného v předchozím studiu

Výuku předmětu zajišťuje katedra
Prohlašuji, že jsem splnil tyto rekvizity (Kód)
Datum zkoušky

Počet kreditů

…………………………………………………………….
Datum

Vyjádření studijní referentky ke kontrole
formálních náležitostí a obsahové
správnosti podle opatření děkana o
uznávání splnění studijních povinností.

Hodnocení

………………………………………………………………………………
Podpis studenta

Žádost je formálně a obsahově správná a na základě
podmínek pro uznání stanovené příslušným vedoucím
katedry ji lze:
 schválit
 zamítnout**
 je třeba vyjádření vedoucího katedry
Datum

Podpis:

Předáno na katedru dne
Doporučuji žádosti vyhovět

ANO

Vyjádření vedoucího katedry
Datum:

Podpis:

Vráceno z katedry dne
Vyjádření proděkana pro magisterský
studijní program
*Nehodící se škrtněte.
** V případě volby této varianty prosím o vyjádření a zdůvodnění na druhé straně.
Prosím vyplňte žádost na PC, vytiskněte a podepsanou žádost doručte do podatelny PF UK.

NE**

Formulář č. 3

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Příjmení a jméno:

Datum narození:

Adresa, PSČ:
E-mail:

Tel.:

Ročník:

Studijní referentka:

ŽÁDOST O UZNÁNÍ PŘEDMĚTU
Žádám tímto o uznání předmětu, který jsem absolvoval na jiné VŠ v ČR/ jiné fakultě UK:
Kód/Název předmětu vyučovaného na PF
UK
Výuku předmětu zajišťuje katedra
Prohlašuji, že jsem splnil tyto rekvizity(Kód)
Název absolvovaného předmětu na jiné
VŠ/fakultě
Počet kreditů předmětu na jiné VŠ/fakultě

Hodnocení

Datum splnění studijní povinnosti
Název VŠ, kde byl předmět vykonán
Název studijního programu
Název studijního oboru
Typ studijního programu (Bc./Mgr.)
Povinné přílohy:

Forma studia

- Sylabus splněného předmětu na jiné VŠ
- Doklad o absolvování předmětu z jiné VŠ (výpis známek, popř. kopie indexu)

Prohlašuji, že nestuduji souběžně studijní program Právo a právní věda, obor Právo, popř. obdobný
studijní program.
…………………………………………………………….
Datum
Vyjádření studijní referentky ke kontrole
formálních náležitostí a obsahové
správnosti podle opatření děkana o
uznávání splnění studijních povinností

……………………………………………………………………
Podpis studenta
Žádost je formálně a obsahově správná a odpovídá
přílohám:
ANO
NE*
Datum
Podpis:

Předáno na katedru dne
Doporučuji žádosti vyhovět

ANO

Vyjádření vedoucího katedry
Datum:

Podpis:

Vráceno z katedry dne
Vyjádření proděkana pro magisterský
studijní program
* V případě volby této varianty prosím o vyjádření a zdůvodnění na druhé straně.
Prosím vyplňte žádost na PC, vytiskněte a podepsanou žádost doručte do podatelny PF UK.

NE*

Formulář č. 4

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Příjmení a jméno:

Datum narození:

Adresa, PSČ:
E-mail:

Tel.:

Ročník:

Studijní referentka:

U

P

U

K

K

Žádám tímto o uznání předmětu, který jsem absolvoval (a) na zahraniční vysoké škole, jako
předmětu společného základu / povinně volitelného předmětu*:
Kód/ ázev předmětu vyučovaného na PF
UK
ýuku předmětu zajišťuje katedra
Prohlašuji, že jsem splnil tyto rekvizity/kód
ázev absolvovaného předmětu (česky)
ázev absolvovaného předmětu (anglicky)
Počet C ** předmětu na jiné

odnocení

ázev /země/jazyk výuky, kde byl
předmět vykonán
ázev studijního programu/oboru
yp studijního programu (Bc./

gr.)

atum zkoušky

*Nehodící se škrtněte.
**Počet ECTS zaokrouhlit směrem dolů (případně přepočítat na ECTS).
Povinné přílohy:

- Sylabus splněného předmětu na jiné VŠ
- Doklad o absolvování předmětu z jiné VŠ (výpis známek, popř. kopie indexu)
- Přepočet kreditů na ECTS

…………………………………………………………….
……………………………………………………………………
Datum
Podpis studenta
a uznání povinně volitelných předmětů náleží studentovi počet kreditů dle kreditově ohodnoceného
předmětu na PF UK.
yjádření studijní referentky ke kontrole
formálních náležitostí a obsahové
správnosti podle opatření děkana o
uznávání splnění studijních povinností

Žádost je formálně a obsahově správná a odpovídá
přílohám:
ANO
NE*
Datum
Podpis:

Předáno na katedru dne
Doporučuji žádosti vyhovět

ANO

yjádření vedoucího katedry
Datum:

Podpis:

ráceno z katedry dne
yjádření proděkana pro magisterský
studijní program
* V případě volby této varianty prosím o vyjádření a zdůvodnění na druhé straně.
Prosím vyplňte žádost na PC, vytiskněte a podepsanou žádost doručte do podatelny PF UK.

NE*

Formulář č. 5

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Příjmení a jméno:

Datum narození:

Adresa, PSČ:
E-mail:

Tel.:

Ročník:

Studijní referentka:

Ž

O

O

P

O

O

Žádám o uznání předmětů, které jsem absolvoval (a) na zahraniční vysoké škole, jako volitelné předměty:
ázev /země/jazyk výuky, kde
byly předměty vykonány
ázev studijního programu
Forma stud. programu (Bc./Mgr.)
ázev předmětu v J

vropské
kredity*

ázev předmětu v J

Datum
vykonání

* Počet ECTS zaokrouhlit směrem dolů (případně přepočítat na ECTS).
Povinné přílohy:
- Výpis známek potvrzený zahraniční univerzitou
- Přepočet kreditů na ECTS
…………………………………………………………….
Datum
yjádření studijní referentky ke
kontrole formálních náležitostí a
obsahové správnosti podle opatření
děkana o uznávání splnění studijních
povinností

……………………………………………………………………
Podpis studenta
Žádost je formálně a obsahově správná a odpovídá přílohám.
ANO
Datum

NE*

Podpis:

yjádření proděkana pro magisterský
studijní program
* V případě volby této varianty prosím o vyjádření a zdůvodnění na druhé straně.
Žádost musí být vyplněna na PC a zaslána v elektronické podobě ve formátu „docx“ na emailovou adresu příslušné
studijní referentky. Originál žádosti, včetně data a podpisu studenta, doručte do podatelny.
Bez splnění obou těchto podmínek nebude žádost vyřízena.

Příloha č. 2

Katedra/Předmět

Vyjádření vedoucích kateder
Datum , od
kterého jsou
uznávány Odůvodnění
studijní
povinnosti

katedra teorie práva a právních učení
V souladu s čl. 6 odst. 19 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy bude pro uznávání splnění příslušné
formy kontroly studia z obou těchto předmětů využita maximální lhůta 10 let. Důvodem je jednak skutečnost,
že obsah předmětu se během této doby nezměnil, a dále fakt, že předměty Teorie práva I. i II. mají do značné
míry propedeutický charakter a výuka v nich se přímo neváže na platné právo.

Teorie práva I, II (HP0681, HP0682)

10 let
od splnění

Právní filozofie (HP3020)

10 let
od splnění

I zde bude v budoucnu desetiletá lhůta pro uznání splnění příslušné formy kontroly studia, a to ze stejných
důvodů jako v případě předmětů Teorie práva I. a II. Vzhledem k tomu, že předmět Právní filozofie je
vyučován až od akademického roku 2010/2011, fakticky lze uznat jen zkoušky, které proběhly po 1.1.2011.

Politologie (HP0631)

10 let
od splnění

Vzhledem ke kontinuitě koncepce předmětu není žádný důvod, proč neuznávat předchozí zkoušky za celé
desetileté období.

Sociologie pro právníky (HP3026)

10 let
od splnění

Za absolvování tohoto předmětu bude uznáván jako ekvivalent předmět Základy sociologie a psychologie pro
právníky (HP1011) neboť cca dvě třetiny přednášek byly věnovány právě sociologické tematice.

katedra politologie a sociologie
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katedra právních dějin
České a československé právní dějiny I, II
(HP0891, HP0892)

10 let
od splnění

Obsah předmětů se během této doby nezměnil, a dále se tyto předměty přímo neváží na platné právo. Jedná
se však pouze o ty studijní povinnosti, které byly splněny na Právnické fakultě UK. V případě uznání předmětů
z jiných vysokých škol je nutno postupovat individuálně po vyjádření vedoucího katedry.

Římské právo a základy novodobého práva
soukromého I, II (HP0401, HP0402)

10 let
od splnění

Obsah předmětů se během této doby nezměnil, a dále se tyto předměty přímo neváží na platné právo. Jedná
se však pouze o ty studijní povinnosti, které byly splněny na Právnické fakultě UK. V případě uznání předmětů
z jiných vysokých škol je nutno postupovat individuálně po vyjádření vedoucího katedry.
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Dějiny práva a státu evropských zemí a USA
(HP0071)
Církevní právo (HP0031)
Dějiny daní a poplatků (HP1652)
Dějiny právnického stavu a právnických profesí
(HP0061)
Konfesní právo (HP0191)
Kořeny římského práva (HP0201)
Manželské a procesní právo církevní (HP0231 )
Právní dějiny církví (HP0321 )
Právní dějiny Univerzity Karlovy (HP0651 )
Správní a majetkové právo církevní (HP1081)
Úloha kodifikace v právních dějinách (HP3089)

10 let
od splnění

Obsah předmětů se během této doby nezměnil, a dále se tyto předměty přímo neváží na platné právo. Jedná
se však pouze o ty studijní povinnosti, které byly splněny na Právnické fakultě UK. V případě uznání předmětů
z jiných vysokých škol je nutno postupovat individuálně po vyjádření vedoucího katedry.

Vybrané kapitoly z amerických právních dějin
(HP0561)
Vývoj anglického práva (HP1892)
Vývoj československého práva v letech 19481989 (HP1891)
Kořeny evropské integrace (HV1651)
Právní systémy zemí Asie, Afriky a Latinské
Ameriky (HV1101)
Římské právo – exegeze (HV1541)
Vybrané kapitoly z německých právních dějin
(HV0571)
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katedra občanského práva

Občanské právo hmotné I, II
(HP0271, HP0272)

Občanské právo doznalo zásadních změn v rámci rekodifikace soukromého práva provedené v roce 2012.
Nejde zde o pouhou evoluci právního řádu, nýbrž jde o zcela zásadní změnu, která má bezprostřední dopad na
obsahovou náplň studia. Jsou vyučovány zcela nové právní instituty, které dosud vyučovány nebyly (např.
svěřenský fond, přídatné spoluvlastnictví, společenství jmění atd.), resp., byly vyučovány naposledy v době
první republiky (např. svěřenské náhradnictví, legáty, kodicil, osvojení zletilého atd.). Výuka rekodifikovaného
01.01.2013
občanského práva podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo
hmotné I a II) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo hmotné III a IV). Z tohoto důvodu lze uznat studijní
povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání
studijní povinnosti z předmětů Občanské právo hmotné I (zápočet) a II (postupová zkouška) lze tudíž uznat jen
tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2013.

Občanské právo hmotné III, IV
(HP0273, HP0277)

Občanské právo doznalo zásadních změn v rámci rekodifikace soukromého práva provedené v roce 2012.
Nejde zde o pouhou evoluci právního řádu, nýbrž jde o zcela zásadní změnu, která má bezprostřední dopad na
obsahovou náplň studia. Jsou vyučovány zcela nové právní instituty, které dosud vyučovány nebyly (např.
svěřenský fond, přídatné spoluvlastnictví, společenství jmění atd.), resp., byly vyučovány naposledy v době
první republiky (např. svěřenské náhradnictví, legáty, kodicil, osvojení zletilého atd.). Výuka rekodifikovaného
01.01.2014
občanského práva podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo
hmotné I a II) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo hmotné III a IV). Z tohoto důvodu lze uznat studijní
povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání
studijní povinnosti z předmětů Občanské právo hmotné III (zápočet) a IV (postupová zkouška) lze tudíž uznat
jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2014.

Občanské právo procesní I (HP0281)

Rekodifikace soukromého práva výrazně zasáhla rovněž do civilního procesu. Také zde platí, že nejde drobné
a postupné změny právního řádu, nýbrž o zcela zásadní změnu, která má rovněž bezprostřední dopad na
obsahovou náplň studia. Občanský soudní řád byl zásadně novelizován, navíc byl přijat též zákon o zvláštních
řízeních soudních, který obsahuje koncepčně zcela novou úpravu agendy tzv. „nesporného“ řízení a dalších
01.01.2013 řízení. Výuka civilního procesu podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013
(Občanské právo procesní I) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo procesní II a III). Z tohoto důvodu lze
uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky.
Vykonání studijní povinnosti z předmětu Občanské právo procesní I (zápočet) lze tudíž uznat jen tehdy, pokud
byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2013.
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Občanské právo procesní II, III
(HP0282, HP0285)

Rekodifikace soukromého práva výrazně zasáhla rovněž do civilního procesu. Také zde platí, že nejde drobné
a postupné změny právního řádu, nýbrž o zcela zásadní změnu, která má rovněž bezprostřední dopad na
obsahovou náplň studia. Občanský soudní řád byl zásadně novelizován, navíc byl přijat též zákon o zvláštních
řízeních soudních, který obsahuje koncepčně zcela novou úpravu agendy tzv. „nesporného“ řízení a dalších
01.01.2014 řízení. Výuka civilního procesu podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013
(Občanské právo procesní I) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo procesní II a III). Z tohoto důvodu lze
uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky.
Vykonání studijní povinnosti z předmětů Občanské právo procesní II (zápočet) a III (postupová zkouška) lze
tudíž uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2014.

Občanské právo hmotné a procesní – KLP
(HK0010)

Klauzurní práce z občanského práva hmotného a procesního prověřuje schopnost studenta užít získané
teoretické poznatky z obou oborů občanského práva k řešení konkrétních případů. V návaznosti na změny ve
výuce vyvolané rekodifikací občanského práva hmotného a souvisejících změn v civilním procesu (k jejich
01.10.2013
zásadnímu významu viz odůvodnění výše) jsou rovněž klauzurní práce koncipovány podle nového výukového
sylabu, a to počínaje akademickým rokem 2013/2014 (tj. od 1. října 2013). Z tohoto důvodu lze uznat tuto
studijní povinnost jen tehdy, pokud byla vykonána po 1. říjnu 2013.

Bytové právo (HP0021)
Katastr nemovitostí (HP0332)
Občanskoprávní vztahy v přepravě (HP1812)
Právní ochrana dítěte (HP0331)
Právnická povolání v justici (HP1111)

Insolvenční právo (HP1121)

Introduction to the English Legal Systém
(HP1811)

Předměty Bytové právo a Katastr nemovitostí navazují na předmět Občanské právo hmotné II, proto lze uznat
01.01.2013 studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány po datech shodných s datem
stanoveným pro předmět Občanské právo hmotné II, tj. po 1. lednu 2013.
Předměty Občanskoprávní vztahy v přepravě a Právní ochrana dítěte navazují na předmět Občanské právo
01.01.2014 hmotné IV, proto lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány po datech
shodných s datem stanoveným pro předmět Občanské právo hmotné IV, tj. po 1. lednu 2014.
Předmět Právnická povolání v justici navazuje na předmět Občanské právo procesní I, proto lze uznat studijní
01.01.2013 povinnost z tohoto předmětu jen tehdy, pokud byla vykonána po datu shodném s datem stanoveným pro
předmět Občanské právo procesní I, tj. po 1. lednu 2013.
Předmět Insolvenční právo navazuje na předmět Občanské právo procesní III, proto lze uznat studijní
01.01.2014 povinnost z tohoto předmětu jen tehdy, pokud byla vykonána po datu shodném s datem stanoveným pro
předmět Občanské právo procesní III, tj. po 1. lednu 2014.
10 let
od splnění

Předmět Introduction to the English Legal System je vyučován zahraničními přednášejícími. Standardním
obsahem tohoto předmětu jsou úvodní otázky anglosaského právního systému, jakož i přehled základního
pojmosloví a institutů. Z tohoto důvodu není třeba uznání studijní povinnosti z tohoto předmětu podmiňovat
určitým datem, uznávat lze v rámci lhůty dané studijním a zkušebním řádem.
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Odborná praxe na soudech I (HV2011)

Vyjádření vedoucích kateder

10 let
od splnění

Předmět Odborná praxe na soudech I. je zaměřen na získání praktických dovedností po té, co jsou studenti
přiděleni ke konkrétním soudcům příslušného soudu a pod jejich vedením praxi absolvují. Obsahem praxe je
absolvování vybraných úkonů ve stanovených soudních agendách pod dohledem soudce. Z tohoto důvodu
není třeba uznání studijní povinnosti z tohoto předmětu podmiňovat určitým datem, uznávat lze v rámci lhůty
dané studijním a zkušebním řádem.

katedra trestního práva

Trestní právo I - IV
(HP0761, HP0762, HP0763, HP0764)

Dne 1. 1. 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník, tj. zákon č. 40/2009 Sb. Tento zákon přinesl podstatné
změny jak v základech trestní odpovědnosti (například v pojmu trestného činu, v kategorizaci deliktů,
v institutu nepřímého pachatelství, v subjektivní stránce trestného činu a v problematice omylu v trestním
právu, v okolnostech vylučujících protiprávnost a řadě dalších institutů), tak v oblasti sankcionování (nové
druhy sankcí, nová kritéria sankcionování), jakož i v systematice zvláštní části trestního zákoníku (nová
systematika zvláštní části trestního zákoníku, nové druhy trestných činů). Výuka trestního práva byla až do
zimního semestru akademického roku 2009/2009 orientována na výklad a aplikaci trestního zákona č.
140/1961 Sb. Teprve od zkouškového období v lednu 2010 začala být vyžadována znalost nové právní úpravy.
Tyto skutečnosti logicky vedou k závěru, že znalosti získané v roce 2009 a dříve z trestního práva neodpovídají
01.01.2010
současnému právnímu stavu a také požadavkům vyžadovaným od současných posluchačů. Posluchač, který
splnil studijní povinnosti do 31. 12. 2009, se bude muset seznámit nejen se zákonem č. 40/2009 Sb., trestním
zákoníkem, ale i s jeho četnými novelami provedenými zejména zákony č. 118/2011 Sb., 330/2011 Sb., č.
357/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 193/2012 Sb., č. 360/2012 Sb., č. 399/2012 Sb., č. 494/2012 Sb., č.
105/2013 Sb. a č. 241/2013 Sb. Po přijetí nového trestního zákoníku došlo dále s účinností od 1. 1. 2012
k zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, které dosud české trestní právo neznalo. Stalo se tak
zákonem č. 418/2011 Sb. Znalost této problematiky včetně nových zásad trestního práva je obsahem
současné výuky trestního práva. Také s touto matérií bude třeba, aby se posluchač, který splnil studijní
povinnost do konce roku 2009, podrobně seznámil.
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katedra obchodního práva
Obchodní právo I (HP0291)

10 let
od splnění

Obchodní právo II (HP0291)

Obchodní právo doznalo zásadních změn v důsledku přijetí rekodifikačních předpisů v roce 2012. Počínaje
akademickým rokem 2012/13 je obchodní právo vyučováno podle nové úpravy s tím, že od zimního semestru
01.01.2013 AR 2012/13 všichni studenti získávají zápočet v rámci výuky koncipované již podle rekodifikované úpravy.
Proto nelze uznat zápočet z Obchodního práva II. udělený na PF UK před rokem 2013 na základě výuky podle
úpravy obchodního zákoníku.

Obchodní právo III (HP0296)

Obchodní právo doznalo zásadních změn v důsledku přijetí rekodifikačních předpisů v roce 2012. Počínaje
akademickým rokem 2012/13 je obchodní právo vyučováno podle nové úpravy s tím, že od letního semestru
01.01.2013
AR 2012/13 všichni studenti skládají zkoušku koncipovanou již podle rekodifikované úpravy. Proto nelze uznat
zkoušku z obchodního práva vykonanou na PF UK před rokem 2013 ještě podle úpravy obchodního zákoníku.

Obchodní právo KLP (HK0030)

Obchodní právo doznalo zásadních změn v důsledku přijetí rekodifikačních předpisů v roce 2012. Počínaje
akademickým rokem 2012/13 je obchodní právo vyučováno podle nové úpravy s tím, že od akademického
01.10.2013
roku 2013/14 jsou klauzurní práce zadávány a řešeny podle rekodifikované úpravy. Proto nelze uznat
klauzurní práce absolvované před tímto akademickým rokem.

Mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu I (HP0261)

Mezinárodní právo soukromé bylo rovněž výrazně ovlivněno komplexní rekodifikací soukromého práva a
přijetím zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, zároveň je třeba brát v úvahu nové
předpisy evropského mezinárodního práva soukromého, které se aplikují přednostně. Počínaje akademickým
01.01.2013 rokem 2012/13 je mezinárodní právo soukromé vyučováno podle nové úpravy s tím, že od zimního semestru
AR 2013/14 všichni studenti získávají zápočet v rámci výuky koncipované již podle nové úpravy. Rozdíl oproti
obchodnímu právu je dán posunem výuky o jeden semestr výše, do čtvrtého ročníku. Proto nelze uznat
zápočet z MPS-PMO I. udělený na PF UK před rokem 2013.

Mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu II (HP0262)

Mezinárodní právo soukromé bylo rovněž výrazně ovlivněno komplexní rekodifikací soukromého práva a
přijetím zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, zároveň je třeba brát v úvahu nové
předpisy evropského mezinárodního práva soukromého, které se aplikují přednostně. Počínaje akademickým
01.01.2013 rokem 2012/13 je mezinárodní právo soukromé vyučováno podle nové úpravy s tím, že od letního semestru
AR 2013/14 všichni studenti skládají zkoušku koncipovanou již podle nové úpravy. Rozdíl oproti obchodnímu
právu je dán posunem výuky o jeden semestr výše, do čtvrtého ročníku. Proto nelze uznat zkoušku z MPSPMO II. vykonanou na PF UK před rokem 2013.

Zápočet je udělován za účast na přednášce s kontrolovanou docházkou.

Stránka 7 z 18

Příloha č. 2

Vyjádření vedoucích kateder

katedra pracovního práva a práva soc. zabezpečení

Pracovní právo I, II (HP0641, HP0642)

Pracovní právo doznalo v důsledku rekodifikace soukromého práva významných změn, ke kterým bylo ve
01.01.2013 výuce předmětu přihlíženo postupně, počínaje výukou v zimním semestru akademického roku 2012/2013,
proto nelze uznat zkoušky (zápočty) z pracovního práva udělované na PF UK před rokem 2013.

Právo sociálního zabezpečení I, II (HP1151,
HP1152)

Právo sociálního zabezpečení prošlo v posledních letech dynamickým vývojem, který se promítl téměř do
všech oblastí práva sociálního zabezpečení. Zejména změněná či nová legislativa v oblasti práva sociálního
01.01.2013 zabezpečení přijatá v souvislosti se zdravotnickou či penzijní reformou, byla ve výuce postupně zohledňována
počínaje letním semestrem akademického roku 2011/2012, proto nelze uznat zkoušky (zápočty) z práva
sociálního zabezpečení udělované na PF UK před rokem 2013.

Smluvní volnost a ochrana osob (flexicurita)
v zaměstnání (HP3024)
Pracovní právo v aplikační praxi –
veřejnoprávní aspekty (HP1771)
Pracovní právo v aplikační praxi –
soukromoprávní aspekty (HP1772)
Sociální deviace (HP0421)
Sociální zabezpečení v evropských zemích
(HP0431)
Sociální zabezpečení migrujících osob v EU
(HP0432)
Sociální právo EU (HP0433)
Úvod do sociální politiky (HP0731)
Politika zaměstnanosti a personální řízení
(HP0781)
Rodinná politika (HP1531)

Pracovní právo doznalo v důsledku rekodifikace soukromého práva významných změn, ke kterým bylo ve
01.01.2013 výuce předmětu přihlíženo postupně, počínaje výukou v zimním semestru akademického roku 2012/2013,
proto nelze uznat zkoušky z předmětů udělované na PF UK před rokem 2013.

Výuka předmětů pracovní právo, právo sociálního zabezpečení a souvisejících předmětů pružně reaguje na
01.01.2010 permanentní dynamický vývoj legislativy a právní praxe v oborech tvořících náplň vyučovaných předmětů.
Nelze proto uznat splnění studijní povinnosti předmětů na PF UK před rokem 2010.

Sociální politika v evropských zemích (HP1601)
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Vyjádření vedoucích kateder

katedra ústavního práva

Státověda (HP1161)

Ústavní právo a státověda I (HP1171)

10 let
od splnění

Pro uznávání splnění předmětu státověda bude využita maximální lhůta 10 let. Důvodem je jednak
skutečnost, že obsah předmětu se během této doby zásadně nezměnil, a dále fakt, že tento předmět není
přímo vázán na platné právo.

Ústavní právo a státověda II (HP1172)

01.01.2013 Ústavní právo doznalo v posledních letech zásadních změn, které mají bezprostřední dopad na obsahovou
náplň studia. Jedná se zejména o výuku zcela nových právních institutů, které náš ústavní systém doposud
neznal (zejména přímá volba hlavy státu); o vývoj judikatury, která na tyto ústavní změny reaguje, o
01.01.2013 Lisabonskou smlouvu a její změny ( zejména pak její vztah k vnitrostátním normám a judikatuře).

Ochrana občanských a lidských práv (HP1181)

01.01.2010

Ústavní soudnictví (HP1191)
Ústavní systémy(HP1201)
Vývoj československého ústavního a
politického systému ( HP1211)
Právo a bezpečnost státu (HP1881)

Ústavní právo doznalo v posledních letech zásadních změn, které mají bezprostřední dopad i na výuku
01.01.2010
povinně volitelných předmětů. Vzhledem k zaměření těchto povinně volitelných předmětů však neznamenají
01.01.2010
tyto aktuální změny tak zásadní posun z hlediska celkového rozsahu vyučované látky. Proto je možné uznávat
01.01.2010 tyto předměty vykonané již po 1 .1. 2010.
01.01.2010
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Vyjádření vedoucích kateder

katedra národního hospodářství
Teorie národního hospodářství I, II (HP0591,
HP0592)
Etika v podnikání (HP0101)
Ekonomická teorie správy akciových
společností (HP0092)
Ekonomika a řízení firmy (HP0091)
Hospodářská politika (HP1901)
Institucionální ekonomie a ekonomie
veřejného sektoru (HP0081)
Podnikové a manažerské finance (HP3030)

Důvodem je vývoj národohospodářské vědy i dílčích ekonomických disciplin, kterými se předměty vyučované
naší katedrou zabývají. Tento vývoj, reagující na nové ekonomické jevy i nové trendy hospodářské politiky a
ekonomické regulace, se odráží i v nových vydáních základní učebnice pro kurz Teorie národního
01.01.2011
hospodářství (Jan Urban, Teorie národního hospodářství, 3. vydání, Wolters Kluwer, Praha 2011, 4. vydání je
připravováno pro rok 2015) a rovněž ve zkušebních otázkách z uvedených předmětů, které jsou naší katedrou
pravidelně upravovány.

Regulace finančních trhů (HP3056)
Statistika pro právníky (HP3027)
Vybrané otázky kapitálového trhu (HP0551)
Vybrané kapitoly z dějin ekonomického
myšlení (HP0541)

Důvodem je skutečnost, že nové trendy ve vývoji ekonomiky, hospodářské politiky a ekonomické regulace se
odrážejí i v nových hodnotících pohledech na dlouhodobý vývoj ekonomických teorií. Tyto nové pohledy jsou
01.01.2009
však ve výuce předmětu Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení nutně reflektovány až s určitým
zpožděním.
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Vyjádření vedoucích kateder

katedra správního práva a správní vědy
Správní právo I, II (HP0701, HP0702)
Správní právo III, IV (HP0703, HP0704)
Právo na informace (HP3071)
Právní problémy využití jaderné energie
(HP3065)
Policejní právo (HP3059)
Správní trestání (HP3062)
Organizace a činnost územní samosprávy
(HP3064)
Regulace telekomunikací (HP4042)
Rozhodovací procesy ve stavebním právu
(HP3060)
Správní soudnictví v evropských zemích
(HP1231)
Legislativní funkce vlády a veřejné správy
(HP1221)
Veřejná správa – činnost a organizace (správní
věda) (HP1831)

Uznávat zápočty od doby, kdy byly zavedeny, tj. od 01. 10. 2008, v rámci doporučeného průběhu studia
v kreditním systému (dříve nebyly zápočty formou kontroly studia).
V tomto roce byly v literatuře a zejména v učebních pomůckách reflektovány významné změny zejména
01.01.2007
v souvislosti s nabytím účinnosti nového správního řádu.
01.10.2008

01.01.2012 Uznávat od roku 2012, kdy byly zařazeny do seznamu PVP.

01.01.2013 Došlo k zásadní novelizaci stavebního zákona.
01.01.2009

V tomto roce vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která měla zásadní vliv na unijní právní řád a tím i vliv
na právní základ povinně volitelného předmětu.

01.01.2007

V tomto roce byly v literatuře a zejména v učebních pomůckách reflektovány významné změny zejména
v souvislosti s nabytím účinnosti nového správního řádu.

Veřejnoprávní úprava podnikání (HP1251)

01.01.2011 Uznávat od roku 2011 (poslední větší novela živnostenského zákona).

Einführung in das Schweizerische Verfassungsund Verwaltungsrecht (HP1851)

10 let
od splnění

Uznávat bez časového omezení, tj. v maximální přípustné lhůtě 10 let od splnění studijní povinnosti.
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Vyjádření vedoucích kateder

katedra finančního práva a finanční vědy

Finanční právo I (HP0131)

Předmět Finanční právo I složený před rokem 2012 nelze uznat z důvodu zásadních změn pozitivního
finančního práva, které se uskutečnily od 1. ledna 2012 (např. nový zákon o oběhu bankovek a mincí, nový
01.01.2012
zákon o směnárenské činnosti, nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech, nová úprava
bankovního dohledu, nová právní úprava orgánů finanční a celní správy atd.).

Finanční právo II (HP0132)

Předmět Finanční právo II složený před rokem 2012 nelze uznat z důvodu zásadních změn pozitivního
finančního práva, které se uskutečnily od 1. ledna 2012 (např. změny daňového práva v souvislosti
01.01.2012 s rekodifikací soukromého práva, nová právní úprava transferových daní, nový zákon o oběhu bankovek a
mincí, nový zákon o směnárenské činnosti, nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech,
nová úprava bankovního dohledu, nová právní úprava orgánů finanční a celní správy atd.).
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Vyjádření vedoucích kateder

katedra práva životního prostředí
Právo životního prostředí I, II
Pozemkové právo (HP1271)
Zemědělské právo (HP1291)
Mezinárodní právo životního prostředí (HP
1801)

Právo životního prostředí EU (HP 3022)

Mezidobí přineslo podstatné změny s podstatnými dopady pro výše uvedené předměty, a to nový občanský
zákoník, nový katastrální zákon, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, nový zákon o ovzduší, velkou
01.01.2013
novelu stavebního zákona, zákon o chemických látkách a směsích a řadu dalších podstatných právních
předpisů.
Mezinárodní právo životního prostředí se velmi rychle a dynamicky vyvíjí, studenti tak musejí znát nové
01.01.2009 koncepty, zásady a přístupy.

01.01.2009

V roce 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a dále byla přijata řada významných nařízení a směrnic
právě z oblasti ochrany životního prostředí.
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Vyjádření vedoucích kateder

katedra mezinárodního práva

Mezinárodní právo veřejné I, II (HP0851,
HP0852)

Mezinárodní právo veřejné se rychle vyvíjí, jsou diskutovány a vznikají nové koncepty, a jsou zejména
přijímány nové smluvní instrumenty, které musejí studenti znát. V roce 2008 také vyšla učebnice Čepelka, Č.,
01.01.2009 Šturma, P. Mezinárodní právo veřejné, která je základní používanou učební pomůckou, a jejíž znalost musejí
studenti prokázat. Tato učebnice reflektuje vývoj a nové skutečnosti v mezinárodním právu veřejném a
umožňuje studentům se s nimi seznámit.
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Vyjádření vedoucích kateder

Diplomatické právo, protokol a společenská
etiketa (HP0871)
Evropská ochrana lidských práv (HP1742)
Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva
Mezinárodněprávní ochrana lidských práv
(HP1562)
Mezinárodní humanitární právo (HP1921)
Mezinárodní právo trestní (HP1481)
Mezinárodní právo v transformačních zemích
(HP1563)
Mezinárodní řešení sporů (HP0961)
Mezinárodní vztahy po roce 1945 (HP0931)
Odborná praxe - praxe v neziskových
organizacích I (HV2016)
Odborná praxe - praxe ve státní správě I, II
Právní režimy mezinárodních prostorů
(HP0661)
Právo mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení
(HP1301)
Právo mezinárodních organizací (HP3021)
Právo mezinárodních smluv (HV4050)

Uvedené předměty jsou materií vázány na předmět mezinárodní právo veřejné. Studenti musejí disponovat
znalostmi mezinárodního práva, které se rychle vyvíjí, v němž vznikají nové koncepty a zejména jsou přijímány
01.01.2009 nové smluvní instrumenty, které musejí studenti znát. V roce 2008 také vyšla učebnice Čepelka, Č., Šturma, P.:
Mezinárodní právo veřejné, která je základní používanou učební pomůckou, a která umožňuje studentům se
s vývojem v MPV seznámit.

Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti
mezinárodního práva I, II (HV0933, HV0934)
Teorie a praxe azylu a uprchlictví (HP1611)
Vícedenní intenzivní odborné semináře z
mezinárodního práva (HV3044)
Základy mezinárodního ekonomického práva
(HP0771)
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Vyjádření vedoucích kateder

katedra evropského práva
V roce 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která zásadně změnila unijní právní řád a tím i základ
povinného předmětu.

Evropské právo I, II (HP1322, HP1323)

01.01.2009

Harmonizace práva v EU (HP0411)

01.01.2005 Před tímto datem nebyla Česká republika členem Evropské unie.

Ústavní právo EU (HP1741)

01.01.2005 V tomto případě je nutné zohlednit změny, které nastaly přistoupením České republiky do Evropské unie.
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Vyjádření vedoucích kateder

katedra jazyků
Cizí jazyk I – IV v modifikacích angličtina,
Čeština v odborné komunikaci (HP1365)
Lingvistika a právo (HP1366)
Der deutsche Zivilprozess I (HP0041)
Español práctico (HP1380)
Essentials of Legal Writing (HP1462)
Fallrepetitorium Europarecht I (HP0111)
Grundlagen des deutschen Rechts I - IV
(HP1391, HP1411, HP1392, HP1412)
International Legal English LS (HP3114)
International Legal English ZS (HP3013)
La libre circulation des personnes au sein de ľ
Union Européenne I (HP1526)
Libre circulation des personnes dans l’UE - II
(HP1527)
Latina pro právníky I - IV
(HP1691, HP1692, HP1693, HP1694)

10 let
od splnění

Důvodem je skutečnost, že obsah předmětu se během této doby nezměnil, a dále fakt, že tyto předměty se
přímo neváží na platné právo. Jedná se však pouze o ty studijní povinnosti, které byly splněny na Právnické
fakultě UK. V případě uznání předmětů z jiných vysokých škol by měl hrát rozhodující roli kromě lhůty, v níž
byla příslušná studijní povinnost vykonána, rovněž studijní obor, v němž studoval žadatel o uznání příslušné
formy kontroly studia, jakož i sylabus předmětu, který žádá uznat, stejně jako způsob zakončení výuky. Je tedy
nutno při posuzování žádostí postupovat individuálně po vyjádření vedoucího katedry.

Legal Reasoning: First Amendment case law
(HP3016)
Legal Argumentation and Debate: First
Amendment Issues in Context (HP3036)
Legal Writing (HP3017)
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Vyjádření vedoucích kateder

Legal Writing - Anatomy of Business
Transaction (HP3018)
Právnická angličtina jako druhý cizí jazyk I - IV
Právnická angličtina v ekonomickém kontextu
I, II (HP1401, HP1402)
Právnická francouzština jako druhý cizí jazyk I Právnická francouzština v ekonomickém
kontextu II, IV (HP1516, HP1536)
Právnická italština jako druhý cizí jazyk I, II, IV
Právnická němčina jako druhý cizí jazyk I - IV
Právnická ruština – specializační kurz I, II
(HP1924, HP1925)
Právnická ruština jako druhý cizí jazyk I - IV
Právnická španělština jako druhý cizí jazyk I - IV
(HP1511, HP1512, HP1556, HP1557)
Čínština I, II (HV1570, HV1575)
Introduction to English and European Union
Law I - IV (HV1710, HV1720, HV1730, HV1740)
Italský jazyk pro začátečníky II (HV0144)
Italština pro středně pokročilé I, II (HV0245,
HV0246)
Praktická stylistika (HV1595)
Praktika z českého jazyka (HV1580)
Španělský jazyk pro středně pokročilé I, II
(HV1513, HV1509)
Španělština pro začátečníky I (HV2030)

10 let
od splnění

Důvodem je skutečnost, že obsah předmětu se během této doby nezměnil, a dále fakt, že tyto předměty se
přímo neváží na platné právo. Jedná se však pouze o ty studijní povinnosti, které byly splněny na Právnické
fakultě UK. V případě uznání předmětů z jiných vysokých škol by měl hrát rozhodující roli kromě lhůty, v níž
byla příslušná studijní povinnost vykonána, rovněž studijní obor, v němž studoval žadatel o uznání příslušné
formy kontroly studia, jakož i sylabus předmětu, který žádá uznat, stejně jako způsob zakončení výuky. Je tedy
nutno při posuzování žádostí postupovat individuálně po vyjádření vedoucího katedry.

Španělský jazyk pro začátečníky II (HV1510)
Španělština pro mírně pokročilé I, II (HV1690,
HV1609)
Španělština pro pokročilé I, II
(HV1689, HV1688)
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