Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

V Praze dne 30. 6. 2016
PF/ 5150/2016

Úplné znění opatření děkana č. 8/2014
o uznávání splnění studijních povinností
ve znění opatření děkana č. 8/2016
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.
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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 a čl. 4. odst. 2 věty
druhé 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.
Čl. 3
1

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 povinného
předmětu musí být podána na formuláři č. 1 uvedeném v příloze č. 1 tohoto opatření a
musí obsahovat všechny údaje požadované v tomto formuláři.
V případě žádosti o současné uznání více povinných předmětů, nebo předmětů ze
skupiny jazykových předmětů z předchozího studia na PF UK musí být žádost podána
na souhrnném formuláři č. 1S uvedeném v příloze č. 1 tohoto opatření a musí
obsahovat všechny údaje požadované v tomto formuláři, nebo na souhrnném formuláři
č. 1J 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
povinného předmětu, 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.
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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.
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
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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“.
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
povinného předmětu
 Formulář č. 1S – Souhrnná žádost o uznání předmětu z předchozího studia na PF UK
jako povinného předmětu
 Formulář č. 1J – Souhrnná žádost o uznání jazykových předmětů vykonaných na PF
UK
 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 povinného předmětu, 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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