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Úvodní slovo děkana 

 
  
 Rok 2006 byl prvním rokem působení nového vedení fakulty, které nastoupilo dne 1. 
února 2006. Vedle děkana fakulty prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc., jej tvoří sedm proděkanů a 
tajemník fakulty. V jeho složení se projevila kontinuita s předchozím kolegiem děkana, když čtyři  
dosavadní  proděkani  a tajemník fakulty zůstali ve funkcích.    
 
 Došlo k určité restrukturalizaci kompetenční náplně činnosti proděkanů, zcela nově byl 
vytvořen resort proděkana pro koncepci studia.  Naopak byl zrušen úsek proděkana pro přijímací 
řízení, k úseku celoživotního vzdělávání byla přiřazena problematika vnějších vztahů.  
 
 Ve studijní oblasti byla nejdůležitějším úkolem příprava kreditního systému, který byl 
zaveden na celé univerzitě od 1. října 2006. Příprava kreditního systému vyvolala nutnost dílčích 
úprav studijního plánu, které mají vést k větší proporcionalitě zatížení studentů v průběhu studia a 
posílení výuky platného práva v prvním a zejména ve druhém ročníku.  
 
 Byly zahájeny diskuse o koncepci možných změn v magisterském studijním programu po 
roce 2010. Za tím účelem byla vytvořena pracovní komise děkana a byl vypracován projekt 
žádající  o finanční podporu ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  
 
 Aktuální  změny ve studijním plánu, jakož  i alternativy úprav studijního programu, byly 
projednávány na výjezdním zasedání kolegia děkana, akademického senátu fakulty a vedoucích 
kateder  a ústavů 31. 3. – 1. 4. 2006 v Harrachově.  
 
 Vytvoření úseku vnějších vztahů se projevilo ve výraznější prezentaci fakulty ve vztahu 
k odborné i širší veřejnosti. V tomto směru byl připraven program aktivit s výhledem na další 
období. Uskutečnilo se první setkání s absolventy fakulty, byla obnovena tradice vánočního 
koncertu a reprezentačního plesu  fakulty.  
 
 Náročným úkolem bylo provedení komplexní rekonstrukce elektroinstalace fakulty, která 
proběhla v mimořádně krátké době od poloviny června do poloviny září 2006, kdy  byla fakulta 
uzavřena. Nicméně i v této době byla zajištěna základní administrativní činnost včetně přezkumu 
v přijímacím řízení.  
 
 Byl připraven pokyn děkana k provedení mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze a 
na jeho základě byly  k 1. 1. 2007 provedeny mzdové úpravy u všech zaměstnanců fakulty.  
 
 Na základě vypsaných výběrových řízení byli  na řadu kateder přijati noví akademičtí 
pracovníci, zejména z řad mladší generace.  
 
 Vedle těchto nejvýznamnějších událostí  není možno nepřipomenout každodení vzdělávací 
činnost v magisterském a doktorském programu, vědeckou a publikační práci, včetně 
oboustranných zahraničních aktivit.  Je namístě zdůraznit , že by nebyly možné bez jejich 
spolehlivého  administrativního a technickohospodářského zabezpečení.  
 
 
     
 
         Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., 
         děkan 
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I. Studium 
 

I.1. Magisterský studijní program 
 
V uplynulém roce 2006 řešila fakulta v magisterském studiu významné změny. 

Magisterský studijní program totiž musel být přizpůsoben kreditnímu systému, který byl od 
akademického roku 2006/2007 zaveden jednotně pro všechny fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
V návaznosti na to byly posouzeny i další změny v obsahu a organizačním zajištění studia, které 
vyplývaly z koncepčních záměrů nového děkana fakulty a členů jeho kolegia. Navrhované změny 
prošly rozsáhlou celofakultní diskuzí.  Děkan fakulty předložil svůj návrh nejprve  jednání 
výjezdního zasedání vedení fakulty, Akademického senátu, Vědecké rady a vedoucích kateder, 
které se konalo 31. března až 1. dubna  2006  v Harrachově.  Jednání se zabývalo nejen navrženou 
podobou kreditního systému, ale i otázkou eventuálního zavedení děleného studia (založeného na 
Boloňské deklaraci), kombinované formy studia a diskutovala se i otázka profesně orientovaných 
bakalářských programů. Zvláštní pozornost pak byla věnována i koncepci přijímacího řízení a 
jeho eventuálním změnám. 

 
Po jednání v Harrachově následovala další etapa přípravy kreditního systému, který byl na 

právnické fakultě zaveden od počátku akademického roku 2006/2007 a to nejprve pro studenty 
prvního ročníku. Podněty z jednání v Harrachově byly promítnuty do návrhů pro Akademický 
senát a Vědeckou radu, které poté podobu kreditního systému projednaly a definitivně schválily   
4. května 2006, respektive 18. května 2006. Kreditní systém připravil i určité obsahové změny 
magisterského studijního programu. Došlo k posunu výuky některých předmětů platného práva již 
do druhého ročníku a ústavního práva do druhého semestru prvního ročníku. Nově byla 
koncipována první a druhá část státní zkoušky, která byla spojena (bude tedy tvořena předměty 
České a československé právní dějiny, Teorie práva, Římské právo a Ústavní právo) a zařazena po 
absolvování 3 semestru. Stejně tak byla navržena i úprava poslední části státní zkoušky, a to již 
pro stávající ročníkový systém magisterského studia.  Byla posílena role výběrových a volitelných 
předmětů (získaly ohodnocení 3, respektive 2 kreditů). Jako výraz koncepční podpory evropské a 
mezinárodní dimenze výuky práva získaly výběrové předměty vyučované v cizím jazyce 4 
kredity.  Naopak tělocvik dostal postavení volitelného předmětu s možností získání až 8 kreditů 
v průběhu studia. (K podrobnostem viz přílohu č. 1 – Kreditní systém.) 

 
Kromě obsahové změny magisterského studijního programu byla připravena a schválena 

nová Pravidla pro organizaci studia, která nahradila dosavadní Studijní a zkušební řád Právnické 
fakulty. Tuto změnu si vynutila novela zákona o vysokých školách a následná změna vnitřních 
předpisů Univerzity Karlovy v Praze.  Do Pravidel byla promítnuta alespoň část změn 
připravených pro nový Studijní a zkušební řád Právnické fakulty, který se změnou zákona o 
vysokých školách ztratil možnost svého uplatnění.  

 
Zavedením kreditního systému se však úvahy o koncepčních změnách magisterského 

studijního systému nevyčerpaly. Kolegium děkana projednalo na několika svých zasedáních 
zejména v listopadu a prosinci 2006 především koncepční materiály o změnách ve výběrových a 
volitelných předmětech (zejména ve vztahu ke kreditnímu systému), v organizaci a podobě částí 
státní závěrečné zkoušky  a v postupném zavádění kreditního systému. V průběhu zimního 
semestru bylo dojednáno i rozšíření stáží studentů 4. a 5. ročníku magisterského studia u  soudů 
zajištěných spoluprací s Městským soudem v Praze a Soudcovskou unií a nově také s Krajským  
soudem v Praze. Právě stáže na soudech a eventuálně na státním zastupitelství či v orgánech 
veřejné správy budou v rámci kreditního systému tvořit zvláštní skupinu výběrových předmětů  
ohodnocených též 4 kredity.  

Na základě podnětu děkana fakulty byla vytvořena zvláštní komise pro koncepci studia 
pod vedením proděkana prof. Jana Kuklíka. Jejími členy jsou  prof. Milan Damohorský, dr. Jiří 
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Hřebejk, doc. Hana Marková, prof. Jan Dvořák, doc. Vladimír Vopálka, Doc.  Jiří Jelínek, Doc. 
Richard Král, dr. Karel Beran, dr. Marek Antoš a Pavel Raboch.   Pro koncepční změny byl 
připraven i tříletý projekt, o jehož financování požádala v září 2006 Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy z fondu Rozvoje vysokých škol. Cílem projektu je připravit novou verzi 
magisterského studijního programu pro následnou akreditaci. Základní koncepční úvahy pak byly 
zapracovány o do nově schváleného Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké činnosti 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na léta 2007 – 2009. Úsek magisterského studijního 
programu úzce spolupracuje zejména se zahraničním oddělením, neboť výuka práva musí 
respektovat členství České republiky v Evropské unii i širší  mezinárodní dimenzi. Mezi 
nejvýznamnější úkoly takovéto spolupráce patří zlepšování mezinárodní mobility jak studentů, tak 
učitelů, zvyšování podílu výuky v cizích jazycích a také zavedené titulu LLM. (Viz též část IV.  
zahraniční styky)  

 
Úsek magisterského studia a přijímací řízení byly v uplynulém roce řízeny proděkanem 

JUDr. Jiřím Hřebejkem. Vedoucí studijního oddělení je Mgr. Marcela Balíková. V důsledku dobře 
připraveného přijímacího řízení nedošlo v akademickém roce 2005/2006 v přezkumném řízení 
k navýšení počtu přijatých studentů nad kapacitní možnosti fakulty. Z přijímacího řízení bylo 
děkanem fakulty přijato 721 uchazečů, z toho s prominutím přijímací zkoušky devět žadatelů 
(osm do vyšších ročníků, jeden do 1. ročníku) a přestupem z jiné vysoké školy 3 zájemci.  (Viz též 
přílohu č. 2)  

 
Ze 713 uchazečů přijatých do 1. ročníku se do studia zapsali 603 studenti. Jako 

v předcházejících letech, i letos se opět objevil trend, kdy se řada přijatých uchazečů vůbec 
nesnaží kontaktovat fakultu se sdělením, že ke studiu nenastoupí. O tom, že odstupuje ze studia 
informovalo fakultu pouhých 12 přijatých uchazečů, dalších 87 přijatých se bez udání důvodů a 
bez jakéhokoliv oznámení fakultě nezapsalo. K 603 zapsaným studentům do 1. ročníku je třeba 
připočíst ještě 33 studentů, kteří se do studia zapsali po přerušení (z valné většiny se jednalo o 
studenty přijaté v uplynulém akademickém roce na základě přezkumného řízení).     
      

Ještě do konce kalendářního roku 2006 v prvním ročníku přerušilo studium ze závažných 
důvodů 9 studentů, 12 studentů oznámilo, že studia zanechává a 22 studentů požádalo o zápis do 
vyššího ročníku. Šlo především o úspěšné účastníky kurzu celoživotního vzdělávání, 
uskutečňovaného na fakultě, kteří měli splněny všechny studijní povinnosti s dobrými výsledky, 
které jim byly následně uznány. Dvěma studentům bylo umožněno studovat první ročník podle 
individuálního studijního plánu.   

 
Do druhého ročníku se na začátku akademického roku 2006/2007 zapsalo 677 studentů, 

což je o téměř 200 studentů méně oproti předchozímu akademickému roku. Z předchozího 
prvního ročníku ukončilo studium pro neprospěch 27 studentů, na vlastní žádost zanechalo studia 
16 studentů a 69 studentům bylo studium přerušeno. Do vyššího ročníku postoupilo 18 studentů a 
2 studenti odešli studovat na jinou vysokou školu. Podle individuálního studijního plánu studují 2 
studenti. 

 
Oproti předchozímu akademickému roku se na začátku roku 2006/2007 snížil počet 

zapsaných studentů do 3. ročníku  o zhruba 160 studentů –  k 31. říjnu  2006 bylo ve 3. ročníku 
zapsáno celkem 861 studentů, přičemž z předchozího druhého ročníku ukončilo pro neprospěch 
38 studentů, na vlastní žádost studia zanechalo 10 studentů a druhý ročník opakuje 8 studentů. Do 
vyššího ročníku postoupili 3 studenti, přerušilo 77 studentů a na jinou vysokou školu přestoupili 3 
studenti. Individuální studijní plán na základě své žádosti obdržel pro třetí ročník 1 student.  

 
Stav zapsaných ve 4. ročníku k začátku akademického roku 2006/2007 je 669 studentů. 

Z předchozího třetího ročníku ukončili studium pro neprospěch 62 studenti, na vlastní žádost 
zanechali studia 4 studenti, 1 student postoupil do vyššího ročníku. Třetí ročník opakuje 55 
studentů, studium přerušili 93 studenti, 5 studentů přestoupilo na jinou vysokou školu. Počet 
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studentů s individuálním studijním plánem ve 4. ročníku  je 67; na tomto zvýšeném počtu se 
podílejí zejména studenti 4. ročníku, odjíždějící studovat do zahraničí v rámci programu 
ERASMUS/SOCRATES.   
      

Do 5. ročníku bylo zapsáno 524 studentů. Z předchozího 4. ročníku ukončilo studium 10 
studentů (8 pro neprospěch a 2 na vlastní žádost). Ročník opakuje 6 studentů, 28 jich studium 
přerušilo a 2 studenti přestoupili na jinou fakultu. Podle individuálního studijního plánu studuje 
v pátém ročníku 46 studentů.  

 
Ke dni 31. prosince  2006 jsou 443 studenti v režimu tzv. uzavřeného studia. Jde o 

studenty, kteří využívají zákonné dvouleté lhůty pro vykonání poslední části státní zkoušky. 
Z tohoto počtu chybí 168 studentům pouze závěrečná státní zkouška, 132 studentům pouze 
obhajoba diplomové práce a 202 studentům zbývá splnit obě závěrečné studijní povinnosti.  
V roce 2006 úspěšně absolvovalo na Právnické fakultě UK v Praze celkem 449 studentů 
magisterského studijního programu.  

 
Podle pokynu Univerzity Karlovy v Praze a na základě novely zákona o vysokých školách 

začaly být absolventům od ledna 2006 namísto vysvědčení o státní zkoušce vydávány tzv. dodatky 
k diplomu, které jsou tištěny v českém a anglickém jazyce a mají usnadnit uznávání českého 
právnického vzdělání v rámci Evropské unie.  

 
Významnou činností ve studijní oblasti se stalo zajištění výběru  zákonných poplatků za 

studium, a to za studium delší než standardní doba studia navýšená o jeden rok  a za studium 
v dalším studijním programu. V roce 2006 mělo povinnost zaplatit za delší studium 592  studentů 
a  221 studentů bylo povinno zaplatit za studium dalšího studijního programu. V tomto roce došlo 
ke zpřísnění posuzování žádostí studentů o prominutí nebo snížení poplatků, o žádostech nyní 
rozhoduje komise složená ze zástupců Univerzity Karlovy a několika fakult UK. Z celkového 
počtu 813 studentů tak bylo rozhodnutím rektora pouze 30 studentům placení některého z 
poplatků prominuto a  40 studentům byl poplatek snížen. U 28 studentů byl poplatek za delší 
studium v souvislosti s jejich účastí na zahraničních stážích v rámci programu 
ERASMUS/SOCRATES a nemožností ukončit řádně studium v době uzavření fakulty na tři letní 
měsíce z důvodu rekonstrukce elektroinstalace kompenzován  formou přiznání mimořádného 
stipendia.  

 
V roce 2006 proběhlo disciplinární řízení s jedním studentem, kterému bylo uděleno 

napomenutí. 
       

V únoru  2006 byly slavnostně na kolegiu děkana uděleny již po třetí  ceny nejlepším 
studentům posledního ročníku magisterského studijního programu Nadací Penta,  a to ve výši 50. 
000 kč pro každého studenta. Cenu získali tři studenti Právnické fakulty UK  Jakub Handrlica, 
Ivana Mrázová a Jan Petrov.  S Nadací Penta je  uzavřena smlouva i na pro následující období,  a 
to vždy až pro tři studenty magisterského studia  Právnické fakulty UK, kteří splní podmínky 
výborného prospěchu (jedná se o studijní průměr do 1.3) a prokáží další  mimořádné vědecké, 
studijní či sportovní aktivity.  

 
Právnická fakulta byla též jako již tradičně  úspěšná v Bolzanově ceně. V roce 2006 toto 

prestižní ocenění získali za své vynikající diplomové respektive doktorské práce  tři studenti 
Právnické fakulty – Mgr. Jiří Voda, JUDr. Veronika Bílková, PhD. a JUDr. Jan Wintr, PhD.  

 
V říjnu 2006 byl zahájen  již šestý  běh tzv. mimořádného studia ve smyslu novely zákona 

o vysokých školách.  (Viz též přílohu č. 3.)  Kurz probíhá mimo výuku řádného magisterského 
programu v pátek a v sobotu. Jeho obsahem jsou v zásadě identické studijní povinnosti studentů 
prvního ročníku. Po splnění všech předepsaných studijních povinností a  dosažení průměru do 1.5 
respektive do 2.00 bez reprobací se účastníkům kurzu přiznává zvláštní bonifikace pro přijímací 
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řízení. Účastníci kurzu, kteří dosáhnou studijního průměru do 1.5 včetně mohou být přijati 
děkanem s prominutím přijímací zkoušky. Ostatním absolventům kurzu bude udělena podle 
dosaženého prospěchu bonifikace v přijímacím řízení (za průměr do 1,8 bude uchazeč bonifikován 
10% a za průměr do 2, 2 bude bonifikován  5% z celkového počtu bodů, které bude možné získat 
z testu v přijímacím řízení). 

 
O kurz celoživotního vzdělávání před zahájením projevilo zájem 132 účastníků, kteří také 

byli – podle výsledků v přijímacím řízení – přijati do tohoto kurzu děkanem fakulty. Zápisu do 
kurzu nakonec využilo 98 zájemců, kteří začali studovat. Do 31. prosince  2006 od uzavřené 
smlouvy odstoupila jedna účastnice.  Ostatní mohou být na fakultu přijati jen v rámci řádného 
přijímacího řízení. 

 

 

I.2. Doktorský studijní program 

 
I v uplynulém roce se projevila  snaha fakulty o maximální úroveň a rozvoj doktorského 

studia. Do 30. září 2006 jí  garantovala jedenáctičlenná oborová rada doktorského studijního 
programu Teoretické právní vědy jmenovaná ještě rektorem Prof. Ivanem Wilhelmem. Nová 
oborová rada byla nově jmenována  rektorem Univerzity Karlovy ke dni 1. října 2006. Nyní má 
oborová rada 17 členů a dne 13. října 2006 byl jejím předsedou zvolen proděkan pro doktorský 
studijní program a pro rigorózní řízení Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.  Cílem oborové rady je 
úspěšné dokončení studia u co nejvyššího počtu studentů  a řešení těch studijních záležitostí, 
jejichž důsledkem by docházelo k prodlužování studia či dokonce k jeho přerušení nebo ukončení. 

 
V souladu se zavedeným vícestupňovým způsobem hodnocení doktorského studia 

projednala dne 19. října  2006  Vědecká rada Právnické fakulty „Souhrnnou zprávu o hodnocení 
doktorandů po jejím schválení  v oborové radě dne 13. října 2006. Oborová rada  hodnotila 
celkem  221 doktorandů studujících v šesti akreditovaných studijních oborech. Hodnoceno bylo 
14 studentů v prezenční formě studia a 207 studentů v kombinované formě studia. Celkové 
rozložení studentů doktorského studijního programu podle jednotlivých oborů je následující:  

- soukromé právo I (68 studentů: z toho 68 kombinovaná forma) 
- soukromé právo II (26 studentů: z toho 22 kombinovaná a 4 prezenční forma) 
- veřejné právo I (57 studentů: z toho 53 kombinovaná a 4 prezenční forma) 
- veřejné právo II (37 studentů: z toho 36 kombinovaná  1 prezenční forma) 
- veřejné právo III (23 studentů: z toho 22 kombinovaná  a 1 prezenční forma) 
- právní dějiny, teorie práva, filozofie a sociologie práva (10 studentů: z toho 6 

kombinovaná  a 4 prezenční forma) 
 

Všichni studenti studující v prezenční formě studia splnili individuální studijní plán. 
Studenti studující  v kombinované formě studia vykazovali menší úspěšnost; individuální studijní 
plán splnilo 198 studentů, 7 studentů splnilo plán  částečně a 2 studenti individuální studijní plán 
vůbec nesplnili a studium jim proto bylo ukončeno. 

 
V rámci zvýšení úrovně studia předložili v přijímacím řízení uchazeči projekt v rozsahu 1-

2 strany, který projednali se svým budoucím školitelem. Záměrem těchto snah je, aby byly 
disertační práce zaměřeny na grantové úkoly a výzkumný záměr fakulty. Řada studentů 
doktorského studia publikuje v právnických periodikách a  účastní se v kolektivech autorů  
vědeckých publikací. 

 
Doktorandi ve svých studijních plánech pravidelně uvádějí zahraniční pobyty a stáže.  

Tyto aktivity dokládají rostoucí význam začleňování studentů doktorského studia do oblasti 
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mezinárodního vědeckého a pedagogického působení, které je nejčastěji reprezentováno pobyty na 
zahraničních univerzitách a vědeckých pracovištích.  

 
Rozšířením počtu členů komisí, které se ustavují jako stálé komise pro jednotlivé studijní 

obory došlo k prohloubení úlohy kateder při výchově nových vědeckých pracovníků.  V roce 2006 
pracovalo na fakultě v doktorském studijním programu na základě dohod o provedení práce 35 
externistů jako oponenti (členové komisí pro obhajoby a přednášející v 1.ročníku) a 13 externistů 
jako členové komisí státních doktorských zkoušek.  

 
V akademickém roce 2005/2006 vyplácela fakulta doktorandské stipendium 19 studentům 

v prezenční formě studia. Jelikož bylo zajištěno přiměřené množství finančních prostředků, 
vyhovělo se  většině návrhů vedoucích kateder.  

 
Členové oborové rady  se zaměřili v roce 2006 na některé problémy, jejichž řešení přispěje 

k hlavnímu cíli, tj. úspěšnému završení doktorského studia. Velkou pozornost věnovali zejména 
otázce formulování adekvátních názvů při schvalování témat disertačních prací z hlediska jejich 
zadávání. V řadě případů je potřeba, aby bylo téma práce dodatečně upřesněno či doplněno tak, 
aby se zamezilo případným výkladovým pochybnostem o rozsahu nebo obsahové opodstatněnosti 
pojednávané problematiky. Diskutovalo se také znovu o přetíženosti některých školitelů vysokým 
počtem doktorandů. Počet doktorandů, které jednotliví školitelé vedou, je  nerovnoměrný a 
oborová rada již v minulosti  upozornila  na  skutečnost,  že  někteří  z  nich nesou nepřiměřeně 
vysokou zátěž, a proto také byli schváleni jako školitelé noví externisté. Současná situace 
vypovídá, že se tento jev začíná již stabilizovat. 

 
Dalším problémem, kterým se členové oborové rady podrobněji zabývali, bylo hledání 

optimálního způsobu, jak ověřit trvání zájmu o studium u těch doktorandů, kteří nereagují na 
výzvy svých školitelů při vypracování jejich hodnocení. Tento problém je řešen formou zaslání 
doporučeného dopisu doktorandovi studijním oddělením, aby bylo předcházeno nedorozuměním 
či nepřiměřené tvrdosti v případech hodných zvláštního zřetele, dříve než bude studium ukončeno 
rozhodnutím děkana. Takový postup také zabrání nepodloženým odvoláním doktorandů, kteří 
někdy odůvodňují nedostatky a případnou netransparentnost problémy v komunikaci mezi 
studentem a fakultou.  

 
 
 
I.3. Celoživotní vzdělávání 

I.3. 1. Juridikum  – Ústav pro další vzdělávání právníků 
 
 Specializované kurzy pořádané Juridikem jsou velmi vhodnou formou prezentace 
Právnické fakulty u nejširší právnické i neprávnické veřejnosti a pro fakultu jsou i vítaným 
zdrojem příjmů. Tyto otázky v uplynulém roce zajišťovala proděkanka JUDr. Věra Štangová, 
CSc.  Během roku 2006 probíhalo na fakultě 18 specializovaných kurzů organizovaných Ústavem 
pro další vzdělávání právníků Juridikum, 12 z nich bylo v loňském roce ukončeno,  6  pokračuje i 
letos. Zúčastnilo se jich celkem 614 posluchačů, z toho 427 žen. Čistý příjem z těchto kurzů (po 
odečtení DPH ve výši 19 % ) činí k 31.prosinci 2006  3 361 951,- Kč.  

 
Kromě  osvědčených a již dlouhodobě pořádaných kurzů, jako jsou například  „Základy 

práva pro veřejnou správu“, „Legislativa – legislativní technika“, „Stavební právo“, „Sociální 
politika a personální řízení“ a  „Doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele“ (zaměřené na 
angličtinu, němčinu a ruštinu) se konaly i další velmi žádané kurzy zajišťované pracovnicemi 
katedry jazyků, jako jsou „Právnická angličtina“, „Francouzská terminologie trestního práva“, 
„Terminologie italského občanského práva hmotného“ a „Anglická terminologie smluvního 
práva“. Úspěšné byly i kurzy „Nové právo životního prostředí“ a „Právní vztahy 
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k nemovitostem“. V nabídce byly rovněž kurzy zaměřené na otázky evropského práva. (Bližší 
údaje viz v příloze č. 6) 

 
Nadále pokračovala spolupráce Právnické fakulty s Českou správou sociálního 

zabezpečení. V říjnu 2006 byl zahájen již pátý běh kurzu pro zaměstnance Správ sociálního 
zabezpečení.  Absolventi všech běhů slavnostně ukončili  studium předáním osvědčení v Malé 
aule Karolina.  I v roce 2006 pokračoval trend projevující se ve zvyšování zájmu o pořádání kurzů 
na konkrétní objednávku zadavatele. Jde například  o kurzy pořádané pro Pozemkový fond České 
republiky a Českou správu sociálního zabezpečení. Pořádání těchto kurzů je velmi náročné, ale 
fakulta je připravena je i nadále organizovat.  

 
Je možno konstatovat, že na pořádání specializovaných kurzů se podílejí téměř všechny 

katedry fakulty. V rámci hodnocení činnosti Juridika za rok 2006 je nutno ocenit především práci 
odborných garantů kurzů, kteří se obětavě podílejí na jejich organizaci a přispívají k jejich 
úspěšnému průběhu.  Odměna přednášejících byla zvýšena z 800,-Kč na 1 000,-Kč za hodinu 
přednášky. 

 
Na základě vyhodnocování zkušeností z jednotlivých kurzů a kontaktů s praxí jsou ve 

spolupráci s katedrami i jednotlivými  učiteli hledána nová aktuální témata reagující jak na 
dynamický legislativní vývoj, tak na problémy vznikající při aplikaci právní úpravy v praxi. 
Soustavná pozornost je věnována i organizačním aspektům kurzů, zejména pokud jde o jejich 
vhodné časové rozvržení, které umožní, aby se  jich mohl zúčastnit větší počet zájemců. Zvýšená 
pozornost je věnována i propagaci kurzů a vyhledávání zájemců o účast na nich. Kromě tradiční 
informační brožury, využití webových stránek fakulty a inzerce v denním tisku se osvědčuje i 
přímé oslovování potenciálních zájemců (především na ústředních orgánech státní správy), což se 
prokázalo například u kurzu „Právní vztahy k nemovitostem“. Na základě námětů účastníků kurzů 
jsou jim na zahájení kurzu poskytovány propagační materiály Juridika (bloky a propisovací 
tužky). 

 
Naším cílem je nejen vytvoření široké nabídky kurzů, ale hlavně udržení jejich vysoké 

kvality. V nejbližší době bude zvážena možnost přípravy kurzů pro získávání akreditace zvláštní 
odborné způsobilosti u jednotlivých ministerstev, a to zejména v rámci Ministerstva vnitra pro 
problematiku územní samosprávy. Rovněž bude zahájeno jednání o možnostech další spolupráce 
s Komorou daňových poradců, pro níž Juridikum do roku 2005 uspořádalo velmi úspěšný cyklus 
pěti běhů přednášek. 

 
 
I.3.2.  Státní rigorózní zkoušky 
 

Státní rigorózní zkoušky se na fakultě konají od 1. ledna 2000, kdy nabyl účinnosti 
Rigorózní řád Právnické fakulty. V současnosti je v řízení 1207 přihlášek k rigorózní zkoušce. Viz 
též přílohu č. 7, str.70. Z tohoto počtu byly ke 147 přihláškám odevzdány i rigorózní práce. V roce 
2006  úspěšně  absolvovalo státní rigorózní zkoušku 166 uchazečů. (V roce 2005 to bylo 201 
uchazečů.) Celkem však konalo ústní část rigorózní zkoušky 182 uchazečů a obhajob rigorózních 
prací bylo konáno 166. Tři uchazeči neprospěli u ústní zkoušky ani v opravném termínu, což 
znamená, že státní rigorózní zkoušku nesložili.  Z celkového počtu 177 rigorózních prací, které 
byly odevzdány v roce 2006, jich bylo do konce r. 2006 obhájeno 76. 

 
V roce 2006 bylo podáno 269  přihlášek k rigorózní zkoušce, oproti 277.   v roce 2005.  

Nejvíce, 54, jich bylo z občanského práva hmotného, 51 z trestního práva hmotného a procesního 
a 26 z  pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Bližší údaje jsou uvedeny v příloze č. 8, 
str. 71.  

Z celkového počtu 269 přihlášených uchazečů v roce 2006 jich 204, tj. 75,8  % přijalo 
nabídku služeb fakulty a uhradilo poplatek ve výši 6000 Kč u přihlášek podaných před 1. 10. 2006 
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a 5000 Kč u přihlášek podaných po tomto datu. (V roce 2005 z celkového počtu 277 přihlášených 
uchazečů přijalo nabídku služeb fakulty 201, tj. 72 %.) 

 
S účinností od 1. října  2006 došlo k úpravě ve vybírání poplatků a náhrad nákladů za 

služby fakulty na úseku státních rigorózních zkoušek:  V době od 1. ledna 2006 do 30. září 2006 
bylo podáno 188 přihlášek, z toho 136 platících (6000 Kč) v celkové částce 816 000 Kč. Od 1. 
října 2006 do konce roku bylo podáno 81 přihlášek, z toho  68 platících za služby (5000 Kč) 
v celkové částce 340 000 Kč. Poplatek za každou přihlášku po 1. říjnu 2006 je 5000 Kč. 
Dohromady tak  bylo zaplaceno za přihlášky k Státní rigorózní zkoušce v roce 2006   1 561 000,- 
Kč. 
  

Z celkového počtu 166 absolventů  státní rigorózní zkoušky v roce 2006 jich 60  využilo 
možnosti převzít diplom na promoci ve velké aule Karolina. Ostatním byl diplom předán na 
Rektorátě UK. Kromě 166 absolventů státní rigorózní zkoušky v roce 2006 získali titul JUDr. také  
čtyři  absolventi doktorského studijního programu na základě uznání doktorských zkoušek a 
disertačních prací. Tito absolventi zahájili doktorský studijní program po 29. květnu  1998.  
 
 
 
I.3.3.  Univerzita třetího věku 

 
Na Právnické fakultě se uskutečňuje výuka v rámci Univerzity třetího věku v oboru právo. 

Studium je tříleté, podmínky přijetí ke studiu jsou maturitní zkouška a důchodový věk. Zápisné 
činí 500,- Kč, jinak je studium bezplatné. Garantem Univerzity třetího věku za fakultu je JUDr. 
Mgr. Jana El Dunia, CSc. V červnu 2006 se konalo slavnostní ukončení 7. běhu třetího kurzu 
Univerzity třetího věku ve Velké aule Karolina. 

 
V zimním semestru akademického roku 2006/2007 byl zahájen již 8. běh kurzu Univerzity 

třetího věku. V zimním semestru v roce 2006 se konaly přednášky z teorie práva, z českých a 
československých právních dějin. První ročník 8. běhu Univerzity třetího věku navštěvuje 131 
posluchačů. Témata přednášek jsou přednášejícími velmi pečlivě zvažována, a to s ohledem na 
poslání kurzu Univerzity třetího věku. O vhodnosti témat svědčí živé diskuse a četné dotazy 
posluchačů v závěru každé přednášky. 
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II. Přijímací řízení 

 
II.1. Přijímací řízení do magisterského studijního programu 
  

Akademický senát Právnické fakulty UK (dále jen „AS PF UK“) schválil na návrh děkana 
další podmínky pro přijetí ke studiu a koncepci přijímací zkoušky do magisterského studijního 
programu právo a právní věda pro akademický rok 2006/2007 po předchozí širší vnitrofakultní 
diskusi na svém zasedání dne  15. září  2005.  

Podle rozhodnutí AS PF UK byla přijímací zkouška jednokolová jen písemnou formu 
(test). Ten se obsahově skládal ze tří částí – otázek, ověřujících všeobecný přehled, předpoklady 
logického myšlení a všeobecné předpoklady pro vysokoškolské studium. Vedle takto pojaté 
přijímací zkoušky měly být zohledněny výborné výsledky u maturity (s vyznamenáním) a státní 
nebo mezinárodně uznané zkoušky z cizího jazyka (angličtina, francouzština, italština, němčina, 
ruština španělština). AS PF UK zároveň schválil počet studentů, kteří mají být v přijímacím řízení 
přijati: 600 + x (1. – 600. uchazeč podle pořadí dle součtu dosažených bodů v testu, u maturitní 
zkoušky a zkoušky z cizího jazyka a každý další, který dosáhne stejného počtu bodů jako 600 
uchazeč v celkovém pořadí). 

K provedení tohoto rozhodnutí AS PF UK vydal děkan 31. října  2005 "Informaci o 
přijímacím řízení k prezenčnímu studiu v magisterském studijním programu právo a právní věda 
oboru právo pro akademický rok 2006/2007", která byla dána zájemcům k dispozici jednak přímo 
na Právnické fakultě UK (úřední deska, vrátnice), jednak se stala součástí informačního materiálu 
k přijímacím zkouškám na Univerzitě Karlově, byla distribuována při různých příležitostech 
(např. Informační den Univerzity Karlovy) a jednak byla zveřejněna na webových stránkách 
Právnické fakulty UK  na internetu. 

Datum přijímacích zkoušek bylo  stanoveno po dohodě s agenturou, která na základě 
smlouvy měla pro Právnickou fakultu UK zajišťovat průběh přijímacích zkoušek (Scio o.p.s) na 
sobotu 10. června 2006 (řádný termín) s tím, že zkouška bude organizována v několika městech 
ČR v tutéž dobu. Tato organizace umožnila použít stejnou, tedy zcela srovnatelnou variantu testu, 
a Právnická fakulta UK tímto modelem sledovala odstranění vnitřních disproporcí mezi 
jednotlivými variantami testu, což se projevilo již v přijímacím řízení pro rok 2005/2006. 
Náhradní termín byl určen na 20. června 2006. O zařazení  na mimořádný termín, plánovaný na 5. 
září 2006 (termín výhradně určený pro uchazeče – státní občany ČR, kteří ve školním roce 
2005/2006 skládali maturitní zkoušku v zahraničí po 20. červnu 2006) požádali 4 uchazeči.  

Podle opatření rektora UK č. 19/2005, „Harmonogram přijímacího řízení pro akademický 
rok 2006/2007“ bylo možné podat přihlášky ke studiu do 28. 2. 2006. K tomuto datu bylo podáno 
4 762 přihlášek. Z toho 220 přihlášek muselo být vráceno zpět uchazečům k doplnění. 
Elektronická přihláška v akademickém roce 2006/2007 z technických důvodů nebyla 
zpřístupněna. Těm uchazečům, kteří se přihlašovali  klasickou přihláškou, byl osobní kód poprvé 
sdělen na pozvánce ke zkoušce.    

Při stanovení koncepce přijímací zkoušky v červnu 2005 bylo rozhodnuto, aby jednotlivé 
testové otázky nebyly předem zveřejněny, aby šlo o utajený test, který by prokázal okamžité 
znalosti a pohotovost uchazečů. Ukazovalo se, že předchozí model, kdy byly předem zveřejněny 
otázky (s velkým převisem) a z této zveřejněné databanky se bezprostředně před zkouškou 
vylosovaly konkrétní otázky z nichž se sestavil test, se přežil. Příprava otázek ze všeobecného 
přehledu, otázky z logiky a z předpokladů pro vysokoškolské studium byla smluvně svěřena 
agentuře Scio, o.p.s. Vzhledem k organizaci zkoušek byly za přísného utajení připraveny 3 
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varianty testu. Test byl bezprostředně před zkouškou distribuován přímo do jednotlivých měst, 
kde se 10. června  2006 zkoušky konaly – nebyl množen ani skladován na Právnické fakultě  UK.  

V dubnu 2006 vydal děkan pokyn č. 2/2006 k provedení přijímacích zkoušek (viz  přílohu 
č. 9), obsahující další důležité a podrobné informace o organizaci přijímacího řízení. Tento pokyn 
děkana byl každému uchazeči adresně zaslán spolu s pozvánkou na přijímací zkoušku v druhé 
polovině dubna 2006 a byl zveřejněn i na webových stránkách Právnické fakulty UK na internetu. 

Hodnocení, respektive  přidělení „bonifikačních“ bodů za výsledky maturit ve Slovenské 
republice, konaných podle vyhlášky MŠ SR č. 510/2004 Zb., po roce 2005 bylo řešeno přepočtem 
podle tabulky dodané MŠ SR. Na maturitních vysvědčeních vydaných před rokem 2005 byl 
vyznačen prospěch „s vyznamenáním“, tudíž těmto maturantům mohly být přiděleny body 
automaticky.  

Přijímací zkoušky v řádném termínu se konaly 10. června 2006 v 17 městech ČR (v 
některých městech na více místech). Ti uchazeči, kterým trvalé, případně dlouhodobé zdravotní 
problémy bránily ve vypracování písemného testu, se na základě žádosti podrobili ústnímu 
pohovoru v budově Právnické fakulty  UK v Praze (9 uchazečů). Dne 20. června  2006 se konal 
náhradní termín přijímací zkoušky, na který byli pozváni ti uchazeči, kteří se řádně omluvili z 
termínu hlavního a důvod své neúčasti řádně doložili. Důvodem omluvy, v naprosto převažující 
většině, byly důvody zdravotní. Každý uchazeč, zařazený na náhradní termín, byl pozván 
písemně, seznam pozvaných byl pro kontrolu zveřejněn i na internetu. Na náhradní termín bylo 
pozváno 72 uchazečů, dostavilo se jich  67. 

Vlastní organizace přijímacích zkoušek proběhla podle schválených rozhodnutí a pokynu 
děkana Právnické fakulty  UK č. 2/2006. O průběhu zkoušky byl vždy sepsán protokol, do něhož 
mohli uchazeči uvést připomínky a testy i s protokoly o průběhu zkoušky byly zapečetěny a 
převezeny k vyhodnocení do Prahy. Testy byly vyhodnoceny pomocí skeneru a počítače. 

I když na náhradní termín byl připraven jiný, ale srovnatelný test, je trvalým problémem 
sama existence náhradního termínu, kdy uchazeči, kteří vykonají zkoušku až v náhradním 
termínu, mají delší čas na přípravu. Právnická fakulta  UK však musí vycházet z předpokladu, že 
omluvou z řádného termínu je především nemoc a během nemoci se není možné řádně 
připravovat; doba pro přípravu ke zkoušce se tak po dobu nemoci staví.  

Bezprostředně po přijímací zkoušce byly na internetu zveřejněny naskenované testy 
uchazečů a po náhradním termínu i jejich odpovědi a správná řešení. Každý uchazeč měl k těmto 
údajům přístup po zadání osobního čísla („PINu“). 

Přijímací komise stanovila dne 22. června  2006 podle usnesení AS PF UK minimální 
počet dosažených bodů k přijetí na 64 bodu a doporučila děkanovi k přijetí 674 uchazečů, kteří 
dosáhli tohoto a lepšího bodového ohodnocení. Dále přijímací komise doporučila děkanovi 
k přijetí 4 uchazeče, absolventy mimořádného studia – kurzu celoživotního vzdělávání, kteří 
dosáhli nadlimitního počtu bodů (seznam uchazečů, absolventů mimořádného studia – kurzu 
celoživotního vzdělávání, byl veden odděleně, těmto uchazečům byly připočteny body za 
dosažené výsledky zkoušek v předmětném kurzu) a 4 uchazeče, kteří konali ústní přijímací 
zkoušku. Děkan předložené návrhy akceptoval a vydal příslušná rozhodnutí. Písemně vyhotovená 
rozhodnutí o přijetí resp. nepřijetí byla v první polovině července 2006 rozeslána všem uchazečům 
- účastníkům přijímací zkoušky.  

V rámci přijímacího řízení bylo rovněž přijato ke studiu 13 uchazečů, kteří v minulosti již 
na Právnické fakultě  UK studovali a bylo vyhověno jejich žádosti o prominutí přijímací zkoušky 
nebo jim  byl povolen přestup na Právnickou fakultu  UK z právnické fakulty jiné vysoké školy.  
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Vzhledem k  rekonstrukci elektroinstalace v budově právnické fakulty nebylo uchazečům  
umožněno nahlédnout do jejich rozhodných materiálů v rozsahu stanoveném § 50 odst.6 zákona o 
vysokých školách. Toto nahlédnutí bylo však možné  prostřednictvím internetu. 

Proti rozhodnutí děkana o nepřijetí k prezenčnímu magisterskému studiu na Právnickou 
fakultu  UK podalo žádost o přezkoumání podle § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách 409 
uchazečů, kteří konali zkoušky v řádném i náhradním termínu. 

Během přezkumného řízení uznala Právnická fakulta  UK některé námitky uchazečů za 
oprávněné a děkan změnil své původní rozhodnutí na „přijat“ u  33 uchazečů. 

Rektor žádné žádosti o přezkum nevyhověl a původní rozhodnutí děkana ve všech 
případech potvrdil.  

 

II.2. 1. Přijímací řízení do doktorského studijního programu 

 
AS Právnické fakulty UK stanovil podmínky pro přijímací zkoušky do doktorského 

studijního programu svým usnesením ze dne 8. prosince  2005. Rektor UK stanovil svým 
opatřením č. 19/2005 termín pro odevzdávání přihlášek do doktorského studijního programu pro 
akademický rok 2006/2007 do 30. dubna  2006. Do tohoto termínu registrovala Právnická fakulta  
98 přihlášek. 
 

V bližších podmínkách pro přijímací řízení byl zároveň od uchazečů požadován jako 
součást přihlášky stručný profesní životopis, ze kterého by byla patrná dosavadní praxe, popřípadě 
publikační činnost. Rovněž tak u uchazečů, kteří žádali o přijetí do interní formy studia, bylo 
vyžádáno stanovisko vedoucího příslušné katedry k možnému přijetí uchazeče do této formy 
studia. 

 
V souladu s akreditací (rozhodnutí MŠMT z 9. dubna  2001) podávali uchazeči přihlášku 

do  jedné ze 6 specializací. 
 
Při přijímací zkoušce (pohovoru) komise zjistily znalosti uchazečů (byly prověřovány 

znalosti v rozsahu státní zkoušky, resp. zkoušky se širšími souvislostmi a další studijní 
předpoklady a schopnosti uchazeče jako zejména zahraniční stáže, publikační činnost, právní 
praxe, vyhraněnost a dosavadní profesní  zaměření). V jednotlivých specializacích navrhly komise 
děkanovi přijetí nebo nepřijetí uchazečů. 

 
Řádný termín přijímací zkoušky byl stanoven na 6. června  2006, náhradní termín na 15. 

června 2006. Podle jednotlivých specializací (veřejné právo  a soukromé právo  mělo vždy více 
zkušebních  komisí) bylo rozložení uchazečů následující: 
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Specializace 
 

Pozváno Dostavil Doporučeni Ke zvážení Nedoporučeni 

Veřejné právo Ia 16 16 14 2 0 
Veřejné právo Ib 5 5 2 2 1 
Veřejné právo IIa 14 14 13 0 1 
Veřejné právo IIb 2 1 1 0 0 
Veřejné právo IIIa 4 4 3 0 1 
Soukromé právo Ia 32 32 24 3 5 
Soukromé právo I b 3 3 3 0 0 
Soukromé právo IIa 11 10 4 4 2 
Soukromé právo IIb 4 4 4 0 0 
Právní dějiny, teorie 
práva a) 

6 6 6 0 0 

Právní dějiny, teorie 
práva b) 

1 1 1 0 0 

 
 
Tzn.a) řádný termín 83 82 64 9 9 
       b) náhradní termín 15 14 11 2 1 
 
 

Z počtu 98 přihlášených je 78 přijatých studentů, 75 doporučeni,  3 ( 1x SI, 1x SII a 1x VI) 
autoremedura. 10 doktorandů bylo přijato do prezenční formy studia. 
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III. Věda, výzkum a ediční činnost 
 
 Vědecká a výzkumná činnost představuje vedle pedagogické činnosti jednu ze dvou 
stěžejních činností Právnické fakulty UK. S tím souvisí i další dvě oblasti, jež představují 
kvalifikační řízení a ediční činnost.  
 
 
III.1. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 
 

Právnická fakulta se i v uplynulém roce intenzivně  zaměřila  na kvalifikační růst 
akademických pracovníků. Vedení fakulty  projevuje velký zájem o personální situaci na 
jednotlivých katedrách a klade důraz na profesní a kariérní postup těch uchazečů, kteří splňují 
podmínky perspektivní vědecké práce. Předpokládá se, že i v dalších letech bude v habilitačních 
řízeních průběžně docházet ke zkvalitňování kvalifikačního potenciálu učitelů se snahou o jeho 
další následné prohlubování v řízení ke jmenování profesorem. V neposlední řadě je třeba 
připomenout skutečnost, že i ze strany vedení Univerzity se neustále projevuje snaha o upřesnění, 
sjednocení a zdokonalení kritérii, podle kterých jsou uchazeči kvalifikačních řízení v jednotlivých 
oborech posuzováni. 
   

Vysoká profesionální úroveň uchazečů, kteří splňují náročné požadavky vyžadované k 
jejich kvalifikačnímu růstu byla zárukou úspěšných výsledků v proběhlých řízeních.  V roce 2006 
byla příznivě dokončena 3 habilitační řízení (z toho 1 dodatečná habilitace). Vysoký počet 
jmenovacích řízení reprezentuje 5 jmenování profesorem  a 4 řízení, která byla ukončena na 
úrovni fakulty. Přitom byla zahájena další habilitační a profesorská řízení, která procházejí 
různými fázemi příprav a slibují příznivý vývoj v dalším zkvalitňování akademických pracovníků. 

 
Právnické fakultě byla rozhodnutím MŠMT udělena akreditace habilitačnímu řízení a řízení 

ke jmenování profesorem celkem ve dvanácti oborech, z toho v 7, resp. 8 na dobu platnosti do 31. 
října 2011 a ve zbývajících do 31. října 2007. V jednom oboru (římské právo) akreditace nebyla 
udělena pro řízení ke jmenování profesorem. Samostatným rozhodnutím MŠMT byla udělena 
akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Právo životního 
prostředí na dobu platnosti do 30. května 2007. S ohledem na počet  udělených akreditací se 
očekává, že Právnická fakulta UK bude i nadále jako jediná v ČR schopna pokrýt kvalifikační 
řízení celé struktury vyučujících předmětů  oboru právo.  Z důvodu, že  některým pracovištím 
nebyla udělena požadovaná akreditace, probíhají na Právnické fakultě UK 2 kvalifikační řízení (1 
habilitační a 1 jmenovací) ve prospěch učitelů ze zahraničních vysokých škol. Tento trend dokládá 
skutečnost, že Právnická fakulta UK se těší dlouhodobé prestiži, která se neomezuje pouze na 
tuzemské vědecké a pedagogické prostředí. 

 
 
 
 

III.2. Granty, transformační a rozvojové programy a výzkumný záměr 
 
 Důležitými ukazateli svědčící o vědecké práci na PF UK jsou granty a výzkumný záměr. 
Jejich úspěšné řešení a získávání nových grantů patří mezi priority na úseku vědy.  
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III.2.1. Granty 
 
V roce 2006 se pracovníci fakulty podíleli na řešení  celkem 10 grantových projektů, 

z nichž  6 bylo pokračujících a 4 byly započaty v roce 2006.  Mezi pokračujícími granty byly 4 
z agentury Grantové agentury ČR (GAČR), 2 granty z  Grantové agentury UK (GAUK) a nové  
granty jsou od agentur GAČR, GAAV a z MŠMT,  přičemž 1 je Rozvojovým programem a druhý 
programem  Aktion, Domu zahraničních služeb MŠMT. Další  2 granty spoluřešení  pracovníky 
fakulty byly granty získané u jiné instituce.  

 
V roce 2006 bylo přihlášeno do soutěže o získání grantu 23 projektů. U některých je 

výsledek již  znám, u jiných budou výsledky zveřejněny v 1. čtvrtletí r. 2007. Podrobnosti jsou 
uvedeny  v příloze č. 11. 

 
 

III.2.2. Výzkumný záměr 

Také v  roce 2006 pokračovalo na Právnické  fakultě řešení výzkumného záměru MSM 
21620804 Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, 
východiska, perspektivy.  Mezi nejdůležitější výsledky plnění výzkumného záměru patří 
odpovídající publikační výstupy, jejchž přehled je uveden v příloze č. 12. 

 
Koncem roku 2005 jsme požádali MŠMT o změnu výše uznaných nákladů z původního 

rozpočtu 11 075 000,-Kč na 13 346 000,-Kč. Žádosti bylo vyhověno a rok 2006 byl finančně 
pokryt  8 275 000,-Kč z podílu fakulty a 5 071 000,-Kč z institucionální podpory.   

 
V rámci výzkumného záměru došlo i k významným personálním změnám. Prof. JUDr. 

Pavel Šturma, DrSc. byl k 1. únoru 2006 jmenován proděkanem PF UK pro vědu, výzkum a edici. 
V důsledku této skutečnosti byl uvolněn z funkce řešitele a vykonává v rámci výzkumného 
záměru  jen stěžejní činnost pro mezinárodní právo  veřejné.                                                             

 
Novým řešitelem výzkumného záměru  byl ke dni 1. července 2006 jmenován Prof. JUDr. 

PhDr. Michal Tomášek, DrSc. Na základě odborných potřeb záměru byl ke dni 1.ledna 2006. Doc. 
PhDr. Milan Sláma kooptován pro stěžejní činnost v oboru filozofie a sociologie práva.  
 

Kolegium děkana projednalo s prof. Tomáškem postup realizace výzkumného záměru na 
svém zasedání konaném dne 9. listopadu 2006. Těžiště práce by mělo spočívat jednak v přípravě 
konkrétních plánovaných výstupů v rámci jednotlivých dílčích úkolů a jednak v přípravě na 
mezinárodní konferenci „Nové jevy v právu na počátku 21. století“, a to v jubilejním  roce 660. 
výročí založení Univerzity Karlovy, tj.  v roce  2008.  V roce 2009 poté dojde k závěrečným 
pracím na  souhrnné publikaci (kolektivní vědecké monografii) shrnující výsledky výzkumného 
záměru. 

 

 
III. 3. Studentská vědecká činnost 

 

Na základě návrhu prof. JUDr. Pavla Šturmy se v listopadu 2006 zabývalo vedení fakulty i  
potřebou většího zapojení studentů do vědecké a výzkumné činnosti. Proto v návaznosti na 
pozitivní zkušenosti některých kateder, které v posledních letech studentské vědecké konference 
iniciovaly, organizovaly nebo podporovaly, rozhodlo  vedení fakulty o  obnovení studentské 
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vědecké činnosti na úrovni celé fakulty a také ve spolupráci s dalšími vysokými školami právního 
zaměření v České republice od akademického roku 2007/2008. 

 

 

III.4. Ediční činnost fakulty 
 

Ve smyslu edičního řádu Právnické fakulty UK organizuje ediční činnost fakulty ediční 
komise. Z jednotlivých kateder jsou přijímány návrhy, po jejichž projednání se předkládají 
v edičním plánu učebních textů, vědeckých a dalších publikací univerzitnímu Nakladatelství 
Karolinum, jakož i Edičnímu středisku PF.  Ediční komise kontroluje rovněž plnění edičních 
plánů a na jejich základě vyvíjí i samostatnou činnost fakulty. Velmi příznivě je studenty i 
akademickými pracovníky oceňována dlouhodobá aktivita v oblasti  organizování knižních trhů, 
pravidelně vždy v měsíci březnu a říjnu. Tak tomu bylo i v roce 2006. 

 
Stejně jako v minulých letech bylo stěžejní činností fakulty v oblasti ediční práce vydávání 

renomovaného, recenzovaného  právnického periodika AUC-Iuridica a ostatních vědeckých 
publikací prostřednictvím Nakladatelstvím Karolinum. AUC- Juridika se úspěšně distribuuje 
rovněž v zahraničí, a proto včleňuje redakční rada do jeho obsahu resumé a klíčová slova 
v anglickém jazyce.  Naléhavým úkolem je dosáhnout pravidelného vydávání jednotlivých čísel. 
Poté bude možno se ucházet o zařazení mezi časopisy s impakt faktorem. V roce 2006 se 
podstatný podíl ediční práce zúročil v ediční řadě „Sborníky z konferencí“, jejichž množství (10 
titulů) překročilo obvyklý roční počet. Velká pozornost byla rovněž věnována dvojjazyčným 
publikacím v ediční řadě České právo a EU a vydávání i dalších titulů Edičním střediskem 
Právnické fakulty. Byla také oživena ediční řada „Prameny a nové proudy právní vědy“, do které 
jsou zařazovány zejm. monografické práce mladších autorů, včetně nejlepších disertačních prací, a 
nově vytvořena řada Scripta Iuridica, ve které v roce 2006 již vyšly první 2 tituly. ( Viz přílohu č. 
13). 

 
V neposlední řadě je třeba zmínit skutečnost, že řada významných akademických 

pracovníků fakulty patří mezi kmenové autory důležitých nakladatelství právnické literatury. 
Vydavatelský trh právnických publikací  činnost  pedagogických a vědeckých pracovníků fakulty 
vítá a v komerčním prostředí často nabízí výhodné podmínky ocenění jejich výsledků práce.  
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IV. Zahraniční styky 
 

 

IV.1. Koncepce zahraničních styků  
 
V roce 2006 byly splněny všechny hlavní záměry zahraničního úseku, a to i přes tříměsíční 

rekonstrukci hlavní budovy a tedy práci v provizorních podmínkách. Z hlediska objemu 
zahraničních styků došlo k nejvyšším výkonům za poslední období. Uskutečnilo se 170 výjezdů 
našich pracovníků, bylo přijato 92 hostů. Do zahraničí vyjelo 140 studentů, přijato jich bylo 80.  
Fakulta  uskutečnila 14 akcí s mezinárodní účastí. Obdobných akcí v zahraničí bylo cca 50. 
Výsledky tuzemských akcí s mezinárodní účastí byly zpracovány ve sbornících, vesměs 
cizojazyčných, jichž bylo publikováno celkem 8; dva další tituly jsou připraveny do tisku. Tyto 
příznivé trendy byly mimo jiné ovlivněny i uskutečňováním výzkumného záměru fakulty  MSM 
00216208. 
  

V této souvislosti nelze opomenout aktivní podporu zahraničních styků nového vedení 
Univerzity Karlovy (zejména resortního prorektora Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA),   které 
vytýčilo následující základní priority: 

- přednáškové pobyty významných zahraničních profesorů na UK, 
- vysílání doktorandů do zahraničí (dvojí vedení a pod.), 
- zvyšovat počty pregraduálních studentů v zahraničí (uznávání studia a pod.), 
- vysílání pracovníků UK do zahraničí (především výzkum). 

 
K tomuto cíli již byly učiněny zásadní kroky, a to zejména rozšiřováním počtu 

univerzitních dohod a navýšením Fondu mobility. Výše uvedené základní cíle jsou plně v souladu 
i s cíli Právnické fakulty, tak jak byly nejnověji vyjádřeny v jejím dlouhodobém záměru. V této 
souvislosti nutno zmínit i práci nového vedení Právnické fakulty při podpoře zahraničního úseku, 
což se též  projevilo ve zprávě „Zahraniční studenti na Právnické fakultě UK“, která byla 
projednána a schválena kolegiem děkana v prosinci 2006. 

 
Přes pozitivní trendy zahraniční styků v posledních letech je však nutné připomenout i 

některé méně pozitivní  jevy. Určitá část pracovníků fakulty, a to i z řad mladší generace, 
zahraniční aktivity nepreferuje a se zahraničím téměř  nekomunikuje. Někteří pracovníci pak  na 
fakultě pokud jde o vztahy se  zahraničím řádně nekomunikují, a přesto intenzivně jezdí do 
zahraničí (přínos těchto jejich aktivit pro fakultu tak nelze přesně zhodnotit).  

 
 

IV. 2. Přehled konkrétních činností na úseku zahraničních styků 

IV. 2.1. Meziuniverzitní dohody o přímé spolupráci 

 
Meziuniverzitní dohody tvoří významný základ spolupráce především mezi evropskými 

univerzitami. V posledním období se však tato spolupráce rozšiřuje i mimo Evropu, například do  
USA, Austrálie, Japonska, JAR a další země. Jde o významnou novou fázi vývoje, protože zvláště 
studenti usilují o studium mimo Evropu, přičemž zejména finanční možnosti jsou velmi omezené. 
Koncem roku 2006 měla Univerzita Karlova uzavřeno  celkem 188  meziuniverzitních dohod, 
přičemž Právnická fakulta  je zapojena jen zhruba do jedné třetiny z nich. Rámec univerzitních 
dohod je pak doplňován protokoly o spolupráci mezi fakultami, a to buď ve směru dílčí 
konkretizace nebo  pilotních projektů podchycujícíh začínající spolupráci pouze mezi fakultami. 
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Mezi významné aktivity patří každoroční pořádání výběrových předmětů v rámci 
studijního programu Právnické fakulty  v cizích jazycích. Kurzy navštěvují vždy skupiny jazykově 
připravených studentů. Jedná se konkrétně o :  

  
1.) Úvod do německého práva (UNI Hamburg, UNI Pasov, UNI Bamberg, UNI Regensburg) 

– prof. Paschke, Dr. Wilding, 
2.) Úvod do anglického práva (UNI Cardiff) – prof. Young, Doc. Kühn, 
3.) Úvod do francouzského práva (UNI Paris II.) – prof. Decaux, prof. Tomášek. 
 

 Všechny uvedené kurzy jsou velmi dobrou přípravou pro studenty, kteří chtějí studovat 
v zahraničí (např. v programu Socrates/Erasmus), jsou ale významné i pro komparatistiku a pro 
inspiraci při harmonizaci právních systémů v Evropské unii. V souvislosti s výše zmíněným 
zaváděním kreditního systému, jsou tyto kurzy zařazeny mezi výběrové předměty a jsou 
bonifikované vyšším počtem přiznaných kreditů.  

 
V rámci nově uzavřené spolupráci s NOVA Southeastern University Miami proběhl kurz 

„Úvod do ústavního práva USA“ – prof. Bill Adams. Výběrový předmět, obsahující různá odvětví 
práva USA, bude probíhat každoročně (různí přednášející), takže studenti budou mít pravidelnou 
volbu ze 4 výběrových předmětů přednášených ve světových jazycích. 

 
Prakticky ve všech „Úvodech“ dochází ke generační obměně (omlazení), což přináší dílčí 

obtíže, zejména organizačního charakteru, na druhé straně však i žádoucí oživení a nové pohledy a 
přístupy k metodám a  formám výkladu. Další pokračování žádného z kurzů tím však není nijak 
podstatněji ohroženo. 

 
Univerzitní výměna  formou studijních pobytů již tradičně pokračovala například  

s univerzitami  Pasov, Regensburg, Hamburg, Mnichov, Berlín, Siena, Cardiff, Zürich, Krakow, 
Wroclaw a dalšími. Jisté nadstandartní vztahy existují s Univerzitou Komenského v Bratislavě. 
V roce 2006 došlo též k rozšíření či oživení kontaktů se Státní Univerzitou Petrohrad a díky 
návštěvě děkana fakulty  pak i s MGU v Moskvě. 

 
Díky univerzitním dohodám vyjeli 3 studenti do USA, 1 do Austrálie, 1 do Japonska a 3 do 

evropských států. 
 
 

IV. 2.2. Prováděcí programy ke kulturním dohodám (MŠMT) 
 
V rámci kulturních dohod došlo v roce 2006 k přijetí jednoho stážisty z ČLR pro obor 

autorského práva a k vyslání jedné studentky na UNI Káhira.  
 
 
 
IV. 2.3. Meziuniverzitní vzdělávací programy 

IV. 2.3.1. Socrates/Erasmus 
 
Z hlediska počtu přijíždějících (124 studentů) i vyjíždějících (252 studentů) patří 

Právnická fakulta  k předním fakultám v rámci univerzity i v rámci celé České republiky.  To se 
pozitivně odráží i do celkového předního místa v mobilitě studentů Univerzity Karlovy v rámci 
celé Evropské unie. Vyjíždějícím studentům je věnována pozornost jak v rámci jazykové přípravy, 
výběrového řízení a kontaktů během studia, tak i po skončení zahraničního pobytu při hodnocení 
jednotlivých studentů. I když je tendence zvyšování podílu vysílaných studentů do zahraničí, byť i 
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ke krátkodobějším pobytům, dosahujeme cca 15% z celkového počtu absolventů magisterského 
studia. Limitujícím faktorem jsou finanční možnosti a rovněž jazyková a odborná vybavenost, ale 
i zájem kandidátů. V rámci programu Erasmus/Sokrates vyjeli v roce 2006  jen dva učitelé (na 
univerzity ve Vídňi a Salcburku) nikdo pak nepřijel. To představuje určitý nedostatek, který se 
budeme snažit do budoucna odstranit. Příčinou však může být i poměrně velice nízká finanční 
podpora těchto výjezdů v rámci programu Erasmus/Sokrates. 
  

Jinou kategorií je studium v rámci doktorského studia v zahraničí, kde zahraniční studijní 
pobyt by měl být podmínkou především v rámci interního studia. Vedle programu 
Socrates/Erasmus nutno využít univerzitních dohod, zejména o dvojím vedení, ale i jiných forem 
za přispění různých nadací. V tomto směru jsme stále ještě v přípravné fázi. 
  

Je přirozené, že je nutno věnovat i péči studentům přijíždějícím, zejména v rámci kurzu 
„Czech Legal System in European Context“. Zkvalitňování obsahové stránky výuky musí být 
základem pro program LL.M., který by se měl  stát integrální součástí výuky. Předpokládá se, že 
program Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání bude pokračovat v letech 2007/2013 pod názvem 
Lifelong Learning Programme (LLP). 
  

Bližší podrobnosti o zahraničních studentech na Právnické fakultě pak obsahuje zpráva, 
kterou projednalo kolegium děkana  dne 21. prosince 2006 
 

IV.2. 3.2. Ostatní nadace. 
 
Velmi dobrá spolupráce, zejména při organizování akcí s mezinárodní účastí existuje  

s německými institucemi  DAAD Bonn, s Konrad Adenauer Stiftung, s Česko-německým fondem 
budoucnosti a s Nadací Robert Bosch Stiftung (knihovna). Pro organizování pobytů v USA, 
respektive pro zajišťování přednáškových pobytů v Praze je pak  významná spolupráce 
s Fulbrightovou komisí. S Rakouskem pak výborně a úspěšně spolupracujeme v rámci programu 
Aktion: Tschechische Republik – Österreich. Nově se rodí i spolupráce s Visegrad Fund. Zde však 
nominovaní studenti zatím nemohli být ke studiu přijati, neboť dostatečně nesplňovali jazykové 
předpoklady ke studiu. Právnická fakulta tradičně využívá i prostředků z Nadace Sasakawa, když 
jedním z podporovaných oborů je i právo a mezinárodní vztahy.  
 

IV. 3. Další významné akce se zahraniční účastí 
 
Z rozsáhlého programu tuzemských akcí je nutno zmínit „Diskusní fóra o rekodifikaci 

občanského práva“ pod patronací kateder občanského práva a evropského práva, kterých se 
zúčastnili jak zahraniční hosté, tak naši učitelé a odborníci z praxe. Tato celkem čtyři fóra tak 
přesáhla svůj národní rámec, a to ve směru k evropským kodifikacím. K dispozici jsou sborníky, 
které vydalo nakladatelství ASPI Publishing. Na toto diskusní fórum tematicky navazovaly i další 
akce katedry evropského práva o kauzalitě v právu, o různých aspektech mezinárodního práva 
soukromého, o kolektivní žalobě a pod. Bohužel však tyto obsahově velmi zajímavé a přínosné 
akce nebyly s fakultou nijak koordinovány a nebyly ani šířeji propagovány, což se nepříznivě 
odrazilo na účasti učitelů fakulty. Akce katedry pracovního práva se zaměřily na společný seminář 
s UNI Mnichov a na již tradiční Česko-švýcarské symposium. Společný seminář s UNI Cardiff 
v dubnu 2006 byl zaměřen na změny v právní kultuře jednotlivých odvětví práva. Z rozsáhlé 
účasti na zahraničních akcích je nutno dále zmínit spolupráci s vysokými školami na  Slovensku a 
mnoho akcí zaměřených na problematiku evropského práva (Univerzita Santiago de Compostela, 
UNI Würzburg, UNI Hamburg, HU Berlin, UNI Utrecht a pod.). V oblasti práva životního 
prostředí je vhodné uvést konference či semináře v Oxfordu, Linci a Vratislavi. Z akce právních 
historiků je nutno zmínit tradiční setkání právních historiků v Halle, z akcí mezinárodního práva 
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kongres ILA v Torontu, z akcí pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Světový kongres 
pracovního práva v Paříži. 
  
V roce 2006 proběhl již 3. ročník Letní školy Univerzity  South Texas a již 16. ročník Letní školy 
Univerzity San Francisco. Obě školy byly jejich americkými řediteli vysoce hodnoceny po stránce 
obsahové i organizační, a to i přes jejich konání ve velmi složitých prostorových podmínkách.  
 

IV. 4. Závěr 
 
Od 1. září 2006 byly do zahraničního oddělení řízeního prof. JUDR. Milanem 

Damohorským, DrSc. a vedeného prof. JUDr. Antonínem Kernerem zařazeny referentky 
programu Socrates/Erasmus ing. S. Marešová a M. Konečná. Zajišťují agendu vysílání a přijímání 
studentů v rámci těchto programů a zajišťují rovněž průběh kurzu „Czech Legal System in 
European Context“. Metodicky a informačně spolupracují se studijním oddělením. 

 
Po rekonstrukci půdních prostor bude nezbytné získat větší přednáškovou místnost, 

zařízenou moderní technikou pro zahraniční studentský program Socrates/Erasmus. Již nyní 
přijíždí zhruba 80 zahraničních studentů ke studiu v anglickém jazyce, a to každý semestr. 

 
Rozpočet fakulty v kapitolách zahraničních styků byl pro rok 2006 poněkud zkrácen 

v důsledku výsledku hospodaření výzkumného záměru za rok 2005. Vzhledem k tomu, že řadu 
aktivit souvisejících s pedagogickým procesem nelze z Výzkumného záměru financovat (pobyty 
zahraničních profesorů na PF UK, účast na moot-courtech našich studentů v zahraničí, mobility 
pracovníků mimo vědu atd.) byl pak rozpočet v průběhu roku mírně navýšen a tyto limity byly 
zachovány. V každém případě vlastní rozpočet zahraničního oddělení kryje jen část zahraničních  
aktivit fakulty. Určitou rozumně navýšenou část „mandatorních výdajů“ na zahraniční činnost 
fakulty je třeba zachovat a udržet. 

 
Významná část nákladů je kryta z různých grantů, z vědeckého záměru, z pozvání 

zahraničních partnerů, z nadací, a v neposlední řadě i z Fondu mobility UK.  Mimo rozpočet 
fakulty probíhá také část aktivit programu Socrates (stipendia studentů a pod.). Fakulta půjde i 
nadále osvědčenou cestou vícezdrojového financování svých zahraničních aktivit.  

 
V roce 2006, i přes obtížné podmínky, byly splněny všechny záměry fakulty na poli 

mezinárodním, zejména v souvislosti s integrací národního práva s právem evropským.  
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V. Vnější vztahy 

 
 

 Úsek vnějších vztahů byl nově vytvořen s nástupem nového vedení fakulty od 1. února 
2006 a jeho garantem je proděkanka JUDr. Věra Štangová, Csc. Jeho hlavním úkolem je 
zvyšování prestiže a dobrého jména fakulty u právnické i neprávnické veřejnosti. K tomuto účelu 
jsou pořádány společenské a informativní akce a  setkání, snažíme se o lepší informovanost o 
životě fakulty. 

 
V květnu 2006 se uskutečnilo setkání vedení fakulty a absolventy fakulty, kterého se 

zúčastnilo téměř 30 hostů, mezi nimiž byli ústavní činitelé, předsedové soudů všech stupňů, 
starostové měst, významní podnikatelé atd. Byli seznámeni se současnými i nejbližšími úkoly 
fakulty zejména v oblasti pedagogické a vědecké, navštívili knihovnu fakulty a místnost starých 
tisků. 

 
       Dne 7. prosince 2006  se konal ve Velké aule Karolina vánoční koncert, na kterém 
účinkovali hudebníci z orchestru Virtuosi di Praga. Kromě řady pracovníků fakulty se ho 
zúčastnili i významní hosté – soudci Ústavního soudu, akademičtí funkcionáři Univerzity Karlovy 
a další. 
 
      Připravuje se reprezentační ples fakulty, který bude pořádán ve spolupráci se Spolkem 
právníků Všehrd a dalšími studentskými spolky dne 9. března 2007 v Paláci Žofín.  Začíná se 
připravovat tisková konference, která se uskuteční na podzim 2007 při příležitosti otevření 
simulované soudní síně na fakultě. 

 
Informace o důležitých akcích fakulty-ať již  z oblasti vědecké, pedagogické, společenské 

či personální – jsou průběžně umisťovány na úvodní stránce webu fakulty.Do úseku vnějších 
vztahů patří i propagační a upomínkové předměty fakulty. Zatím má fakulta k dispozici především 
vázu z českého skla s vyobrazeným, pohledem  fakultu a znakem Právnické fakulty. Je předávána  
významným zahraničním návštěvám a pracovníkům fakulty při příležitosti jejich životních výročí. 
V nejbližší době budou zhotoveny další propagační předměty a především bude připravena 
informační brožura o fakultě v několika jazykových mutacích. 
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VI. Knihovna 
 
 
VI.1. Změna knihovnického systému 
 

Hlavním posláním knihovny je podpora pedagogického procesu a rozvoje vědy a výzkumu 
v rámci Právnické fakulty.  S tím souvisí i spolupráce s pracovištěm počítačové techniky ve směru 
upgradování hardwarových  podmínek ve volně přístupných počítačových studovnách atd. 
Činnost knihovny spadal v roce 2006 do rezortu proděkanky Doc. JUDr. Hany Markové, Csc. 
Ředitelkou knihovny je PhDr. Mouchová.  

 
V roce 2006 činnost knihovny výrazně ovlivnily dvě důležité události, které  se promítly i 

do sledovaných údajů o činnosti knihovny. Prvním zásahem byla rekonstrukce elektroinstalace 
v budově fakulty, která vyřadila knihovnu z provozu na dobu tří měsíců.  Následně došlo ke 
změně knihovnického systému, a to  za plného provozu. Byl to největší zásah do správy knihovny 
od roku 1993 a proto uvádíme několik bližších údajů o tomto systému.  Systém T-Series, 
používaný od roku 1993 splnil svoji úlohu v období automatizace knihoven a neumožnil dále 
rozvíjet další funkce odpovídající současným požadavkům. To byl také jeden z důvodů k připojení 
se k projektu Centrálního informačně-knihovnického systému UK (CIKS), který je provozován 
pod systémem Aleph 500, jehož smyslem je   

• unifikovat knihovnicko-informační agendy v rámci UK,  
• sjednotit a upgradovat hardwarové podmínky na řešitelských pracovištích,  
• zavést nové funkce zdokonalující služby koncovým uživatelům a  
• zjednodušit spolupráci knihoven v rámci UK i navenek.  

 
Finančně byl nákup licencí a konverze pořízen z grantu Ústavu výpočetní techniky UK. 

Fakulta hradila pouze symbolické poplatky za školení personálu ve výši 100,- Kč za osobu a den. 
Proškoleni byli všichni zaměstnanci, kteří se systémem pracují a to v rozsahu, který odpovídá 
jejich pracovní činnosti a podle úrovně absolvovaného školení jsou též nastavena přístupová práva 
do systému. Během většiny roku byla prováděna příprava dat na změnu systémů, která  proběhla 
během prodlouženého víkendu 17.-20.listopadu 2006. I když pro personál knihovny byla tato 
změna velmi zatěžující,byla úspěšně zvládnuta. Handicapem byla navíc skutečnost, že se za celý 
rok nepodařilo obsadit místo systémového knihovníka, který by zajišťoval kontakt s ÚVT a 
koordinoval postup.  Změna se samozřejmě dotkla i uživatelů knihovny a to jak nutností řešit 
problémy vyplývající z postupného zavádění jednotlivých funkcí, tak vyplývající z omezení 
provozu knihovny při zavádění systému a pod. 
 
 
VI. 2. Oddělení zpracování knihovního fondu: 
 

Celkový počet svazků knihovny nelze dosud přesně stanovit, protože nebyla dokončena 
generální revize zahájená po povodních v roce 2002. Byl stanoven podle stejného klíče jako 
v roce 2005  a pro výpočet byl stanoven základ odhadem na 150.000 svazků ke konci roku 2002.  
Na základě této metody vykazuje  stav knihovního fondu k 31. prosinci 2006  161.429 svazků. 
Roční přírůstek činil 3.779 svazků, z toho 2.901 knih a vázaných časopisů, 454 diplomových 
prací, 377 rigorózních prací, 44 disertačních prací  a 3 zvukové knihy pro nevidomé studenty. 
Vyřazeno bylo 150 svazků, výhradně z důvodu ztráty, případně zničení, či opotřebení 
znemožňující užití publikací.  Celkově knihovní fond v roce 2006 vzrostl o 2,3 %.  

 
Akvizice byla v roce 2006 opět financována vícezdrojově.  Co se týká struktury 

vynaložených finančních prostředků na nákup jednotlivých složek knihovního fondu, bylo 
z rozpočtu fakulty vynaloženo 3.199.607,- Kč, ze zvláštního účtu na náhradu povodňových škod 
231.602,- Kč, z grantových dotací 54.485,- Kč  a výzkumného záměru 161.660,- Kč.  
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Struktura financování knihovního fondu v roce 
2006

Rozpočet
89%

Granty 
1%

Zvl.účet - 
povodně

6%

Výzkumný 
záměr

4%

 
 
 

Odběr klasických časopisů se oproti předešlému roku téměř nezměnil . Úbytek 11ti titulů 
byl způsoben zrušením nebo sloučením  časopisů vydavatelem. I nadále se rozšiřovaly možnosti 
přístupu k elektronickým verzím periodik. Díky vstřícnému přístupu vydavatelství LexisNexis 
(sleva ve výši 67 %) je fakultním uživatelům k dispozici elektronický portál všech firmou 
vydávaných časopisů, jako jsou Daně a finance, Ekologie a právo, Právo pro podnikání a 
zaměstnání, Státní zastupitelství, Soudce, Trestní právo a  Zdravotnictví a právo.  V naší knihovně 
se jedná o první českou kolekci odborných elektronických periodik. Zahraniční elektronická 
periodika jsou dostupná prostřednictvím databází, vystavených na webové stránce knihovny.  
Stále rostou možnosti  přístupu k odborným časopisům a předstihují často schopnosti čtenářů 
těchto možností využívat. Knihovna udělala začátkem letního semestru pokus tento problém řešit 
a uspořádala dvě prezentace na téma „Elektronické časopisy“, na kterých seznámila zúčastněné s 
možnosti, které jím tyto elektronické časopisy dávají. Ač byla akce kvalitně připravena, nesetkala 
s velkým zájmem odborné fakultní veřejnosti, od které se tento zájem hlavně očekával - od 
doktorandů a mladších učitelů.   

 
V oblasti databází též nedošlo v roce 2006 k výrazné změně. Důraz byl kladen na 

vyprofilování souboru užitečných databází z oborového hlediska a jejich propagaci na webu 
knihovny. Knihovna Právnické fakulty  má totiž z titulu účasti v konsorciu univerzity přístup do 
většího souboru databází, než pro své uživatele potřebuje (např. databází medicinských, či 
přírodovědních). Finančně přispíváme na nákup univerzálních  databází „Proquest“, „Web of 
Knowledge“ a  „Oxford Journal Full Collection“. Samostatně je z rozpočtových prostředků 
fakulty hrazena specializovaná databáze právnických článků Hein-On-Line. Tato je přístupná 
pouze z počítačů v budově fakulty. Nově byla pořízena Databanka judikatury, opět s výraznou 
podporou vydavatelství LexisNexis (sleva 30%). 

 
Činnost oddělení zpracování knihovního fondu a především úseku katalogizace, byla silně 

ovlivněna výše zmíněnou změnou systému. V roce 2006 do elektronického katalogu přibylo 2.411 
záznamů běžného přírůstku. Bylo ukončeno předávání záznamů do  souborného katalogu České 
republiky Caslin přímo z naší knihovny a zahájeno odevzdávání záznamů prostřednictvím ÚVT. 
Velká pozornost byla věnována úpravě a čištění dat.  

 
Během celého roku pokračovala revize knih v dislokovaných skladech. K revizním pracím 

bylo v rámci možností využito i letní období, kdy na fakultě probíhala rekonstrukce  elektrických 
rozvodů. V objektu Větrník byla pro knihovnu zřízena jedna provizorní kancelář, kde byla 
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pořizována data potřebná pro revize. Po návratu na fakultu byla provedena  revize volného 
výběru. Jednalo se o 49.295 svazků, přičemž zjištěné ztráty činí 150 knihovních jednotek. Ztráta 
z volného výběru tak činí 0,3 %.  
 
 
 
VI. 3. Oddělení služeb čtenářům 
 

Výkony oddělení byly podmíněny tříměsíčním přerušením služeb. V době rekonstrukce 
elektroinstalace byly knihovní fondy nepřístupné, což se projevilo na počtu prezenčních i 
absenčních výpůjček, ale také na počtu výpůjček prostřednictvím mezinárodní výpůjční služby. 
Požadavky několika knihoven musely být s omluvou odmítnuty. Zvýšený počet pořízených kopií 
poukazuje na snahu uživatelů pořídit si potřebné dokumenty před uzavírkou knihovny. 

 
V průběhu léta bylo na Větrníku připraveno nové vydání informační brožury pro 

posluchače prvního ročníku a po zahájení výuky proběhlo 29 vstupních exkurzí.  V důsledku 
legislativních úprav (novela zákona o vysokých školách a autorského zákona) došlo ke změnám 
v nakládání s kvalifikačními pracemi, což se velmi rychle projevilo v požadavcích uživatelů. 
V období od 13. října do 29. prosince  bylo k nahlédnutí zapůjčeno 517 diplomových, 349 
rigorózních a 16 dizertačních prací. 
  
Žádanou službou je využívání internetu z počítačů v knihovně. Původně bylo k dispozici 19 
počítačů, ty však jsou již na hranici své životnosti. Koncem roku 2006 byly 4 stroje zcela 
nefunkční.  Celkem bylo pořízeno 289.316 stran placených kopií a 36.029 stran tisků.  Na 
příjmový účet fakulty bylo během roku 2006 odevzdáno 553.623,- Kč.  
 
  
VI. 4. Dokumentační oddělení: 
 

Do databáze časopiseckých článků bylo dodáno 1778 záznamů, přičemž excerpováno bylo 
94 titulů časopisů a sborníků. Bylo vydáno pět čísel bulletinu Excerpta Iuridica, číslo 6/2006 je v 
tisku. Na webové stránce knihovny byla začátkem roku 2006 zveřejněna jeho elektronická 
verze(v současnosti je zde vystaven celý ročník 2005 a 2006). Celkem bylo zpracováno 8 rešerší 
na objednávku.  Náplní pracoviště je i evidence publikační činnosti učitelů fakulty. Sběr údajů 
bude ukončen k 31. lednu 2007 a dosud nejsou k dispozici plnohodnotná data pro hodnocení.  Ke 
dni 31.prosince 2006 bylo v databázi 594 záznamů, z toho 182 vyhovuje kritériím pro zařazení do 
databáze RIV.  

 
Ve snaze dosáhnout co nejlepších výsledků při vykazování a evidenci výsledků vědecké 

činnosti pracovníků fakulty byla na poradě oborových řešitelů výzkumného záměru přednesena 
prezentace na téma „Evidence publikační činnosti pro RIV“. 
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VI. 5. Další  aktivity 
 

Knihovna Právnické fakulty  UK se zapojila do společné aktivity ÚVT a knihoven UK při 
zpracování návrhu rozvojového programu na téma „Archivace a zpřístupnění digitálních verzí 
kvalifikačních prací na UK“.  V rámci projektu byl v roce 2006 definován soubor metadat 
pro UK, prozkoumán cyklus nakládání s kvalifikačními pracemi v rámci fakulty, shromážděny 
pokyny kateder k formální úpravě diplomových prací a na jejich základě navržena jednotná 
šablona pro úpravu kvalifikačních prací. Nad původní rámec projektu byla zavedena pravidla pro 
předávání tradiční formy kvalifikačních prací do knihovny, vytvořeny šablony pro sekretářky 
kateder, zmapován současný stav fondu kvalifikačních prací (Archiv UK, sklad knihovny, zničené 
povodní), zveřejněna webovská prezentace na stránkách fakulty a zkatalogizovány všechny 
v knihovně dostupné práce. 

 
V roce 2006  se dvakrát změnila legislativa ( zákon o vysokých školách a autorský zákon), 

což mělo praktický důsledek pro nakládání s kvalifikačními pracemi v knihovně. Povinnost 
zpřístupňovat práce v databázi plní knihovna prostřednictvím elektronického katalogu, ve kterém 
jsou nově zpracovány všechny v knihovně dostupné práce. Prezenční půjčování kvalifikačních 
prací je po novele autorského zákona běžnou součástí služeb. 

 
V průběhu letních měsíců byly na Větrníku zpracovány dva rozvojové projekty pro rok 

2007: 
  

1. Budování repozitáře elektronických kvalifikačních vysokoškolských prací na UK v Praze 
je pokračováním pilotního projektu Archivace a zpřístupnění digitálních verzí 
kvalifikačních prací na UK řešeného během roku 2006. 

2. Implementace a integrace lokálních knihovnicko-informačních systémů do 
celouniverzitního integrovaného systému (CIKS Aleph) jehož cílem  je především obnova 
výpočetní techniky jako nutný předpoklad zapojení knihovny do CIKS. 
 
Oba projekty jsou součástí společného projektu knihoven  a ÚVT UK. 

 
Slavnostní událostí byla možnost představit knihovnu, její fondy a služby významným 

absolventům fakulty v rámci setkání vedení Právnické fakulty Univerzity Karlovy s vybranými 
absolventy dne 19. května 2006. Prezentace knihovny při této příležitosti byla pracovníky 
knihovny chápána jako vysoce prestižní a byla jí věnována náležitá pozornost. 
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VI.6. Personální situace: 
 

K 31. prosinci  2006 pracovní tým knihovny představoval 17 fyzických osob, přepočteno 
15,4 úvazku. Na základě dohody o pracovní činnosti pracovalo pro knihovnu 5 osob. Pracovní 
tým se v roce 2006 jevil jako stabilní, k žádnému pohybu pracovníků během roku nedošlo. Ani 
v roce 2006 se však nepodařilo obsadit pozici systémového knihovníka, což ztížilo celému 
kolektivu přechod na Aleph. Ze čtyř brigádnických míst (dohody o pracovní činnosti) byly 
obsazeny pouze tři. 

 
Pracovnice knihovny se dle možností také zúčastnily řady odborných akcí ( Inforum,  

konference Knihovny současnosti 2006 apod.). Zajištění rozvoje pracoviště se neobejde bez 
mladých pracovníků, kterým je třeba vytvořit zajímavé podmínky, a to nejen pracovní, ale i další 
např. možností kvalifikačního rozvoje, zahraničních stáží apod. 
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VII. Počítačové technologie 
 
 

K činností fakulty neoddělitelně patří i pracoviště počítačové techniky, jehož úkolem je 
péče jak o vybavenost jednotlivých pracovišť příslušnou technikou a její funkčnost, tak i zajištění 
odpovídajícího softwarového vybavení, potřebného pro výuku, výzkum a vývoj, ale i činnost 
jednotlivých pracovišť fakulty. Také tato činnost byla zajišťována proděkankou Doc. JUDr. 
Hanou Markovou, Csc. 

 
Rozsah činnosti tohoto oddělení neustále vzrůstá, a to jak množstvím zařízení, které na  

fakultě slouží studentům a zaměstnancům, tak i nutností zajišťovat další úkoly fakulty 
prostřednictvím tohoto pracoviště, jehož novým úkolem se stalo v roce 2006 zajištění fungování 
telefonní sítě na fakultě. Mezi úkoly pracoviště v roce 2006  patřilo také zapojení pracoviště do 
přípravy nové koncepce studia a  technické zajištění zavedení kreditního systému pro nastupující 
studenty 1.ročníku, při zabezpečení fungování počítačového systému  pro ročníky bez kreditního 
programu. Fungování dvou studijních režimů vedle sebe klade velké nároky na práci pracoviště.  

 
Všechny úkoly zajišťovalo pracoviště s menším počtu pracovníků (jedna pracovnice 

mateřská dovolená, jeden pracovník přechod na jiné pracoviště v rámci PF UK). 
 

VII. 1. Fakultní síť 
 
Fakultní počítačová síť v současnosti čítá cca 290 stanic. Rozdělení mezi zaměstnance a 

studenty je následující: 
 

Zaměstnani 216 pracovních stanic 
Studenti 93 pracovních stanic 

 
Studentům jsou k dispozici počítače v těchto místech: 
  

učebna 333 18 stanic (plus jedna pro dozor) 
učebna 017 44 stanic (plus jedna se scannerem a jedna pro dozor) 
studovna Knihovny PF 19 stanic 
společné prostory 12 kiosků 

 
Počítače, jež jsou k dispozici zaměstnancům lze rozdělit na: 

 
 
  
 
 

 
Z prostředků na podporu rozvoje struktury 2006 bylo zakoupeno 56 pracovních stanic do 

nově vybudované půdní vestavby. 
 
Během letních prázdnin probíhala v budově fakulty rekonstrukce elektroinstalace, a to 

včetně slaboproudých vedení. Ve spolupráci s ÚVT UK byla vybudována optická trasa na 
dislokované pracoviště Větrník. V budově Větrník byla pracovníky pracoviště počítačové 
techniky vybudována počítačová síť, která zajišťovala provoz fakulty během uzavření hlavní 
budovy v průběhu rekonstrukce. 

 

Kanceláře zaměstnanců 184
Studijní oddělení 12
Knihovna fakulty 20
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Výsledkem rekonstrukce elektroinstalace je strukturovaná kabeláž, díky které je možné 
volitelně přerozdělovat slaboproudé zásuvky mezi počítačové nebo telefonní. Na koncové trasy 
byla použita kabeláž CAT 6 na páteřní trasy byla použita optická vlákna a kabeláž CAT 7. Nově 
vybudované rozvaděče jsou osazeny klimatizačními jednotkami. 

  
 Do budoucna se počítá s dalším rozšířením a obměnou výpočetní techniky. Z tohoto 
pohledu aktivně hledá   pracoviště finanční zdroje na financování této činnosti a podalo návrh na 
rozvojový program - Vybavení a modernizace multimediálních učeben a výpočetního centra, který 
by měl přinést určité zdroje na financování této činnosti. Vybavení do stávajících multimediálních 
učeben bylo zakoupeno v roce 1998. Mezi problémy stávajícího vybavení patří svítivost 
dataprojektorů, která vzhledem k jejich stáří není dostatečná pro rozměrnější učebny a rovněž tak 
nedostatečné se jeví rozměry pláten vzhledem k velikosti učeben. Potřeba zajistit kvalitní 
ozvučení multimediální místnosti, ve které probíhají projekce filmů s právní tématikou vedla k 
pořízení i těchto potřebných zařízení 
  
 K obnově vybavení stávajících multimediálních učeben, zajištění spolehlivosti a rozvoji 
nových služeb patří   pořízení síťových tiskáren do nově vybudovaných počítačových studoven a 
pořízení multifunkčních kopírek do knihovny pro potřeby čtenářů a veřejnosti a pořízení barevné 
multifunkční kopírky - tiskárny pro přípravu a tisk výukových a prezentačních materiálů.  
 

Využití služeb tisku za rok 2006 bylo v jednotlivých učebnách následující: 
 

 stránek 
Učebna č. 012 36 029 
Učebna č. 017 96 025 
Učebna č. 333 45 540 
Učebna č. 333 – barevná 186 
Kopírky 156 132 

 
 

VII. 2. Používaný software 
 

Pracovní stanice využívají operační systém Windows XP s implementací aktualizačního 
balíku Service Pack 2. Současná verze Windows XP, která je instalována na počítače v počítačové 
síti PF UK má v sobě nainstalované následující softwarové vybavení: 
 

• Adobe Reader CE 
• DVD Decrypter  
• Feedreader 
• Antivirový systém AVG  
• IrfanView 
• IZArc 
• Java Runtime Environment 
• LeechFTP 
• Media Player Classic 
• Microsoft Office XP SP3 
• Miranda IM 
• Mozilla Firefox 
• Mozilla Thunderbird 
• Opera 
• OpenOffice.org 
• PSPad 
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• Putty 
• QuickTime 
• RealOne Player 
• Spybot – Search & Destroy 
• T602 View 
• Total Commander 
• WinSCP 
• PhotoFiltre 
• Winamp 
• 7-Zip 
• Nvu 1.0 CZ 
• ASPI 
• LexGalaxy 
• LANGMaster.NET 
• 10 slovníků Lingea Lexicon 
• Zákon 4 
• Nero Express 
• PowerDVD 

 
V průběhu roku 2006 byl upgradován právní informační systém ASPI na verzi 9. Nová 

verze ASPI zlepšuje a zpřehledňuje práci v systému, s jednotlivými texty a zdroji. Umožňuje 
například  využívat hypertextových odkazů pro rychlejší práci mezi jednotlivými dokumenty. 
Dále nabízí podsystém EU – komplexní informovanost o legislativě Evropské unie a předpisy 
měst a obcí. Aktualizace databáze systému probíhá každý den, což zajišťuje maximální aktuálnost 
prezentovaných dat. 
 

Stávající nabídku programů  pro podporu výuky cizích jazyků v počítačové síti PF UK 
nyní rozšířil jazykový software Lingea Lexicon, který obsahuje následující slovníky: 
Velký slovník anglicko-český, česko-anglický 
Právnický slovník anglicko-český, česko-anglický 
Dictionay of law – Peter Collin Publishing 
Velký slovník německo-český, česko-německý 
Hospodářský slovník německo-český, česko-německý 
Technický slovník německo-český, česko-německý 
Slovník francouzsko-český, česko-francouzský 
Finanční slovník francouzsko-český, česko-francouzský 
Hospodářský slovník francouzsko-český, česko-francouzský 
Slovník španělsko-český, česko-španělský 
 
 

VII. 3. Bezdrátová síť 
 
Od druhé poloviny roku 2004 bylo pracovníky PPT vytvářeno prostředí nutné pro 

implementaci bezdrátové sítě a zapojení do mezinárodního projektu podpory mobility uživatelů 
univerzitních počítačových sítí Eduroam. Pro tento projekt byly vyrobeny webové stránky 
http://eduroam.prf.cuni.cz, na kterých mohou uživatelé získat všechny potřebné informace o 
fungování sítě eduroam na PF.   

 
Po rekonstrukci elektroinstalace byla vybudována nová přípojná místa na tuto síť. Ke 

konci roku se tak podařilo pokrýt veškeré veřejné prostory a studovny, z větší části i kanceláře. 
Signálem je pokryto také dislokované pracoviště Větrník a částečně i přilehlé koleje Větrník.  
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Nově je od roku 2006 v budově fakulty podporována technologie 802.11a – 5GHz , která 
disponuje větším počtem vzájemně se nerušících kanálů než technologie  802.11bg. Díky této 
technologii je možné zajistit podstatně větší propustnost sítě. 

 
 

 počet 
AP Cisto AiroNet 1121 G 12 
AP Cisto AiroNet 1131 AG 8 

 
 
 

Následující graf zobrazuje počet přihlášení do sítě eduroam v průběhu týdne za poslední 
měsíc. 
 

 
 
  

 
V rámci uvažované konfigurace nastavení bezdrátové sítě by měli mít studenti k dispozici 

tuto, případně zredukovanou, množinu služeb: 
 

Služba port 
www  80 
www + SSL zabezpečení 443 
FTP 21 
SSH 22 
SMTP 25 
IMAPS 143 
...  

 
 
Počet registrovaných uživatelů bezdrátové sítě ke konci roku 2006: 

 

 
 

 počet
studentů 689
zaměstnanců 16 
Zahraničních studentů 38
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VII.4. Informační systém 
 
 

Na podzim roku 2003 uzavřela (na základě výsledků veřejné obchodní soutěže) Právnická 
fakulta se společností IBM Česká republika, spol. s r. o.  smlouvu o dílo na Návrh, vývoj, 
implementaci a podporu Informačního systému Právnické fakulty.  V období do konce roku 2003 
byly provedeny některé analytické práce a vytvořeny některé prototypy. V roce 2006 byl v této 
oblasti posílen výpočetní výkon potřebný pro bezproblémový chod IS i v době nejvyšší zátěže.  

 

Pracovníky PPT byla vyvinuta aplikace Aktuality, umožňující zaměstnancům fakulty 
vkládat aktuality na hlavní webové stránky fakulty. V roce 2006 byla do aplikace přidána možnost 
vkládat přílohy a tato aplikace byla upravena tak, aby bylo možné vkládat aktuality i do stránek 
věnovaných přijímacímu řízení. Celá aplikace se stala součástí IS PF UK. 
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VIII. Hospodářský a technický rozvoj PF UK v roce 2006 

 
Uskutečnění záměrů ve vzdělávací a výzkumné činnosti bylo v roce 2006 podpořeno i 

hospodářským a technickým rozvojem fakulty. Ten zajiš´tovalů především tajemník fakulty JUDr. 
Tomáš Horáček, PhD. Hlavní cíle, které si Právnická fakulta UK v oblasti hospodářského a 
technického rozvoje v roce 2006 vytyčila, lze shrnout do čtyř základních bodů : 

1. Realizace a řádné dokončení rozsáhlé investiční akce „UK – Rekonstrukce 
elektroinstalace PF“. 

2. Pokračování v zahájeném procesu budoucího rozšiřování kapacitních a 
prostorových možností fakulty pro vzdělávací a vědecko výzkumnou  činnost. 

3. Další zkvalitňování a modernizace technického vybavení fakulty.  
4. Údržba a zhodnocování nemovitého a movitého majetku Univerzity 

Karlovy v Praze, který je Právnické fakultě UK předán do správy. 
 

 

VIII. 1. Rekonstrukce elektroinstalace Právnické fakulty 
 

V roce 2006 měla Právnická fakulta UK naplánovánu velmi rozsáhlou a z hlediska 
náročnosti technického zbezpeční a provedení mimořádnou investiční akci „UK – Rekonstrukce 
elektroinstalace PF“. V rámci této akce byla plánovaná a předpokládaná výměna veškerého 
stávajícího vedení silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace v celé budově Právnické fakulty UK 
(nám. Curieových 7, Praha 1), a to včetně komplexní výměny hlavního rozvaděče, posílení a 
zmodernizování trafostanice, zbudování nových uzlových bodů pro rozvody strukturované 
kabeláže atd. Rozsah plánovaných akcí si vyžádal komplexní uzavření celé budovy Právnické 
fakulty na dobu tří měsíců, tj. na období od 19. června 2006 do 19. září 2006. Pracoviště a 
oddělení fakulty, která musel zachovat svůj provoz i v tomto období, byla buď přestěhována do 
jiných prostor spolupracujících fakult univerzity, nebo byla přemístěna do budovy bývalé Menzy 
Na Větrníku.  

 
Veškeré rekonstrukční práce byly skončeny v plánovaném termínu. Dne 19. září 2006 byla 

budova Právnické fakulty UK znovu otevřena k plnému provozu. Přesto, že se některé drobné 
nedostatky odstraňovaly ještě v následujícím měsíci, hlavní objem prací byl plně realizován a 
dokončen a veškeré nové silové a slaboproudé rozvody byly plně funkční.  

 
Díky novým rozvodům elektroinstalace může být do budoucna nadále rozšiřováno 

odběrové zatížení silnoproudé elektroinstalace. Zároveň s tím došlo k podstatnému snížení 
stávající odběrové křivky, a to zejména díky nové komplexní instalaci úsporných spotřebičů. 

  
Také rozvody strukturované kabeláže provedené v souladu s nejmodernějšími 

technologiemi umožňují prakticky libovolné budoucí rozšiřování datové sítě v budově Právnické 
fakulty. 

 

 

VIII.2. Rozšíření kapacitních a prostorových možností  
 
 Právnická fakulta UK se již několik let potýká s prostorovou nedostatečností pro 

vzdělávací a vědecko výzkumnou činnost, a to zejména z důvodu postupného nárůstu počtu 
posluchačů v magisterském i doktorském studijním programu. Budova Právnické fakulty UK byla 
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postavena na přelomu 20. a 30. let minulého století a době vzniku odpovídá nejen vnitřní 
uspořádání budovy, ale i její předpokládané kapacitní zatížení.  

 
V procesu budoucího rozšiřování prostorových a kapacitních možností pro vzdělávací a 

vědecko výzkumnou činnost fakulta v roce 2006 realizovala dva významné kroky.  Tím prvním 
bylo dokončení hlavního objemu stavebních prací v rámci investiční akce „UK – PF Vestavba 
půdních prostor“. Lze konstatovat, že nově budované půdní prostory jsou v obou křídlech budovy 
Právnické fakulty UK po stavebně technické stránce dokončeny. Fakulta by tak v roce 2007 měla 
získat pět nových seminárních místností, tři nové počítačové učebny a nový reprezentativní 
prostor sestávající z konferenční místnosti a simulovaní soudní síně. Zbývá pouze dokončit 
některé stavební úpravy související s naplněním požadavků HZS Hlavního města Prahy na nově 
budované půdní prostory a vybavit jednotlivé místnosti interiérovými prvky. 

 
Za druhý velmi významný počin v oblasti rozšiřování kapacitních a prostorových možností 

Právnické fakulty UK lze považovat získání objektu bývalé Menzy Na Větrníku do správy 
Právnické fakulty UK. Tento velmi rozsáhlý objekt, který je snadno dosažitelný od budovy 
Právnické fakulty UK a který se nachází ve velmi výhodné poloze u studentských kolejí Hvězda a 
Větrník na Praze 6, si bude vyžadovat rozsáhlou rekonstrukci. Po jejím ukončení by však měla 
Právnická fakulta UK získat nejen nové prostory určené k uskladnění knihovního fondu, který po 
záplavách v roce 2002 nemůže být umístěn v suterénech budovy Právnické fakulty  UK, ale také 
nové studovny, přednáškové sály, kanceláře a místnosti určené k pořádání vědeckých konferencí a 
odborných seminářů. 
 

 

VIII. 3.  Zkvalitňování a modernizace technického vybavení fakulty.  
 

V roce 2006 bylo uskutečněno další postupné zkvalitňování technického a technologického 
vybavení Právnické fakulty UK. Podrobněji je o této problematice pojednáno v kapitole  VII.  

 
Na tomto místě je třeba dále vyzdvihnout pokračující práce na dalším zkulturnění vnitřního 

prostředí budovy Právnické fakulty  UK směřující nejen k realizaci nutných kroků ke komplexní 
výmalbě vnitřních prostor fakulty a k dalšímu rozšiřování a zvyšování kapacity klimatizačního a 
vzduchotechnického systému, ale též k postupnému zpříjemňování vnitřních prostor budovy 
Právnické fakulty  UK, které by mělo pozitivně působit nejen na posluchače fakulty, ale též na její 
zaměstnance. Za významný počin v tomto směru lze považovat slavnostní odhalení busty Sv. Iva, 
patrona právníků, která bude nadále jako dar fakultě umístěna na jedné z chodeb v druhém 
nadzemním podlaží budovy Právnické fakulty  UK. 
 
 

VIII. 4. Zhodnocování nemovitého i movitého majetku 
 
 Právnická fakulta UK věnovala v roce 2006 stálou pozornost údržbě a zajištění dalšího 

zhodnocování nemovitého i movitého majetku, který je Právnické fakultě svěřen Univerzitou 
Karlovou v Praze do správy. Lze konstatovat, že v roce 2006 nedošlo k žádnému zásadnějšímu 
poškození či ztrátě jakéhokoli hmotného majetku univerzity, přičemž drobná poškození a případné 
ztráty byly řešeny v souladu s inventarizačními a účetními postupy. Všude tam, kde to bylo 
možné, byly případné škody fakultě odpovědnými subjekty v maximálním možném rozsahu 
refundovány. To se týkalo zejména škod vzniklých v průběhu provádění rekonstrukce 
elektroinstalace v budově Právnické fakulty  UK, které byly nahrazeny dodavatelem 
rekonstrukčních prací. 
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Pro úplnost doplňme, že Právnická fakulta UK uskutečnila v roce 2006 všechny kroky 
nezbytné pro optimalizaci výdajové stránky svého rozpočtu. Podrobné plnění rozpočtu fakulty, 
který byl pro rok 2006 přijat Akademickým senátem PF UK, vyplývá z Výroční zprávy o 
hospodaření PF UK za rok 2006. 
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IX. Personální část 
 
1. Vedení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
 
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., 
děkan 
Tel.: 221005331 
E-mail: GERLOCH@PRF.CUNI.CZ 
 
Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., 
proděkan pro zahraniční záležitosti 
Tel.: 221005370 
E-mail: DAMOHORS@PRF.CUNI.CZ 
 
JUDr. Jiří Hřebejk 
proděkan pro magisterský studijní program 
Tel.: 221005465 
E-mail: HREBEJK@PRF.CUNI.CZ 
 
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., 
proděkan pro koncepci studia 
Tel.: 221005414 
E-mail: KUKLIK@PRF.CUNI.CZ 
 
Doc. JUDr. Hana Marková, CSc., 
proděkanka pro rozvoj fakulty 
Tel.: 221005532 
E-mail: MARKOVA@PRF.CUNI.CZ 
 
Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D., 
proděkan pro doktorský studijní program a rigorózní řízení 
Tel.: 221005451 
E-mail: SALAC@PRF.CUNI.CZ 
 
JUDr. Věra Štangová, CSc., 
proděkanka pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání 
Tel.: 221005509 
E-mail: STANGOVA@PRF.CUNI.CZ 
 
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., 
proděkan pro vědu, výzkum a ediční činnost 
Tel.: 221005439 
E-mail: STURMA@PRF.CUNI.CZ 
 
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., 
tajemník fakulty 
Tel.: 221005328 
E-mail: HORACEK@PRF.CUNI.CZ 
 
JUDr. Ing. Josef  Staša, CSc., 
předseda Akademického senátu Právnické fakulty UK 
Tel.: 221005318 
E-mail: STASA@PRF.CUNI.CZ 
 



 35

2.Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
 
Interní členové 
 

Předseda: 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.   

Členové: 

Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 

Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 

Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc. 

Prof. JUDr. Dagmar Císařová,. DrSc. 

Doc. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 

Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 

Doc. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 

Doc. JUDr. Vladimír Kindl 

Prof. JUDr. Dr. iur. h.c. Jan Kříž, CSc. 

Prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

Prof. JUDr. Dr. h. c. Karel Malý, DrSc. 

Doc. JUDr. Hana Marková, CSc. 

Prof. JUDr. Oto Novotný, CSc. 

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc. 

Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. 

Doc. JUDr.  Stanislav Plíva, CSc. 

Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 

Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 

Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 

Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc. 

Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc 

Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. 

Doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc. 

Prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 
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Externí členové  
 

JUDr. Jan Bárta, CSc., ředitel odboru legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky 

JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu ČR 

Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., vedoucí katedry obchodního práva PF ZČU v Plzni 

Prof. JUDr. Jan Filip, CSc., vedoucí katedry ústavního práva a politologie PF MU v Brně 

JUDr. Martin Foukal, prezident Notářské komory ČR 

Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., místopředseda Ústavního soudu ČR 

Prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc., poslanec Parlamentu ČR 

JUDr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv 

Prof. JUDr. Jan Musil, CSc., soudce Ústavního soudu ČR 

Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., rektor Policejní akademie ČR 

Prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc., profesor Cardiff Law School, University of Wales 

JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR 

JUDr. Vladimír Stibořík, předseda Vrchního soudu v Praze 

Doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., děkan PF MU v Brně 

Doc. JUDr. Marián Vrabko, CSc., děkan PF UKo v Bratislavě 

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., místopředsedkyně Ústavního soudu ČR 

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc., děkan PF  ZČU v Plzni 
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3.Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
 
 
JUDr. Ing. Josef  Staša, CSc., 
předseda 
Tel.: 221005318 
E-mail: STASA@PRF.CUNI.CZ 
 
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc., 
místopředseda 
Tel.: 221005506 
E-mail: VOKOUN@PRF.CUNI.CZ 
 
Pavel Raboch 
místopředseda 
E-mail: RABOCHPAVEL@SEZNAM.CZ 
 
Pedagogická část 
 
JUDr. Petr Bělovský, Dr. 
JUDr. Karel Beran, Ph.D. 
JUDr. Petr Čech, LL.M. 
PhDr. Marta Chromá, Ph.D. 
Doc. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. 
JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 
Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 
 
Studentská část  
 
JUDr. PhDr. Marek Antoš 
Lukáš Bayer 
Mgr. Bc. Peter Brezina 
Jan Horník 
Miroslav Huml 
Michaela Humlová 
MUDr. Jiří Mazur 
Pavel Raboch 
Hana Vítová 
Mgr. Karolina Žákovská 
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4. Disciplinární komise Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
 
Předseda:  JUDr. Jiří Hřebejk 
Tajemnice:  Mgr. Marcela Balíková 
Členové:  Jan Horník 

Miroslav Huml 
JUDr. Helena Prášková, CSc. 
Pavel Raboch 
JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

 
 
 
5. Stálé poradní orgány na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
 
Kolegium děkana 
 
Děkan:   Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Proděkani:  Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 

JUDr. Jiří Hřebejk 
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
Doc. JUDr. Hana Marková, CSc. 
Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 
JUDr. Věra Štangová, CSc. 
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

Tajemník fakulty: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 
Předseda AS:   JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
 
Knihovní komise 
 
Předseda:  Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
Tajemnice:  Ladislava Spurná 
Členové:  Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. 

Doc. JUDr. Hana Marková, CSc. 
JUDr. Dita Melicharová, Ph.D. 
PhDr. Jana Mouchová 
Ing. Iva Schmidtová 
JUDr. Petr Šustek 

 
Přijímací komise 
 
Předseda:  Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Tajemnice:  Mgr. Marcela Balíková 
Členové:  Lukáš Bayer 
   Mgr. Bc. Peter Brezina 
   JUDr. Jiří Hřebejk 
   Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
   Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 
   JUDr. Věra Štangová, CSc. 
   Hana Vítová 
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Redakční rada AUC Juridika 
 
Předseda:  Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Tajemnice:  Blanka Jandová 
Členové:  Doc. PhDr. JUDr. Ilona Bažantová, CSc. 
   Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 
   Prof. JUDr. Jiří Boguszak, DrSc. 
   Doc. JUDr. Taisia Čebišová, CSc. 
   Doc. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
   Doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 
   Doc. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 
   Doc. JUDr. Vladimír Kindl 
   Prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. 
   Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. 
   Doc. PhDr. Milan Sláma 
   Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 
   Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 
   Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 
   JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 
   Prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 
 
Ediční komise 
 
Předseda:  Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Tajemnice:  Blanka Jandová 
Členové:  Dóris Hadrabová 
   JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 
   Doc. JUDr. Radim Seltenreich 
   Doc. JUDr. Michaela Zuklínová, CSc. 
 
Komise pro koncepci studia 
 
Předseda:  Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
Členové:  JUDr. Karel Beran, Ph.D. 
   Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 
   Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
   JUDr. Jiří Hřebejk 
   Doc. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
   Doc. JUDr. Richard Král, LL.M. 
   Doc. JUDr. Hana Marková, CSc. 
   MUDr. Jiří Mazur 
   Pavel Raboch 
   Doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc. 
 
Inventarizační a náhradová komise 
 
Předsedkyně:  Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 
Členové:  Doc. PhDr. JUDr. Ilona Bažantová, CSc. 
   Ing. Iva Schmidtová 
   JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 
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 V uplynulém roce se vedení Právnické fakulty koncepčně zabývalo personálními a 
mzdovými otázkami. Výsledkem jednání kolegia děkana bylo dne 29. prosince 2006  vydání 
pokynu děkana č. 10/ 2006 k provedení vnitřního mzdového předpisu UK pro akademické 
pracovníky Právnické fakulty UK.  Ve výuce na fakultě jsou pedagogové s hlavním pracovním 
poměrem k fakultě, doplňováni externisty s vedlejším či souběžným pracovním poměrem 
k univerzitě – fakultě nebo externisty působícími zde na základě dohod o pracovní činnosti nebo 
dohod o provedení práce. Účastní se pedagogických úkonů zajišťovaných jednotlivými pracovišti 
fakulty – katedrami a ústavy. Je přirozené, že jejich podíl na těchto pedagogických úkonech je 
výraznější na pracovištích věnujících se pěstování hlavních právních odvětví platného práva a tam 
zejména na výuce výběrových předmětů. Rozdělování finančních prostředků bude preferovat 
učitele v plném pracovním úvazku, nedůchodovém věku, soustředěné na práci na fakultě. 

 
Podkladem pro zařazení pracovníka do mzdové třídy je pracovní činnost, která vychází 

z činnosti sjednané v pracovní smlouvě a z práce, kterou bude pracovník skutečně vykonávat. 
Každý pedagog musí v základním rozsahu plnit pedagogické a vědecké úkoly. Pedagogická 
činnost je zaměřena na výuku v různých formách studia, vyučující musí plnit zároveň úkoly na 
úseku vědy a výzkumu.  Pokud některá z uvedených složek není naplněna a není adekvátně 
nahrazena v rámci složky druhé, nelze přiznat osobní příplatek. Nesplnění některého z hlavních 
kritérií  může znamenat snížení osobního příplatku na určenou dobu a při dlouhodobější 
nečinnosti i přeřazení do jiné kategorie v rámci mzdového tarifu.  Pravidelná hodnocení plnění 
úkolů se provádějí podle stanovených kriterií. Hodnocení a následné přiznávání a změny výše 
osobního příplatku se budou provádět pravidelně  po skončení semestru.  
 
Pro hodnocení jsou stanoveny následující podíly jednotlivých činností pracovníků: 
 
30 - 50%  pedagogická činnost 
50 - 30%  vědecká činnost 
20%           zahraniční vztahy 
Pro katedru jazyků a tělesné výchovy se uvedená kritéria použijí přiměřeně 
 
Jednotlivé úseky zahrnují zejména: 
Pedagogická činnost:   

• pedagogická činnost v magisterském studijním programu 
• účast na rigorózním řízení 
• participace na zabezpečení doktorandského studijního programu 
• podíl na CŽV a dalších formách výuky (univerzita třetího věku apod.) 
• ostatní pedagogické činnosti a činnosti související (vedení vědeckých seminářů a podíl na 

přípravě a průběhu studentských vědeckých konferencí, příprava učebních pomůcek, 
včetně multimediálních, účast na promocích, imatrikulacích a pod.) 

  
V oblasti vědecké činnosti se jedná o : 

• vědecké a odborné publikace  
• participaci na výzkumných záměrech  
• grantové aktivity 
• účast  na vědeckých konferencích a obdobných odborných aktivitách  

 
Zahraniční vztahy zahrnují: 

• studijní, vědecko výzkumné a přednáškové pobyty v zahraničí 
• účast na zahraničních konferencích  
• přijetí zahraničních návštěv v rámci pedagogické a vědecké činnosti na fakultě. 

 
Významným nástrojem stabilizace v personální oblasti bylo  vydání zvláštního pokynu 

děkana  č. 8 ze dne 27. listopadu 2006 o poskytování příspěvku na penzijní připojištení nebo 
soukromé životní pojištění, a to ve výši 500 Kř měsičně.  
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6. Počty zaměstnanců 
 
a) Právnická fakulta měla  k 31. 12. 2006  278 zaměstnanců  (252,35 – viz pozn.), z toho 139 

žen. 
Učitelů bylo 164 (143,0,2) z toho  29 profesorů, 37 docentů, 94 odborných asistentů, z toho 2 
na rodičovské  dovolené a 1 na neplaceném volnu, 4 asistenti, z toho 1 na rodičovské 
dovolené, ostatních zaměstnanců 114 (109,33), z toho 1 na mateřské dovolené a 1 na 
rodičovské dovolené. 

Pozn.: V závorce je přepočtený stav. 

            

b) Přehled učitelských zaměstnanců a odborných pracovníků na katedrách a ústavech 
(počet žen v závorce): 

 
Katedry, ústavy             Prof. Doc. OA A Učitelé 

celkem 
Odborní 
pracovníci 

Teorie práva a právních 
učení 

1(0) 3(0) 5(1) 0 9(1) 0 

Filosofie a sociologie 0 3(0) 1(0) 0 4(0) 0 
Právních dějin 4(0) 2(0) 4(0) 0 10(0) 0 
Občanského práva 5(1) 5(3) 4(1) 1(0) 15(5) 0 
Trestního práva 2(1) 3(0) 6(2) 0 11(3) 0 
Obchodního práva 4(2) 2(1) 8(3) 0 14(6) 0 
Pracovního  práva a 
práva sociálního 
zabezpečení 

2(0) 1(1) 8(4) 0 11(5) 0 

Ústavního práva 2(0) 2(1) 7(4) 0 11(5) 0 
Národního hospodářství 0(0) 2(1) 5(0) 0 7(1) 0 
Správního práva a 
správní vědy 

2(0) 4(1) 6(3) 0 12(4) 1(0) 

Finančního práva a 
finanční vědy 

1(0) 2(2) 5(1) 0 8(3) 0 

Práva životního 
prostředí 

1(0) 1(0) 3(1) 0 5(1) 0 

Mezinárodního práva 2(1) 2(1) 3(2) 0 7(4) 0 
Evropského práva 2(0) 3(0) 1(0) 0 6(0) 0 
Jazyků 0(0) 0(0) 14(12) 0 14(12) 1(0) 
Tělesné výchovy 0(0) 1(0) 6(3) 3(1) 10(4) 0 
Ústav práva autorského, 
práv průmyslových a 
práva soutěžního 

1(0) 0(0) 8(5) 0 9(5) 0 

Ústav právních dějin 2(1) 1(0) 0 0 3(1) 2(1) 

Celkem 
31(6) 37(11) 94(42) 4(1) 166(60) 4(1) 

 
 
x) Prof. Malý je počítán 2x (profesor katedry a profesor ústavu) 
     Prof. Gerloch je počítán 2x (profesor dvou kateder) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42

c) Přehled ostatních zaměstnanců  (počet žen v závorce) 
 
 
Pracoviště                 Vedoucí Referenti Odborní pracovníci Dělníci Celkem 
Oddělení všeobecné 1(1) 2(2) 0 0 3(3) 
Personální oddělení 1(1) 1(1) 0 0 2(2) 
Referát PaM 0 1(1) 0 0 1(1) 
Oddělení studijní 1(1) 12(12)* 0 0 13(13) 
Oddělení zahraniční 1(0) 3(3) 1(1) 0 5(4) 
Oddělení pro vědu, 
výzkum a edici 

1(1)* 2(2) 0 0 3(3) 

Ekonomické oddělení 1(1) 6(6) 0 1(1) 8(8) 
Provozní oddělení 1(0) 4(1) 0 22(6) 27(7) 
Civilní ochrana 0 1(0) 0 0 1(0) 
Juridikum 0 2(2) 0 0 2(2) 
Knihovna 1(1) 16(15) 0 0 17(16) 
Pracoviště počítačové 
techniky 

1(0) 2(2)** 8(1) 0 11(3) 

Celkem 
9(6) 52(47) 9(2) 23(7) 93(62) 

 
 
Pozn.: K 93 je nutné přičíst 16 (sekretářky kateder a ústavů), 1 (tajemník fakulty) a 4 (odborní pracovníci 
na katedrách a ústavech). 
* Z tohoto počtu je 1 zaměstnankyně na rodičovské dovolené 
** Z tohoto počtu je 1 zaměstnankyně na mateřské dovolené 
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d)  Přehled učitelských zaměstnanců na katedrách a ústavech: 
- v části celkem v závorce přepočtený stav 
- v ostatních částech v závorce zkrácené úvazky 
- prof. Malý počítán 2x (profesor katedry a ředitel ústavu) 
- DV – zaměstnanci, kteří by již mohli vzhledem k věku pobírat starobní důchod, ale ještě o něj 

nepožádali 
- D – zaměstnanci, kteří pobírají starobní důchod 
-    OA – 6 je na mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené (započítáni ve stavu) 
-    A – 1 na mateřské dovolené (ve stavu) 
 
 
Katedry, ústavy        Prof. Doc. OA A DV D Celkem 
Teorie práva a 
právních učení 

1 3(1 x 0,75, 
1 x 0,5) 

5 0 1(0,5) 0 9(8,25) 

Filosofie a sociologie 0 3(1 x 0,5) 1 0 2 1(0,5) 4(3,50) 
Právních dějin 4 2 4(1 x 0,5) 0 1 1 10(9,50) 
Občanského práva 5 5(1 x 0,2, 1 

x 0,5) 
4(1 x 0,8) 1 0 5(1 x 0,5) 15(13,50) 

Trestního práva 2   3(2 x 0,33) 6(1 x 0,33) 0 0 2 11(8,99) 
Obchodního práva 4(1 x 0,1, 1 

x 0,75) 
2 8(2 x 0,5, 1 

x 0,75, 1 x 
0,1) 

0 0 3(2 x 
0,75) 

14(10,70) 

Pracovního práva a 
práva sociálního 
zabezpečení 

2 1 8(1 x 0,5,  
1 x 0,66)  

0 1 2(1 x 
0,66) 

11(10,16) 

Ústavního práva 2 2(1 x 0,5) 7(1 x 0,8, 1 
x 0,25) 

0 0 2(1 x 0,5) 11(9,55) 

Národní hospodářství 0 2 5(1 x 0,75) 0 0 1(0,75) 7(6,75) 
Správního práva a 
správní vědy 

2(1 x 0,5) 4(1 x 0,5) 6(2 x 0,5) 0 1 2 (2 x 
0,5) 

12 (10,00) 

Finančního práva 1 2 5 (1 x 0,5, 1 
x 0,75) 

0 1 1(0,5) 8(7,25) 

Práva životního 
prostředí 

1 1 3 0 0 1 5(5,00) 

Mezinárodního práva 2(1 x 0,25) 2(1 x 0,75) 3(1 x 0,5) 0 1 0 7(5,50) 
Evropského práva 2 3 (1 x 0,33) 1 0 0 0 6(5,33) 
Jazyků 0 0 14(1 x 0,88) 0 0 0 14(13,88) 
Tělesné výchovy 0 1 6 3 0 2 10(10,00) 
Ústav práva 
autorského, práv 
průmyslových a práva 
soutěžního 

1 0 8(6 x 0,5), 2 
x 0,33) 

0 0 1(0,5) 9(4,66) 

Ústav právních dějin 2(1 x 0,5) 1 0 0 1 1 3(2,50) 
Celkem 31(28,10) 37(31,19) 94(81,73) 4(4,0) 9(8,5) 25(20,41) 166(145,02)
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e)   Přehled ostatních zaměstnanců 
- v závorce přepočtený stav 
- DV – zaměstnanci, kteří by mohli vzhledem ke svému věku již pobírat starobní důchod, ale 

nepožádali o něj 
- D – zaměstnanci, kteří pobírají starobní důchod 
 
 
 
Pracoviště          Vedoucí Referenti Odborní 

pracovníci 
Dělníci DV D Celkem 

Oddělení 
všeobecné 

1 2 0 0 0 2 3(3,0) 

Personální 
oddělení 

1 1 0 0 0 1 2(2,0) 

Referát PaM 0 1 0 0 0 1 1(1,0) 
Oddělení 
studijní 

1 12 0 0 3 2 13(13,0) 

Oddělení 
zahraniční 

1 3 1 0 0 1 5(5,0) 

Oddělení pro 
vědu, výzkum a 
edici 

1 2 0 0 0 2 3(3,0) 

Ekonomické 
oddělení 

1 6 0 1(0,75) 0 2 8(7,75) 

Provozní 
oddělení 

1 4 0 22(3 x 0,81, 
1 x 1,5) 

0 19 27(26,93) 

Civilní ochrana 0 1(0,33) 0 0 0 1(0,33
) 

1(0,33) 

Juridikum 0 2 0 0 0 0 2(2,0) 
Knihovna 1 2 x 0,5, 1 x 

066, 1 x 
0,75) 

0 0 0 3(2 x 
0,5)  

17(15,41) 

Pracoviště 
počítačové 
techniky 

1 2 8(1 x 0,33, 
1 x 0,5) 

0 0 1 11(9,83) 

Celkem 
9 52(49,74) 9(7,83) 23(22,68) 3 35(33,

33) 
93(89,25) 

 
 
Pozn.: K 93(89,25) je) nutné přičíst 16(15,75) z toho 1 x 0,75 – sekretářky kateder a ústavů, 1 – 
tajemník fakulty a 4 (3,33) z toho 1 x 0,33 odborní pracovníci na katedrách a ústavu 
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f)  Věková struktura akademických pracovníků na Právnické fakultě UK 
 
 
 
Kategorie   Do 30 let Do 40 let Do 50 let Do 60 let Do 70 let Nad 70 let Celkem % 
Profesor 0 1 5 10 5 8 29 17,68 
Docent 0 3 9 12 8 5 37 22,56 
Odborný 
asistent 

9 35 17 25 6 2 94 57,32 

Asistent 3 1 0 0 0 0 4 2,44 

Celkem 
12 40 31 47 19 15 164 100 

% 
7,30 24,39 18,92 28,66 11,58 9,15 100  

 

g)  Poměrné zastoupení věkových skupin akademických pracovníků 
 
 
 
Kategorie     Do 30 let Do 40 let Do 50 let Do 60 let Do 70 let Nad 70 let 
Profesor 0 3,45 17,24 34,48 17,24 27,59 
Docent 0 8,11 24,32 32,43 21,62 13,51 
Odborný 
asistent 

9,57 37,24 18,09 26,59 6,38 2,13 

Asistent 75,00 25,00 0 0 0 0 

Celkem 
7,30 24,39 18,92 28,66 11,58 9,15 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46

7. Přehled externích vyučujících působících na katedrách PF UK 
v kalendářním roce 2006 
 
Letní semestr 
 
 
Katedra teorie práva a právních učení 
 
JUDr. František Brabec                                  2 hodiny přednášek týdně VP Základy právní  
Ústav státu a práva AV ČR                             informatiky 
JUDr. Vojtěch Cepl                                         6 hodin přednášek ve VP Právo a právní praxe 
Krajský soud v Praze                                                                             
JUDr. Lenka Ceplová                                       8 hodin přednášek ve VP Právo a právní praxe  
Krajský soud v Praze 
JUDr. František Cvrček, CSc                            2 hodiny přednášek týdne VP Základy právní  
.Ústav státu a práva AV ČR                              informatiky 
JUDr. Milan Hulmák                                         2 hodiny přednášek 
Právnická fakulta ZČU                                        
JUDr. Petr Kišš                                                   semináře 4 hod. týdně 
AK Karlovy Vary 
JUDr. Jan Komárek                                            4 hodiny přednášek  
Ministerstvo zahraničních věcí 
JUDr. František Novák, CSc.                              2 hodiny přednášek týdně VP Základy právní 
Ústav státu a práva AV ČR                                  informatiky 
JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D.                                2 hodiny semináře týdně    
Advokátní a patentová kancelář 
Mgr. Václav Trajer                                               2 hodiny přednášek 
Katastrální úřad Strakonice 
 
Katedra právních dějin 
Mgr. Tomáš Běhounek                                         2 hod. semináře týdně 
Advokátní kancelář 
Doc.JUDr. Karel Litsch                                        2 hod. přednášek týdně 
Starobní důchodce 
 
 
Katedra občanského práva 
JUDr. Iveta Bláhová                                              2 hodiny seminářů týdně 
Úřad zeměměřičský a geodetický Praha 
JUDr. Pavel Slavíček                                             semináře 6 hodin týdně 
Předseda obvodního soudu Praha 7 
JUDr. David Uhlíř                                                  semináře 6 hodin týdně 
Advokátní kancelář 
 
Katedra trestního práva 
MUDr. Jan Brzek                                                     20 hodin přednášek VP Soudní psychiatrie          
Sexuologický ústav, fakultní poliklinika                       a psychologie 
Mgr. Ondřej Dostál                                                   6 hodin přednášek ve VP Trestní právo a 
Advokátní kancelář                                                     zdravotnictví 
JUDr. Václav Mandák                                                 2 hodiny přednášek ve VP 
Česká advokátní komora                                                        
JUDr. Miroslav Mitlöhner                                           2  hodiny přednášek  
Pedagogická fakulta 
Prof. JUDr. Jan Musil, CSc.                                      20 hodin přednášek VP 
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Ústavní soud ČR 
Doc.JUDr. Pavel Pavlovský, CSc.                             14 hodin přednášek VP 
Psychiatrická klinika 
JUDr. Olga Sovová                                                      8 hodin přednášek VP 
Advokátní kancelář 
JUDr. Vladimír Stibořík                                              2 hodiny přednášek 
Předseda Vrchního soudu v Praze          
Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.                             26 hodin přednášek  VP Soudní lékařství 
l.lékařská fakulta UK 
Doc.PhDr. Radim Uzel                                                 4 hodiny přednášek  
Společnost pro plánování rodiny a 
sex.výchovu   
JUDr. Jiřina Voňková, CSc.                                          2 hodiny přednášek VP 
Starobní důchodce 
 
Katedra obchodního práva 
JUDr. Jan Brodec                                                            2 hod. týdně semináře                                                 
 
 
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení 
JUDr. Lubomír Drápal                                                     4 hodiny přednášek 
Nejvyšší soud ČR 
Mgr. Jiří Král                                                                    2 hodiny přednášek 
MPSV 
JUDr. Gabriela Pikorová                                                   6 hodin přednášek 
JUDr. Jitka Hejduková, CSc.                                             2 hodiny přednášek 
Svaz průmyslu a dopravy 
JUDr. Alena Kučerová                                                       2 hodiny přednášek 
Úřad pro ochranu os .údajů 
JUDr. Petr Šimerka                                                             2 hodiny přednášek 
MPSV 
Mgr. Eva Svěrčinová                                                          6 hodin přednášek 
Úřad práce Praha 
JUDr. Bořivoj Šubrt                                                            2 hodiny přednášek 
OSVČ poradce 
 
Katedra   ústavního práva 
JUDr. PhDr.Petr Mlsna                                                                4 hodiny seminářů týdně 
Úřad vlády ČR 
  
Katedra národního hospodářství 
Mgr. Ing. Aleš Borkovec                                                     6 hodin přednášek 
VÚMZ Brno 
 
 
Katedra finančního práva a financí 
JUDr. Ing. Karel Dřevínek                                                   14 hodin přednášek VP  
Advokátní kancelář 
Ing. Eva Chmátalová                                                              2 hodiny přednášek týdně 
Starobní důchodce 
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Katedra mezinárodního práva 
JUDr. Monika Bayerová                                                                 6 hodin seminářů týdně 
Krajský úřad Středočeského kraje 
JUDr. Milan Beránek                                                                    40 hodin přednášek VP 
Ministerstvo zahraničních věcí 
Prof. JUDr. Čestmír Čepelka                                                        20 hodin přednášek VP 
Starobní důchodce 
Mgr. Eva   Hubálková                                                                  2 hodiny přednášek 
Rada Evropy, Štrasburk 
JUDr. Radomír Jungbauer                                                             2 hodiny přednášek 
Starobní důchodce 
JUDr. Vojtěch Trapl                                                                     2 hodiny semináře týdně 
Advokátní kancelář 
 
 
Katedra jazyků 
Jerusalem Gage Martinou                          španělština –      9 hod. seminářů a přednášek týdně 
PhDr. Zuzana Vaněčková                           latina – 2 hod. seminářů a přednášek týdně 
FF UK 
 
 
Katedra tělesné výchovy 
Mgr. Renata Brožová                                                      vedení aerobiku  1,5 hod.týdně 
OSVČ 
Ing. Vladimír Golla                                                          vedení kondiční TV – 4 hod. týdně 
Lauderovy školy  Praha 2 
Jan Chrtek                                                                         vedení kondiční TV – 4 hod. týdně 
Student FTVS UK                                        
Mgr. Jana Kohoutová                                                       vedení kondiční TV – 4 hod. týdně 
Student FTVS UK 
Mgr. Tomáš Mráz                                                            vedení kondiční TV – 4 hod. týdně 
Student FTVS UK 
 
 
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního  
JUDr. Jiří Čermák                                                                  2 hodiny přednášek  
Advokátní kancelář 
JUDr. Tomáš Dobřichovský                                                  2 hodiny přednášek 
Advokátní kancelář 
JUDr. Dagmar Hartmannová                                                 2 hodiny přednášek 
MAFRA a.s. 
JUDr. Petr Pečený                                                                 2 hodiny přednášek 
Advokátní kancelář 
 
 
 
 
Zimní semestr 
 
Katedra teorie práva a právních učení 
JUDr. František Brabec                                      2 hodiny přednášek týdně VP Základy právní 
Ústav státu a práva AV ČR                                             informatiky 
JUDr. Vojtěch Cepl                                             4 hodiny přednášek Právo a právní praxe 
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Krajský soud v Praze                                           
JUDr. Lenka Ceplová                                           2 hodiny přednášek Právo a právní praxe 
Krajský soud v Praze 
JUDr. František Cvrček                                        2 hodiny přednášek týdně VP Základy právní 
Ústav státu a práva AV ČR                                                                                    informatiky   
JUDr. Milan Hulmák                                            2 hodiny přednášek 
Advokátní kancelář 
JUDr. Petr Kišš                                                     4 hodiny semináře týdně 
AP Karlovy Vary 
PhDr. Michal Kubát                                              6 hod. týdně Politologie semináře 
FSV UK 
JUDr. František Novák                                          2 hodiny přednášek týdně VZ Základy práv. 
Ústav státu a práva AV ČR                                   informatiky 
JUDr. Tomáš Rychlý                                           4 hodiny přednášek a 2 hod. semináře týdně 
Advokátní a patentová kancelář     
 
 
Katedra právních dějin 
JUDr. Jaromír Císař                                               10 hodin přednášek 
Advokátní kancelář 
 
Katedra občanského práva 
JUDr. Pavel Slavíček                                               4 hodiny seminářů týdně 
Předseda obvodního soudu Praha 7 
JUDr. David Uhlíř                                                    4 hodiny seminářů týdně 
Advokátní kancelář 
JUDr. Jiří Mikeš                                                        24 hodin přednášek, 4 hod.týdně semináře 
Starobní důchodce 
                                                 
Katedra trestního práva 
PhDr. Martin Cejp                                                     2 hodiny přednášek VP Kriminologie 
Institut pro kriminologii a soc.prevenci 
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková                                   22 hodin přednášek Soudní psychologie 
Policejní akademie ČR       
JUDr. Robert Fremr                                                   2 hodiny přednášek 
Nejvyšší soud ČR 
PhDr. Alena Marešová                                               2 hodiny přednášek VP Kriminologie 
Institut pro kriminologii a soc.prevenci  
Prof.JUDr. Jan Musil                                                  14 hodin přednášek VP Kriminalistika 
Ústavní soud ČR 
JUDr. František Púry                                                   2 hodiny přednášek 
Nejvyšší soud ČR 
JUDr. Jiřina Voňková                                                12 hodin přednášek  
Starobní důchodce  
JUDr. Olga  Sovová                                                    10 hodin přednášek 
Advokátní kancelář 
 
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezepčení  
Mgr. Jiří Král                                                              2 hodiny přednášek Sociální zabezpečení 
MPSV 
JUDr. Božena Michálková                                          2 hodiny přednášek  
ČSSZ 
Mgr. Gabriela Pikorová                                              10 hodin přednášek  Sociální zabezpečení  
MPSV 
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JUDr. Eva Svobodová                                                12 hodin semináře 
Ministerstvo financí 
Ladislav Švec                                                               4 hodiny přednášek 
Pražská správa soc.zabezpečení 
Ing. Pavel Peřina                                                           6 hodin přednášek 
Starobní důchodce 
 
Katedra národního hospodářství 
Ing. Helena Čacká                                                         2 hodiny přednášek 
Ředitelka UNIVYC 
Jitka Melková                                                                2 hodiny přednášek 
Burza cenných papírů 
Ing. Libor Michálek                                                       2 hodiny přednášek 
Komise pro cenné papíry 
Ing. JUDr. Václav Školoud                                            2 hodiny přednášek 
Advokátní kancelář 
Ing. Dagmar Vránová                                                     2 hodiny přednášek 
Cekia, a.s. 
Marek Radan                                                                   2 hodiny přednášek 
 
Katedra mezinárodního práva 
JUDr. Monika Bayerová                                                 2 hod. přednášek a seminářů týdně 
Krajský úřad Středočeského kraje 
Mgr. Pavel Caban                                                            2 hod. přednášek, 24 hod. seminářů 
Ministerstvo zahraničních věcí 
Prof. JUDr. Čestmír Čepelka                                           6 hodin přednášek 
Starobní důchodce 
JUDr. Radomír Jungwirth                                                4 hodiny přednášek 
Starobní důchodce 
JUDr. Miroslav Pulgrecht                                                 2 hodiny přednášek  
Úřad vlády 
JUDr. Jiří Štěpanovský                                                     4 hodiny přednášek 
Starobní důchodce 
JUDr. Vojtěch Trapl                                                          2 hodiny semináře týdně 
Advokátní kancelář 
Mgr. Jaroslav Větrovský                                                    2 hodiny přednášek 
Organizace pomoci uprchlíkům 
JUDr. Jan Vinter                                                                 2 hodiny přednášek              
 
 
Katedra evropského práva 
JUDr. Jindřiška Munková                                                    40 hod. přednášek 
Starobní důchodce 
 
Katedra práva životního prostředí 
JUDr. Marie Vodičková                                                         
 
Katedra jazyků 
Mgr. Klára Havlásková                                   latina  -   2 hod. týdně přednášky a semináře 
FF UK 
 
Katedra tělesné výchovy 
Renata Brožová                                                                    1,5 hod.týdně aerobik 
OSVČ 
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Martin Křivánek                                                                    4 hod. týdně kondiční TV 
Student FTVS UK 
Miroslav Rýdel                                                              4 hod. týdně kondiční TV 
Student FTVS UK 
Kateřina Tvrdá                                                                8 hod. týdně kondiční TV 
Studentka FTVS UK 
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Přílohy 

Příloha č.l 

 1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 9.s. 
České a čs. právní dějiny Záp. 

4kr. 
Kl.záp. 
5. kr 

       

Římské právo a základy 
novodobého práva soukromého 

Záp. 
4kr. 

Kl.záp. 
5 kr. 

       

Teorie práva Záp. 
4kr. 

Kl.záp. 
5 kr. 

       

Dějiny práva a státu evropských 
zemí a USA 

Zk. 
6kr. 

        

Státověda Zk. 
6kr. 

        

Základy sociologie a psychologie 
pro právníky 

Zk. 
6kr. 

        

Občanské právo hmotné   Záp. 
4kr. 

Zk. 
6kr. 

Záp. 
4kr. 

Zk. 
6kr. 

  

Občanské právo procesní   Záp. 
4kr. 

Záp. 
4kr. 

Zk. 
6kr. 

 

KLP 
 
5 kr.   

Obchodní právo    Záp. 
4kr. 

Zk. 
6kr. 

 KLP 
5 kr. 

  

Mezinárodní právo soukromé      Záp. 
4kr. 

Zk. 
6 kr. 

  

Pracovní právo    Záp. 
4kr. 

Zk 
6kr. 

    

Ústavní právo a státověda  Kl záp. 
5 kr. 

Záp. 
4kr. 

      

Trestní právo     Záp. 
4kr. 

Záp. 
4kr. 

Zk. 
6 kr. 

KLP 
5 kr. 

 
 

Správní právo     Záp. 
4kr. 

Záp. 
4kr. 

Zk. 
6 kr. 

KLP 
5 kr. 

 
 

Mezinárodní právo veřejné   Záp. 
4kr. 

Zk. 
6kr. 

     

Finanční právo        Záp. 
4 kr. 

Zk. 
6 kr. 

Evropské právo      Zk. 
6kr. 

   

Právo sociálního zabezpečení        Záp. 
4 kr. 

Zk. 
6 kr. 

Právo životního prostředí        Záp. 
4 kr. 

Zk. 
6 kr. 

Politologie  Zk. 
6 kr. 

       

Teorie národního hospodářství  Záp. 
4 kr. 

Zk. 
6kr. 

      

Cizí jazyk   Test 
2kr. 

Test 
3kr. 

 ZK 
3kr. 

   

Doporučený počet volitelných 
Předmětů 

      1 
2 kr. 

1 
2 kr. 

 
 

Doporučený počet výběrových 
předmětů 

  2 
6kr. 

1 
3kr. 

 1 
3kr. 

 2 
6 kr. 

2 
6 kr. 

Celkem kreditů 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
dipl. 
sem.6 kr. 
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Příloha č. 2 -  Magisterské studium 
 
1. ročník (stav k 31. 12. 2006) 

Do 1. ročníku přijato děkanem    721 studentů 
   rektorem        0 studentů 

zapsáni         603 studenti 
 nezapsalo se bez oznámení     87 studentů 
 oznámilo před zápisem, že nebude 
  studovat      12 studentů 

po přerušení zapsáno       33 studentů 
 
   

do konce roku 2006  přerušilo     9 studentů 
    zanechalo           12 studentů 
    postoupilo do vyššího r.   22 studentů     
    dostali ISP           2 studenti  
 
 
2. ročník (stav k 31. 10. 2006) 
 
Do 2. ročníku zapsáno    677 studentů  
z přededchozího 1. ročníku ukončilo pro nepros.    27 studentů 
    ukončilo na vlast. žádost 16 studentů 
    postoupilo do vyššího r.  18 studentů 
    přerušilo     69 studentů 
    přestoupili na jinou VŠ       2 studenti 
 
Počet ISP  2 studenti   
 
3. ročník (stav k 31. 10. 2006)  
 
Do 3. ročníku zapsáno               861 studentů  
z předchozího 2. ročníku ukončilo pro nepros.    38 studentů 
    ukončilo na vlast. žádost 10 studentů 
    postoupili do vyššího r.    3 studenti 
    opakuje      8 studentů 
    přerušilo     77 studentů 
    přestoupili na jinou VŠ       3 studenti 
 
Počet ISP  1 student   
 
4. ročník (stav k 31. 10. 2006)  
 
Do 4. ročníku zapsáno               669 studentů 
z předchozího 3. ročníku ukončilo pro nepros.    62 studenti 
    ukončili na vl. žádost      4 studenti 
    postoupil do vyššího r.    1 student 

opakuje              55 studentů 
    přerušilo    93 studenti 
    přestoupilo na jinou VŠ       5 studentů 
     
Počet ISP      67 studentů  
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5. ročník (stav k 31. 10. 2006)  
Do 5. ročníku zapsáno        524 studentů  
z předchozího 4. ročníku ukončilo pro nepros.        8 studentů 
    ukončili na vl. žádost        2 studenti 
    opakuje        6 studentů 
    přerušilo     28 studentů 
    přestoupili na jinou VŠ       2 studenti 
 
Počet ISP  46 studentů   
 
Uzavřené studium (stav k 31. 12. 2006) 
chybí jen SSZk                 168 studentům 
chybí obhajoba diplomové práce               132 studentům 
chybí obojí                 202 studentům 
 
 

Absolventi 
V roce 2006  absolvovalo  449 studentů 
 
 Promoce  v březnu 2006  121 absolventů 
   v červnu 2006  196 absolventů 
   v prosinci 2006 146 absolventů 
   bez promoce      5 absolventů 
   dosud nepromovalo   30  absolventů 
 
 
 
Příloha č. 3 -  Kurz celoživotního vzdělávání (stav k 31. 12. 2006) 
 
V květnu 2006 absolvovalo 37 účastníků kurzu CŽV (výuka v akademickém roce 2005/2006). 
 
Pro akademický rok 2006/2007 
 
Projevilo zájem a přijato   132 účastníků 
Zapsáno        98 účastníků 
Odstoupil od smlouvy            1 účastník  
 
Stav k 31. 12. 2006       97  účastníků 
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Příloha č. 4 - Doktorský studijní program - Statistické údaje za rok 2006 
 
 
Počet přijatých doktorandů do 1.ročníku v r.2006                                          78         
 
Počet studujících v 1., 2. a 3.ročníku v roce 2006                                         221 
 
Počet doktorandů čekajících na obhajobu (píšících práci) v r.2006              141 
 
Celkový počet doktorandů v r.2006                                                               362 
 
Počet obhájených doktorských prací v r.2006                                                  22 
z toho cizí stát.příslušníci                                                                                   2 
 
Počet neobhájených prací                                                                                   2 
 
Počet stipendistů (prezenční forma studia -                                                         24 
stav k 31. 12. 2006) 
 
 
 
 
Příloha č. 5 - Přehled obhájených prací za rok 2005/2006 
 
 
Jméno:                                              Název práce:                 Datum obhaj.:  Školitel: 
 
     
1. Bílková Veronika PhDr. -  Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním 
humanitním právu                            1.6.2006          prof. Šturma  
 
2. Brodec Jan, JUDr. - Uznání a výkon soudních rozhodnutí v Evropské unii   

9.6.2006 prof. Pauknerová 
 

3. Caban Pavel - Jurisdikční imunity státu                          4.12.2006        prof. Šturma  
 
     
4. Doležal Tomáš, JUDr.  - Místo normativní teorie práva v analytické jurisprudenci  

20.4.2006 prof. Gerloch 
 
   

5. Kmec Jiří, JUDr. - Evropské trestní právo      8.12.2006     prof. Musil  
  
6. Kokeš Jiří, JUDr. - Pojetí směnky ve Velké Britániii       8.12.2006    doc. Přibyl  
     
7. Leščinský Jan, JUDr. - Evropská úprava právní ochrany databází 14.6.2006 doc. Svoboda 
  
8. Mlsna Petr, JUDr., PhDr.  - Ústavní soudnictví v německy mluvících zemích a jeho vztah k 
politice                                 7.11.2006      JUDr. Jirásková 
 
9. Morávek Libor - Vyrovnání podle zákona o konkursu a vyrovnání  
                                                                                                  15.6.2006        prof. Zoulík 
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10. Nevrzal Jan - Trestná činnost obchodníků s cennými papíry na kapitálovém trhu                             
                                                                                                24.4.2006      prof. Novotný  
 
11. Novotný Daniel - Problematika insider trading v právu USA             
                                                                                                25.10.2006        doc. Černá  
 
12. Patěk Daniel, JUDr.- Pojetí a problémy aplikace smluvní pokuty v obchodních vztazích.  
                                                                                                   7.12.2006       doc.Plíva  
 
13. Pulkrábek Zdeněk - Zájmy a subjektivní právo          29.5.2006       doc. Zuklínová  
  
14. Radošovský Peter, JUDr. - Rozhodné právo v závazkových vztazích z mezinárodního 
obchodu                               20.12.2006       prof. Kučera  
 
     
15. Sanginova Munira - Mezinárodně právní úprava uprchlictví v kontextu   
                                                                                                  27.10.2006      doc. Hýbnerová 
 
16. Skřejpková Petra, JUDr. - Vznik a vývoj obchodního práva se zřetelem na poměry  
v českých zemích (pol. 19-pol. 20. stol.)                                  1.6.2006        prof. Malý 
 .  
17. Svobodová Eva, JUDr. - Zvláštní druhy pracovního poměru  5.4.2006   prof. Tröster  
     
18. Svobodová Magdaléna - Úloha parlamentu České republiky v procesu integrace České 
republiky do Evropské unie                                24.2.2006          doc. Grónský 
 
19. Ščerba Filip, JUDr. - Odklon v českém trestním řízení    21.4.2006          doc.Jelínek 
 
20. Tesař Petr, JUDr. - Vztah občana a státu v soudobé české společnosti  
                                                                                                   20.4.2006         prof. Přibáň  
     
21. Tichá Tereza, JUDr. - Procesní prostředky ochrany životního prostředí  
                                                                                                  20.2.2006   doc. Drobník 
     
22. Wintr Jan, JUDr.  - Obecné a odvětvové principy současného českého práva  
                                                                                                  20.4.2006   prof. Gerloch 
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Příloha č. 6 

 
Juridikum - Kurzy ukončené v roce 2006 

 
Název kurzu počet posluchačů  
Sociální politika a personální řízení I.                                               40  
Sociální politika a personální řízení II. 24  
Sociální zabezpečení IV.             30  
Právnická angličtina 14  
Tlumočníci                   112  
Anglická terminologie obchodního práva  9  
Základy práva pro veřejnou správu           37  
Nové právo životního prostředí 17  
Anglická terminologie smluvního práva 11  
Francouzská terminologie trestního práva 10  
Terminologie italského občanského práva  hmotného  14  
Právnická ruština    8  
   
   
Celkem 326  
 
 

 
 

Kurzy, které byly zahájeny v roce 2006 a pokračují v roce 2007 
 
Název kurzu počet posluchačů  
Legislativa – legislativní technika  16  
Doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele                    130       
Sociální politika a personální řízení I. 31  
Sociální zabezpečení V.      30  
Stavební právo 41  
Právní vztahy k nemovitostem    40  
   
   
   
   
Celkem 288  
 
Počet posluchačů celkem za rok  2006                   614                   
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Příloha č. 7 - Státní rigorózní zkoušky – statistika přihlášek 
 

    Podané práce   Absolventi     Podané přihlášky   Rig. zkouš ky 

Předmět   v tom: procento   v tom: procento   v tom: procento Obha
v 
tom: Úst. 

v 
tom: 

  celkem platící platících celkem platící platících celkem platící platících joby N zk. N 

DEJI 13 6 46,2 11 8 72,7 17 10 58,9 11 0 11 0 

EVRO 6 2 33,3 7 4 57,1 8 5 62,5 6 0 8 1 

FINA 11 11 100 10 9 90 14 14 100 9 0 10 0 

MEZS 7 6 85,7 11 8 72,7 7 5 71,4 9 0 11 0 

MEZV 6 3 50 5 4 80 9 5 55,6 5 0 5 0 

OBHM 35 23 65,7 33 24 72,7 54 42 77,8 33 2 37 2 

OBPR 9 6 66,7 10 8 80 20 16 80 11 0 12 2 

OBCH 12 8 66,7 10 7 70 20 15 75 14 3 14 3 

PRAC 24 17 70,8 13 7 53,8 26 17 65,4 13 0 14 1 

PRNS 8 3 37,5 6 2 33,3 14 6 42,9 6 0 6 0 

ZIVO 4 1 25 6 3 50 8 5 62,5 6 1 7 1 

RIMP 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 

SPRA 8 7 87,5 4 3 75 13 11 84,6 5 1 6 2 

TEOR 2 1 50 1 1 100 3 2 66,7 1 0 1 0 

TRES    28 26 92,9 32 30 93,8 51 47 92,2 31 0 33 1 
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USTA    4 3 75 7 6 85,8 4 3 75 6 0 7 0 

Celkem 177 123 69,5 166 124 74,7 269 204 75,8 166 7 182 13 

Předmět       Absolventi     V řízení         

PGS1 */       0     0         

PGS2  **/       4     0          

Celkem       4     0         
 

Příloha č. 8 – Přehled o státních rigorózních zkouškách za rok 2006 

Rok Přihlášky Práce Absolventi PGS1*/ PGS2**/ 

      (bez PGS)     

1999 720 0 0 0 0 

2000 307 229 91 0 0 

2001 303 166 165 63 0 

2002 337 198 151 28 3 

2003 337 207 171 16 17 

2004 285 212 173 24 10 

2005 292 177 201 3 9 

2006 269 177 166 0 4 
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Příloha č. 9 
 

 
 

POKYN DĚKANA  
 

PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE  
 

Č. 2/2006,  K PROVEDENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO  
 

STUDIJNÍHO PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2006/2007
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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PRÁVNICKÁ FAKULTA 
 

ÚVODNÍ INFORMACE 2006/2007 
 

 

Vážení uchazeči o studium 
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

 
Obecné podmínky přijímacího řízení 
Možnost konání přijímacích zkoušek na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze 

(dále jen PF UK) vyplývá z právních předpisů (Listina základních práv a svobod a zákon o 
vysokých školách) a z vnitřního předpisu vysokoškolské samosprávy (Řád přijímacího řízení - 
příloha č. 5 Statutu UK v Praze). Zaměření přijímacích zkoušek na PF UK stanovil Akademický 
senát PF UK svým usnesením z 15. 9. 2005 a konkrétní organizace přijímacích zkoušek je dána 
rozhodnutími rektora UK (zejm. opatření rektora UK č. 19/2005 - harmonogram přijímacího 
řízení pro akademický rok 2006/2007) a tímto pokynem děkana PF UK. 

Další informace o přijímacím řízení mohou být průběžně zveřejňovány na webové stránce 
PF UK: www.prf.cuni.cz. 

Postup a podmínky při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokou školu jsou 
předepsány vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 343/2002 Sb. 

 
Další podmínky přijímací zkoušky 
Akademický senát PF UK stanovil, že pro akademický rok 2006/2007 bude přijímací 

zkouška jednokolová - formou písemného testu, který má prověřit znalosti uchazečů ze 
všeobecného přehledu (znalostní test), schopnosti jejich logického úsudku a dedukce a z 
obecných předpokladů k vysokoškolskému studiu. Příslušné usnesení akademického senátu PF 
UK z 15. 9. 2005 je v příloze č. 1 tohoto pokynu.  

Do celkového hodnocení uchazeče se vedle výsledků přijímací zkoušky (testu) započítají i 
výsledky maturitní zkoušky a státní nebo mezinárodně uznávané zkoušky z cizího jazyka.  

 
Maturitní zkouška 
Uchazeči, který dosáhl u maturitní zkoušky (na jakékoliv střední škole) prospěchu s 

vyznamenáním, bude připočteno 5 bodů. K tomu je nutné, aby uchazeč při prezenci před 
přijímací zkouškou odevzdal úředně (pouze notářem nebo obecním úřadem) ověřenou kopii 
maturitního vysvědčení. Body se přiznávají za maturitní zkoušku složenou na střední škole 
v  České republice a Slovenské republice za vysvědčení výslovně opatřené doložkou "prospěl s 
vyznamenáním". V případě složení maturitní zkoušky v cizině (s výjimkou SR), je třeba předložit 
doložku nostrifikace, potvrzující dosažené vzdělání v cizině za rovnocenné s maturitní zkouškou 
v ČR (ČSFR) a klasifikační stupně odpovídající hodnocení "prospěl s  vyznamenáním" v ČR 
(ČSFR).  

Uchazečům maturujícím ve SR podle vyhl. MŠ SR č. 510/2004 Sb. budou výsledky maturity 
přepočteny následovně:  

 
1. V předmětech matematika, angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, italština bez 
ohledu na úroveň:   
v externí části maturitní zkoušky: 100% - 90% …. známka  1 
                                                         89% - 70% …. známka 2 
                                                         69% - 50% …..známka 3 
                                                         49% - 33% …..známka 4 
                                                         32% -   0% …..známka 5 
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v písemné formě interní části maturitní zkoušky: 100% - 90% …..známka 1 
                                                                                 89% - 70% …. známka 2 
                                                                                 69% - 50% …..známka 3 
                                                                                 49% - 25% …..známka 4 
                                                                                 24% -   0% …..známka 5. 
2. V dalších předmětech maturitní zkoušky, které nemají externí část, bez ohledu na úroveň se 
známka určí z procentuálního hodnocení po standardním zaokrouhlení na celé číslo jako 
v převodu v bodě 1. v externí části. 
3. Výsledná známka z předmětu maturitní zkoušky, která má víc částí, se určí jako průměr 
známek za jednotlivé části zkoušky, zokrouhlený standardním způsobem na celé číslo. 
4. Za prospěch s vyznamenáním bude považován celkový průměr známek ze všech předmětů 
maturitní zkoušky do hodnoty 1,50 včetně, přičemž ze žádného předmětu nebo jeho části nesmí 
být stupeň prospěchu horší než známka 2.  

Maturoval-li uchazeč vícekrát, započtou se mu body jen za nejlepší doložený výsledek. Za 
maturitní zkoušku pro účely přiznání bodů v přijímacím řízení na PF UK je možné uznat pouze tu, 
která splňuje kriteria vyhl. MŠMT ČR č. 442/1991 Sb. v platném znění. 

 
Zkoušky z cizích jazyků 
Seznam státních nebo mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka - od úrovně B2 

včetně podle Evropského referenčního rámce - je zveřejněn na webových stránkách PF UK a dále 
v příloze č. 2 tohoto pokynu. Těm uchazečům, kteří při prezenci odevzdají úředně (pouze 
notářem nebo obecním úřadem) ověřený certifikát o absolvování takové zkoušky z angličtiny, 
francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny nebo španělštiny, bude připočteno 5 bodů. Tyto body 
nelze uznat, jestliže by jazyk, v němž uchazeč vykonal státní nebo mezinárodně uznanou zkoušku, 
byl mateřským jazykem uchazeče (pokud by např. občan ruské národnosti předložil certifikát o 
úspěšném absolvování státní zkoušky z ruského jazyka, body mu připočteny nebudou).  Pokud má  
uchazeč úspěšně složeno více státních nebo mezinárodně uznaných zkoušek z několika cizích 
jazyků, lze body připočítat pouze jedenkrát.  

 
Počet přijatých 
Pro akademický rok 2006/2007 evidovala PF UK k  6. 4. 2006 4745 přihlášek 

k magisterskému studijnímu  programu.  Podle  rozhodnutí  Akademického  senátu   PF UK  z  
15. 9. 2005 má být pro následující akademický rok přijato 600 + x uchazečů (600 a každý další, 
který bude mít stejný celkový počet bodů jako uchazeč na 600. místě v celkovém pořadí 
sestaveném podle celkového počtu bodů; uchazeči se stejným celkovým počtem bodů jsou 
uváděni v abecedním pořadí). Poměr přijatých a nepřijatých uchazečů je tak dán počtem přihlášek 
a možnostmi PF UK. 

Uchazeči, kteří na základě zvláštní smlouvy absolvovali od akademického roku 2001/2002 
kurz celoživotního vzdělávání na PF UK (jen účastníci přijímacího řízení v letech 2001 až 2005) a 
podle dosažených studijních výsledků mají nárok na přiznání bonifikačních bodů při přijímacím 
řízení, nebudou zařazeni do pořadníku, který určuje počet bodů potřebných k přijetí. Z těchto 
uchazečů bude přijat každý, který dosáhne minimálně stejného celkového počtu bodů (test + 
event. maturitní vysvědčení + event. zkouška z cizího jazyka + bonifikace za dosažené studijní 
výsledky v kurzu CŽV) jako 600. uchazeč v pořadníku.  

 
Zaměření testu 
Otázky pro test pro přijímací zkoušku nebudou předem zveřejněny! Vzorové (typové) 

otázky jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto pokynu. Při odpovědi na otázky ze všeobecného 
přehledu vycházejí autoři otázek z publikovaných poznatků ve stavu k 28. 2. 2006, resp. u otázek 
ze základních právních pojmů pak ze stavu k 31. 12. 2005 (publikace ve Sbírce zákonů). PF UK 
nebude z důvodu zachování principu rovnosti řízení pro všechny uchazeče poskytovat žádné 
individuální ani hromadné konzultace ohledně možného zadání nebo řešení případných otázek. 

Přípravě a tisku testů bude věnována maximální pozornost. Pokud by se přesto stalo, že by 
v zadání testu byla odstranitelná chyba, budou na ni uchazeči upozorněni během zkoušky. 
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V tomto případě by PF UK takové upozornění nepovažovala za přerušení zkoušky ve smyslu 
Řádu přijímacího řízení a čas k vypracování testu by byl přiměřeně prodloužen. Pokud by se po 
skončení zkoušky ukázalo, že některá z úloh nemá jednoznačné řešení, bude taková úloha na 
základě rozhodnutí rozhodčího senátu z testu vyřazena a její výsledek nebude započten žádnému 
uchazeči. 

 

Místo a čas přijímací zkoušky 
Spolu s těmito pokyny dostáváte pozvánku k přijímací zkoušce. PF UK za smluvní 

spolupráce s externí agenturou (společnost Scio) organizuje řádný i náhradní termín přijímací 
zkoušky mimo budovu PF UK na 26 místech v 17 městech ČR. Adresy míst, kde se budou konat 
přijímací zkoušky, jsou v příloze č. 4 tohoto pokynu. Hlavním motivem tohoto pojetí je snaha o 
další objektivizaci přijímací zkoušky - všichni uchazeči v řádném termínu budou psát ve stejnou 
dobu stejnou variantu testu. Uchazeči jsou k přijímací zkoušce zváni podle adresy uvedené na 
přihlášce. Stanovené datum, hodinu i místo zkoušky uvedené na pozvánce je nutné dodržet. Pokud 
by některý uchazeč z vážných objektivních důvodů chtěl vykonat přijímací zkoušku v jiném 
městě (změna v rámci jednoho města je nepřípustná), musí o tuto změnu písemně požádat 
společnost Scio nejpozději do 10. 5. 2006 (k žádosti je třeba přiložit originál původně zaslané 
pozvánky); Uchazeči bude vyhověno  jen v případě, že to umožní kapacita zařízení, ve kterém by 
chtěl přijímací zkoušku vykonat a bude mu zaslána nová pozvánka. 

Pokud by se některý uchazeč nemohl z vážných a objektivních zdravotních důvodů 
(invalidita) podrobit písemné zkoušce, může bezodkladně - nejpozději však do 12. 5. 2006 - 
požádat děkana PF UK o umožnění ústní zkoušky. K žádosti přiloží potvrzení lékaře, popř. 
rozhodnutí správy sociálního zabezpečení o přiznání ZP, ZTP, resp. ZTP/P podle vyhl. č. 
182/1991 Sb. Vyhoví-li děkan takové žádosti, bude uchazeč pozván na zkoušku v řádném termínu 
(sobota 10. 6. 2006) do budovy PF UK v Praze, kde bude vyzkoušen ústní formou před komisí 
zejména ze všeobecného přehledu. 

 
Náhradní termín      
Uchazeči, kteří se z  velmi vážných, zejména lékařsky doložených zdravotních důvodů, jež 

budou mít charakter pracovní neschopnosti, nebudou moci ke zkoušce ve stanoveném termínu 
dostavit a nejpozději v den konání zkoušky svou neúčast řádně omluví, doloží a zároveň 
požádají o zařazení na náhradní termín budou v případě, že jejich omluvu PF UK uzná, 
písemně na tento termín pozváni. Omluvou není účast na přijímací zkoušce na jiné VŠ, dovolená, 
služební cesta nebo jiné pracovní důvody, ale ani lékařské vyšetření, jehož povaha není nezbytně 
nutná právě v den konání přijímací zkoušky.  

Vzhledem ke stavebním pracím na PF UK je třeba žádost o zařazení na náhradní termín 
adresovat přímo smluvní agentuře: Scio, Pobřežní 34, 186 00 Praha 8. 

Pro kontrolu a případná řešení nesrovnalostí bude nejpozději v pátek 16. 6. 2006 do 13 hod. 
na webové stránce fakulty zveřejněn seznam uchazečů zařazených na náhradní termín. Přijímací 
zkouška v náhradním termínu v úterý 20. 6. 2006 bude pouze v Praze, rovněž mimo budovu PF 
UK. Další náhradní termín již organizován nebude. O zařazení na mimořádný termín 5. 9. 
2006 mohou požádat pouze státní občané ČR, kteří ve školním roce 2005/2006 skládají maturitní 
zkoušku v zahraničí po 20. 6. 2006. 

 
Obsah a průběh zkoušky 
Přijímací zkouška se koná formou testu, který pro Právnickou fakultu připravuje a 

kompletně organizuje společnost Scio. Ta také zabezpečuje doporučenou přípravu ke zkoušce: 
internetové kurzy, Národní srovnávací zkoušky, sady srovnávacích testů apod. (viz příloha č. 7). 
Na jejích stránkách www.scio.cz/prfou proto najdete jak bližší  informace o průběhu zkoušky a 
přesný popis obsahu a charakteru přijímacích testů, tak i nejúplnější přehled materiálů 
doporučených k přípravě.  
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Test 
Test bude obsahovat celkem 105 otázek, resp. úloh  rozdělených do tří částí (Všeobecný 

přehled, Logika, Všeobecné předpoklady). Každá úloha obsahuje pět nabídnutých variant 
odpovědí.  

Všeobecný přehled (znalostní test) obsahuje celkem 30 úloh z osmi oblastí – historie, 
politického zeměpisu, kultury, politických reálií, filozofie, ekonomie, sociologie, základních 
právních pojmů. Každá úloha obsahuje právě jednu správnou odpověď na zadání úlohy. Za 
správně vyřešenou úlohu (uchazeč vybral správnou odpověď) bude přidělen 1 bod, za nesprávně 
vyřešenou úlohu (uchazeč vybral jinou než správnou odpověď) -1/4 bodu (mínus ¼ bodu), za 
vynechanou nebo neplatně vyřešenou úlohu (uchazeč nevybral žádnou odpověď nebo vybral více 
než jednu odpověď) 0 bodů. Na řešení první části testu je vyhrazeno 25 minut. Z testu ze 
všeobecného přehledu je možné celkově získat až 30 bodů. 

Logika obsahuje celkem 40 úloh, typově rozdělených do skupin logického úsudku a analýzy 
textu (kombinace logických podmínek, vyvozování závěrů z textu). Každá úloha obsahuje 
právě jednu správnou odpověď na zadání úlohy. Za správně vyřešenou úlohu (uchazeč vybral 
správnou odpověď) bude přidělen 1 bod, za nesprávně vyřešenou úlohu (uchazeč vybral jinou než 
správnou odpověď) -1/4 bodu (mínus ¼ bodu), za vynechanou nebo neplatně vyřešenou úlohu 
(uchazeč nevybral žádnou odpověď nebo vybral více než jednu odpověď) 0 bodů. Na řešení druhé 
části testu je vyhrazeno 45 minut. Z testu z logiky je tak možné získat celkově až 40 bodů.  

Všeobecné předpoklady pro vysokoškolské studium obsahují celkem 35 úloh, 
zastupujících vybrané hlavní skupiny obecných dovedností, nezbytných k úspěšnému studiu 
vysoké školy humanitního zaměření. Úlohy jsou rozdělené do části verbální dovednosti zaměřené 
na šíři a přesnost používání jazyka a do části zaměřené na základy kvantitativního a symbolického 
myšlení. Každá úloha obsahuje právě jednu správnou odpověď na zadání úlohy. Za správně 
vyřešenou úlohu (uchazeč vybral správnou odpověď) bude přidělen 1 bod, za nesprávně 
vyřešenou úlohu (uchazeč vybral jinou než správnou odpověď) -1/4 bodu (mínus ¼ bodu), za 
vynechanou nebo neplatně vyřešenou úlohu (uchazeč nevybral žádnou odpověď nebo vybral více 
než jednu odpověď) 0 bodů. Na řešení druhé části testu je vyhrazeno 35 minut. Z testu z logiky 
je tak možné získat celkově až 35 bodů.  

Čistý čas na vypracování testu je 105 minut (1 hodina a 45 minut). Časy na 
vypracování jednotlivých částí testu jsou nepřevoditelné. 

Celkově je možné získat z přijímacího testu až 105 bodů, s bodovým ohodnocením 
maturity a zkoušky z cizího jazyka až 115 bodů. Účastníci kurzu celoživotního vzdělávání 
mohou na základě zvláštní smlouvy podle dosažených studijních výsledků získat dalších až  10,5 
„bonifikačních“ bodů, tedy celkem až 125,5 bodů. 

 

Průběh zkoušky 
Při vstupu do budovy se uchazeč prokáže pozvánkou ke zkoušce1. Na rozpisu umístěném 

ve vstupním prostoru budovy vyhledá číslo a umístění učebny, ve které zkoušku vykoná. 
V učebně nalezne na tabuli rozpis jednotlivých míst v učebně a zaujme místo označené jeho 
identifikačním číslem. 

Během prezence administrátor ověří totožnost uchazeče podle občanského průkazu, údajů na 
pozvánce a rozpisu uchazečů a převezme ověřenou kopii maturitního vysvědčení, eventuálně 
certifikátu o zkoušce z cizího jazyka. Administrátor neověřuje správnost či pravost těchto 
dokumentů, pouze je od účastníků zkoušek vybere. Nesprávné dokumenty nebo dokumenty bez 
patřičných náležitostí budou vyřazeny až při dodatečné kontrole těchto dokumentů. Po prezenci 
administrátor dále rozdá uchazečům záznamové archy, do kterých budou zaznamenávat odpovědi 
na jednotlivé úlohy. Administrativní úkony zaberou cca 30-40 minut před samotným zahájením 
testování. Samotné testování bude v zásadě zahájeno v časovém rozmezí 9.40 – 9.55 hod. 

                                                 
1 Dostaví-li se uchazeč na jiné místo než má uvedené v pozvánce ke zkoušce, bude mu umožněno vykonat na tomto 

místě přijímací zkoušku jen v případě, že to umožňují kapacitní možnosti místa a koordinátor zkoušek v daném 
místě uzná uchazečovy důvody pro změnu místa jako opodstatněné. 
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Záznam odpovědí do záznamového archu: Uchazeči budou zaznamenávat správné 
odpovědi do záznamového archu, v němž ke každé úloze je přiřazena pětice čtverečků 
označených stejně, jako jsou označeny odpovědi v úloze (A, B, C, D, E). Vzor 
záznamového archu je v příloze č. 5 tohoto pokynu. Bude-li uchazeč danou odpověď 
považovat za správnou, vyznačí v příslušném čtverečku diagonální křížek jednoduchými, 
ale zřetelnými čarami. Pokud odpověď nepovažuje za správnou, ponechá příslušný čtvereček 
prázdný. Jakékoliv zápisy nebo značky mimo vnitřní část čtverečků jsou při strojovém 
vyhodnocení skenovacím zařízením ignorovány – nemá proto cenu vpisovat do záznamového 
archu jakékoliv textové nebo symbolické vzkazy. Doporučeným psacím nástrojem je tenký 
černý mikrofix (Centropen 0,3 liner), případně černá propisovací tužka. Je ve vlastním 
zájmu uchazeče doporučení respektovat, neboť použití jiných nástrojů (pera nebo mikrofixy 
jiné barvy, fixy zanechávající příliš silnou stopu nebo naopak tužky zanechávající příliš 
slabou stopu apod.) může ovlivnit výsledek elektronického zpracování záznamových archů 
(příliš slabý křížek může být vyhodnocen jako prázdný čtvereček, příliš silný křížek jako zcela 
zaplněný čtvereček, který má při vyhodnocení stejný význam jako prázdný čtvereček). 
 
Změna původně vyznačené odpovědi: Pokud se uchazeč rozhodne změnit původně 
vyznačenou odpověď, začerní zcela čtvereček s původně vyznačeným křížkem a vyznačí 
křížek do čtverečku náležejícího nově vybrané odpovědi. (!!!) K jednou změněné odpovědi 
již není možné se znovu vrátit – věnujte proto případným změnám odpovědí přiměřenou 
dávku pozornosti a rozvážnosti. 

Identifikace uchazeče: Identifikace uchazeče je na záznamovém archu provedena 
předtištěním identifikačního čísla uchazeče v binárním zobrazení v horní části archu – 
jakékoliv úpravy této části archu (vpisováním, gumováním nebo jiným způsobem) budou 
posouzeny jako pokus o podvodné chování s cílem přiřadit výsledky na archu jinému 
uchazeči; takto jakkoliv pozměněné archy budou z vyhodnocení vyloučeny a výsledek 
uchazeče vyhodnocen jako 0 bodů. Pro možnost kontroly během prezence a rozdávání 
záznamových archů je identifikační číslo uchazeče vytištěno na záznamovém archu i 
v alfanumerické podobě. (!!!) Důrazně upozorňujeme, že uchazeč se na záznamový arch 
nikam nepodepisuje. 

Poté administrátor zopakuje uchazečům hlavní informace o řešení testů (způsob záznamu 
odpovědi a možnost její změny, časový průběh zkoušky, pravidla regulérního chování u zkoušky) 
a zodpoví případné dotazy. Před rozdáním první části testu (Všeobecný přehled) vyzve 
administrátor dobrovolníky z řad uchazečů, aby ověřili neporušenost pečetí na obálkách se 
zadáním zkoušek a upozorní uchazeče, že nesmějí zadání otevřít do doby, než je k tomu vyzve2. 
Poté zadávající napíše na tabuli čas začátku a konce zkoušky a vydá uchazečům pokyn k zahájení 
práce.  

Pět minut před vypršením stanovené doby administrátor upozorní uchazeče, že do konce 
vyhrazené doby zbývá právě 5 minut. Po vypršení stanovené doby vyzve administrátor uchazeče 
k ukončení práce, zavření zadání, odložení psacích potřeb a vybere zadání testu. Provede stručnou 
instruktáž před druhou částí testu (Logika), v níž zopakuje základní informace o testu a způsobu 
záznamu odpovědi. Poté stejným způsobem jako u první části rozdá testy, napíše na tabuli čas 
začátku a konce zkoušky a vydá pokyn k zahájení práce. 

Analogicky jako při ukončení první části a zahájení druhé části proběhne i ukončení druhé 
části testu a zahájení třetí části testu (Všeobecné předpoklady). 

Na konci třetí části testu administrátor vybere od uchazečů záznamové archy, vloží je do 
připravené obálky, stanoveným způsobem zapečetí a nechá ověřit zapečetění dvěma dobrovolníky 
z řad uchazečů, kteří zároveň vyplní záznam na protokolu o zkoušce3. Poté administrátor umožní 
                                                 
2 Otevření zadání testu před vydáním pokynu k práci může být důvodem pro okamžité vyloučení daného uchazeče ze 

zkoušky. 
3 Obsahem záznamu uchazečů je vyjádření k tomu, zda zkouška dle jejich názoru proběhla regulérním způsobem, bez 

rušivých vlivů a podle předem stanovených pravidel. Každý z účastníků zkoušky má právo připojit k zápisu 
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uchazečům vzít si zpět zadání prvních dvou částí zkoušky a ukončí zkoušku. Teprve po kontrole, 
že všichni uchazeči odevzdali vyplněné záznamové archy, mohou uchazeči na pokyn 
administrátora danou místnost opustit. Vzhledem k uvedeným nutným organizačním úkonům 
(prezence, instruktáž, kontroly zapečetění, vyplnění protokolu o zkoušce) je nutné počítat s tím, že 
celková doba zkoušky bude delší, než je vlastní doba určená pro vypracování testu (zpravidla o 30 
– 40 minut).  

Důrazně upozorňujeme, že u přijímací zkoušky (testu) se nesmí používat žádné vlastní 
pomůcky (encyklopedie nebo slovníky či jakékoliv jiné publikace, přenosné počítače, kalkulačky 
apod.). Každý uchazeč tak bude používat pouze psací potřeby; žádné další předměty po zahájení 
zkoušky nejsou na lavici povoleny (tolerována je láhev s nápojem do objemu 1 litr, pokud má 
odstraněnou etiketu a její povrch neobsahuje žádný text). Volné listy papíru jsou součástí zadání 
druhé a třetí části testu (k řešení první části testu není papír na poznámky třeba a není proto 
povolen), uchazeč je během řešení z testu nevyjímá (kromě poznámek na volných listech je 
možné vpisovat poznámky přímo do zadání testů, která uchazeči po zkoušce zůstávají). Jakékoliv 
poznámky na papírech nebo v zadaní testů však nebudou brány v úvahu při přezkumném řízení, 
stejně jako se nelze odvolávat na vyznačení odpovědí kdekoliv jinde mimo záznamového archu. 
Žádné ze svých věcí uchazeč neumísťuje ani do lavice; vše, co si ke zkoušce přinesl, musí mít 
během zkoušky umístěno v uzavřené tašce. Uchazeč je rovněž povinen před zahájením zkoušky 
vypnout mobilní telefon a zvukové signály na hodinkách, případně jakékoliv další zvukové 
signály na jeho elektronických zařízeních. Nerespektování tohoto zákazu může být důvodem pro 
vyloučení uchazeče od zkoušky, stejně jako pokusy o komunikaci s dalšími uchazeči, použití 
nedovolených pomůcek nebo neopodstatněné chování rušící ostatní uchazeče. 

Administrátor je oprávněn v případě jakéhokoliv oprávněného podezření z 
nerespektování pravidel regulérního chování odebrat uchazeči jeho záznamový arch, 
ukončit jeho přijímací zkoušku a zvážit, zda nedodržení podmínek přijímacího řízení 
nenaplňuje intenzitu přestupku nebo dokonce trestného činu a iniciovat v tomto smyslu další 
opatření.  

Během prezence a úvodní instruktáže pořídí koordinátor zkoušek nebo jím pověřená osoba 
dvě fotografie, dokumentující rozsazení uchazečů v místnosti. Uchazeč je povinen respektovat 
pokyny koordinátora motivované snahou o co nejvyšší průkaznost pořízených fotografií4.  

Po prezenci před první částí testu ani kdykoliv v jeho průběhu již není dovoleno opustit 
místnost, v níž má uchazeč psát test. Před uplynutím časového limitu je možné odejít z místnosti 
jen s výslovným svolením administrátora zkoušek s tím, že nesmí být rušeni ostatní uchazeči 
v práci. Administrátor je oprávněn zvážit možnost předčasného odchodu podle charakteru 
místnosti a případně předčasný odchod zakázat. Uchazeč, který by opustil místnost před 
uplynutím časového limitu, se v žádném případě nemůže vrátit a pokračovat v daném testu. 
Rovněž tak se nemůže v přezkumném řízení dovolávat nevyčerpání časového limitu. 

Vyhodnocení testu 
Po ukončení přijímací zkoušky (testu) budou zapečetěné obálky se záznamovými archy 

uchazečů soustředěny v sídle smluvní agentury, která je jako anonymní naskenuje. 
Z vyhodnocených výsledků bude zpracováno výsledné pořadí uchazečů, od bodově 

nejúspěšnějších k nejméně úspěšnému, bez ohledu na termín zkoušky. To je možné provést až po 
náhradním termínu 20. 6. 2006. V jednotlivých bodových skupinách řadí počítač uchazeče podle 
abecedy.  

Po naskenování záznamových archů je PF UK na svých webových stránkách zveřejní; 
přístup k nim budou mít uchazeči po zadání identifikačního čísla. Nejpozději po náhradním 
termínu PF UK zveřejní stejným způsobem i autorské řešení jednotlivých úloh. Toto zveřejnění je 

                                                                                                                                                               
vlastní připomínky. 

4 Filmy s pořízenými fotografiemi se standardně nevyvolávají v případě, že nedojde ke zpochybnění identity 
některého účastníka zkoušky a po roce se protokolárně likvidují. Digitálně pořízené fotografie se uloží v šifrované 
podobě na záznamové médium uložené společně s nevyvolanými filmy. 
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však třeba považovat za předběžné a neoficiální, bude však dána možnost se k testům 
elektronicky vyjádřit. 

Výsledek zkoušky a rozhodnutí o přijetí 
Oficiální výsledky přijímacích zkoušek včetně vyhodnoceného testu uchazeče budou 

k dispozici na internetu po rozhodnutí děkana o přijetí. To se předpokládá ve čtvrtek 22. 6. 2006 
v odpoledních hodinách. K těmto údajům budou mít přístup uchazeči pouze po zadání svého 
identifikačního čísla; výsledek jiného uchazeče bez zadání identifikačního čísla nebude 
přístupný. Toto opatření vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném 
znění. Před rozhodnutím děkana se žádné informace o výsledcích přijímacích zkoušek na PF UK 
nepodávají a je zbytečné se jich dožadovat. Písemné rozhodnutí děkana PF UK o přijetí nebo 
nepřijetí ke studiu (podepsaném děkanem nebo proděkanem), jež jako jediné má povahu 
správního rozhodnutí, obdrží každý uchazeč na adresu trvalého bydliště doporučeně do 
vlastních rukou (předpoklad je, že se tak stane v první polovině července 2006). Požadavek 
doručení do vlastních rukou je dán § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách a PF UK proto 
nemůže vyhovět individuálním žádostem o jiný způsob doručení. O možnosti osobního převzetí 
rozhodnutí budou uchazeči informováni na webových stránkách PF UK; vzhledem k tomu, že 
budova PF UK bude od poloviny června do poloviny září 2006 uzavřena (rekonstrukce 
elektroinstalace, stavební práce), je pravděpodobné, že nedoručené písemnosti budou v letních 
měsících uloženy mimo budovu PF UK. Rozhodnutí děkana bude obsahovat výrok o přijetí nebo 
nepřijetí, údaj o minimálním počtu bodů nutných k přijetí a údaj o počtu bodů získaných 
uchazečem (ke dni rozhodnutí děkana). 

 
Nahlížení do rozhodných materiálů 
Podle zákona o vysokých školách (§ 50 odst. 6) a Řádu přijímacího řízení UK má uchazeč o 

studium právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o 
jeho přijetí ke studiu. Toto právo nahlédnout PF UK zajistí zveřejněním testu uchazeče na 
internetu (viz výše). Vzhledem k tomu, že budova PF UK bude v letních měsících uzavřena, bude 
eventuální fyzické nahlížení organizováno mimo budovu PF UK – bližší informace budou 
zveřejněny na webové stránce PF UK. Při fyzickém nahlížení však uchazeč nebude vidět jiné 
materiály, než ty, které budou na internetu. Na internetu budou testy uchazečů ponechány 
minimálně do konečného rozhodnutí rektora UK po přezkumném řízení (předpokládá se v první 
polovině září 2006). Žádostem uchazečů o individuální termíny nahlížení nelze vyhovět.  

 
Přezkumné řízení 
Uchazeč může podle § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách požádat o přezkoumání 

rozhodnutí děkana ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že 
každý uchazeč může znát svůj test a jeho vyhodnocení prostřednictvím internetu v zásadě již od 
23. 6. 2006, není bezpodmínečně nutné pro podání žádosti o přezkum čekat až na doručení 
rozhodnutí děkana. Pro takové případy bude na internetu ke stažení oficiální formulář 
žádosti o přezkum. 

Bezprostředně po uplynutí lhůty pro podávání žádostí o přezkoumání rozhodnutí 
(předpoklad je v polovině srpna 2006) zveřejní PF UK případně nově dosažené počty bodů 
jednotlivých uchazečů po provedených opravách vyhodnocení testů stejným způsobem, jako je 
zveřejnila bezprostředně po původním rozhodnutí děkana (internet po zadání identifikačního 
čísla). Uchazeči budou tím informováni, nakolik PF UK uznala nebo neuznala jejich připomínky. 

Pokud děkan nezmění své rozhodnutí, předá žádost o přezkoumání k rozhodnutí rektorovi 
UK. Rektor podle zákona změní rozhodnutí, jen pokud bylo vydáno v rozporu se zákonem, 
vnitřním předpisem vysoké školy nebo podmínkami pro přijetí. Jinak žádost zamítne a 
původní rozhodnutí potvrdí. Od účinnosti zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, se tak již 
nejedná o odvolání a pokud by žádost o přezkoumání byla koncipována jako odvolání (bez 
označení v čem má rozhodnutí děkana odporovat zákonu, vnitřnímu předpisu UK nebo 
podmínkám pro přijetí), nemůže jí být ze zákona vyhověno. Rozhodnutí rektora UK je konečné. 
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V případě přezkoumávání rozhodnutí rektorem UK zajišťuje toto přezkumné řízení studijní 
odbor rektorátu UK. Je proto bezpředmětné se informovat o výsledku přezkumu (včetně otázek na 
zasílání rozhodnutí rektora UK) na PF UK; případné dotazy je třeba směřovat na příslušný odbor 
rektorátu UK. 

 
Harmonogram přijímacího řízení 
Harmonogram přijímacího řízení včetně přezkumného řízení bude zveřejněn na úřední desce  

PF UK na internetu. 
 
Zápis přijatých uchazečů ke studiu 
Přijatí uchazeči budou písemně pozváni k zápisu do studia. Zápis je plánován v týdnu od 10. 

7. 2006 do 14. 7. 2006. Pro případ, že by přijatý uchazeč do data zápisu neobdržel písemné 
rozhodnutí děkana PF UK spolu s pozvánkou a informacemi o zápisu, bude se řídit pokyny, 
zveřejněnými na webových stránkách PF UK.  

 
Kurz celoživotního vzdělávání 
Nepřijatí uchazeči mají možnost se přihlásit do mimořádného studia – kurzu 

celoživotního vzdělávání. Informace o tomto kurzu jsou v příloze č. 6 tohoto pokynu. 
 
 
V Praze dne   6. 4. 2006 
 
                                                                                   Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., v.r. 

  děkan PF UK 
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Příloha č. 1 - Usnesení akademického senátu PF UK z 15. 9. 2005  

 
  
Další podmínky pro přijetí ke studiu do magisterského studijního programu na Právnické 
fakultě UK v Praze pro akademický rok 2006/2007 (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých školách) 
schvalované akademickým senátem Právnické fakulty UK podle čl. 13 odst. 1 písm. e) 
Statutu Právnické fakulty UK 
 
A. Termíny zkoušek:    řádné – sobota 10. 6. 2006  
                                        náhradní – úterý 20. 6. 2006 
 Termín pro podávání přihlášek ke studiu určí rektor UK. Přihlášky bude možné získat  i 
v elektronické podobě. 
     
B. Požadavky na uchazeče: 

Zkouška bude organizována jako jednokolová formou písemného testu, složeného 
z několika částí. Test bude obsahovat otázky prověřující znalosti (z historie, politického 
zeměpisu, kultury, politických reálií, filozofie, ekonomie, sociologie, základních právních 
pojmů), schopnost logického úsudku a analýzy textu (kombinace logických podmínek, 
vyvozování závěrů z textu) a obecné předpoklady uchazečů k vysokoškolskému studiu 
(verbální dovednosti zaměřené na šíři a přesnost používaní jazyka, základy kvantitativního 
a symbolického myšlení). 

Základní právní pojmy budou vycházet z Ústavy ČR, Listiny základních práv a 
svobod a ze zákona o vysokých školách (vždy v platném znění). Dále jsou jako studijní 
materiál vymezující rámec znalostního testu doporučeny středoškolské učebnice (v zásadě 
opatřené schvalovací doložkou MŠMT). Jejich seznam bude zveřejněn do konce října 2005. 
 
C. Organizace přijímacích zkoušek a hodnocení uchazečů: 
 Žádné otázky ani z jedné části písemného testu nebudou předem zveřejněny (zveřejněny 
nejpozději 5 týdnů před řádným termínem zkoušek budou vzorové otázky). 
 Otázky každé z částí testu s možností kontroly ze strany PF UK připraví a před zkouškou 
dodá externí subjekt v rovnocenných variantách pro řádný, náhradní a mimořádný termín 
zkoušky. Konkrétní varianta testu bude určena bezprostředně před zahájením zkoušky. 
 Odpovědi na jednotlivé otázky budou vyhodnoceny přidělením bodů. Test bude vytvořen 
tak, aby z maximálně dosažitelného počtu bodů v zásadě připadla: 

a) cca 1/3 bodů na otázky ze znalostního testu, 
b) cca 1/3 bodů na otázky zkoumající logický úsudek a analýzu textu 

      c)   cca 1/3 bodů na otázky prověřující obecné předpoklady k vysokoškolskému studiu. 
Vyhodnocení testu bude anonymní. Celkově dosažený počet bodů bude dán součtem 
uchazečových bodů v jednotlivých částech testu. 
  
 V přijímacím řízení budou zohledněny výsledky maturity (s vyznamenáním) připočtením 
počtu bodů rovnajících se 5 % (po možném zaokrouhlení) z maximálně dosažitelného počtu bodů 
v testu a státní nebo mezinárodně uznávané zkoušky z cizích jazyků (od úrovně B2 včetně 
podle Evropského referenčního rámce), rovněž připočtením počtu bodů rovnajících se 5 % (po 
možném zaokrouhlení) z maximálně dosažitelného počtu bodů v testu. Státní a mezinárodně 
uznávané zkoušky budou zohledněny z angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny a 
španělštiny u těch uchazečů, pro něž bude daný jazyk jazykem cizím, nikoliv mateřským. 
    
 Uchazečům, kteří absolvovali kurz celoživotního vzdělávání (CŽV) podle zvláštní 
smlouvy, budou zohledněny jejich studijní výsledky v tomto kurzu podle uzavřené smlouvy. 
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 Ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech (zejména zdravotních – držitelé 
průkazů TP, ZTP a ZTP/P podle vyhl. č. 182/1991 Sb.) může děkan na základě individuální 
žádosti povolit vykonání přijímací zkoušky ústní formou v přiměřeném rozsahu testu. 
   Ke zveřejnění výsledků přijímací zkoušky prostřednictvím internetu bude každému 
uchazeči nejpozději se zaslanou pozvánkou na zkoušku přiděleno individuální identifikační 
číslo („PIN“).  
 
D. Počet přijatých (bez přezkumného řízení): 
 
 600 plus každý další uchazeč, který dosáhne stejného počtu bodů jako uchazeč na 600. 
místě, plus ti účastníci organizovaného kurzu CŽV, kteří na základě výsledků přijímacího řízení a 
bodové bonifikace za studijní výsledky v tomto kurzu dosáhnou minimálně stejného počtu bodů 
jako 600. uchazeč z pořadí podle výsledků v přijímacím řízení (pro tyto uchazeče bude veden 
oddělený seznam).  

 Nedosáhl-li by takto určený počet přijatých uchazečů počtu 650, může děkan snížit 
bodovou hranici pro přijetí o 1 bod, nedosáhl-li by ani poté takto určený počet přijatých uchazečů 
počtu 650, může děkan opět snížit bodovou hranici pro přijetí o další 1 bod. 
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Příloha č. 2 - Seznam mezinárodně uznávaných zkoušek z cizích jazyků 

Vzhledem k významu znalostí cizích jazyků pro moderní studium práva Akademický senát PF UK 
rozhodl, že budou přiděleny zvláštní body v přijímacím řízení těm uchazečům, kteří se prokáží 
vysvědčením o vykonání standardizované zkoušky z cizího jazyka, jež odpovídá alespoň úrovni B2 
podle Evropského referenčního rámce (Společný evropský referenční rámec Rady Evropy - 
Doporučení č. (82)18 Výboru ministrů členských států Rady Evropy).  

V přijímacím řízení v r. 2006 přistupujeme k bonifikaci českých a mezinárodních standardizovaných 
zkoušek z cizích jazyků s těmito pravidly: 

1. V přijímacím řízení lze uplatnit vysvědčení o složení standardizovaných zkoušek z cizích 
jazyků, které se na Právnické fakultě vyučují. Jedná se o tyto jazyky: angličtina, němčina, 
francouzština, španělština, italština a ruština.  

2. Pro získání bonifikace je nutné předat v den konání přijímací zkoušky na PF UK ověřenou 
kopii vysvědčení. Jiná forma nebude pro potřeby bonifikace uznána.  

3. V případě, že v době konání přijímací zkoušky uchazeč ještě neobdržel originál vysvědčení, 
jenž mu bude zaslán později, nejpozději však během lhůty pro podání žádosti o přezkum, lze 
uplatnit nárok na přiznání bonifikace v žádosti o přezkum doplněné ověřenou kopií 
předmětného vysvědčení. Zkouška z cizího jazyka musí být vykonána nejpozději do konce 
šk. roku 2005-2006.  

4. Každý uchazeč může uplatnit pouze jedno vysvědčení pro udělení bonifikace.  
5. Seznam standardizovaných zkoušek pro jednotlivé jazyky je přiložen.  
6. Pro uznání maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou 

vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze platí Rozhodnutí 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o 
soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s 
výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, 
Francií, Francouzským společenstvím Belgie, Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, 
Itálií, Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o. p. s. , č. j. 28 019/2001-23 ze dne 1. 2. 
2002.  

7. Mezinárodní maturitní zkouška International Baccalaureat z cizího jazyka bude uznána pro 
bonifikaci tehdy, je-li tento cizí jazyk na diplomu IB označen jako předmět A1 nebo A2. 
Týká se angličtiny studované na bilingvním gymnáziu kdekoliv ve světě, jež je zařazeno do 
sítě škol oprávněných vydávat International Baccalaureat, němčiny v regionech s němčinou 
jako úředním jazykem (Internationales Baccalaureat), francouzštiny ve frankofonních 
oblastech (Baccalauréat International), italštiny (Baccellierato Internacionale) v regionech s 
italštinou jako úředním jazykem a španělštiny v zemích se španělštinou jako úředním 
jazykem (Bachillerato Internacional), ovšem pouze tehdy, jsou-li tyto cizí jazyky označeny 
stupni A1 nebo A2.  
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Přehled zkoušek pro přidělení bodů v přijímacím řízení na PF UK v r. 2006 

Angličtina 

Úroveň Zkouška 

B2 FCE - First Certificate in English 

  IELTS 4,5 – 6 

  BEC 2 - The Business English Certificate 2 

  STANAG 6001 - 2.stupeň (zkouška MO ČR) 

  státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška základní) 

  TOEFL 480-549 

  TOEFL CB 157-212 

  TELC (The European Language Certificates) - Certificate in English - 
advantage (B2) 

  TELC - Certificate in English for Business Purposes - B2 

  TELC - B2 English for Technical Purposes 

  Pitman Intermediate (Level 2) - B2 Vantage 

C1-C2 IELTS 6,5 – 9 

  CAE - Certificate in Advanced English 

  CPE - Certificate of Proficiency in English 

  BEC 3 - The Business English Certificate 3 

  CEIBT - Certificate in English for International Business and Trade 

  STANAG 6001 - 3.stupeň (zkouška MO ČR) 

  TOEFL 550-677 

  TOEFL CB 213-300 

  Pitman Higher Intermediate (Level 2) 

  Pitman Advanced (Level 3) 

  státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská 

  státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška všeobecná) 

  maturitní zkouška z angličtiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií 
s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce *) 

  diplom o absolvování oborového studia angličtiny (anglistiky/amerikanistiky) 
na filozofické nebo pedagogické fakultě 
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Němčina 

Úroveň Zkouška 

B2 TELC (The European Language Certificates) - Zertifikat Deutsch Plus (B2) 

  TestDaf - 2 (B2) 

  Zertifikat Deutsch für den Beruf 

  státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška základní) 

  STANAG 6001 - 2.stupeň (zkouška MO ČR) 

C1-C2 ZMP - Zentrale Mittelstufenprüfung 

  ÖSD-Mittelstufe (dnes Mittelstufe Deutsch - MD) 

  DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) 

  PWD - Prüfung Wirtschaftsdeutsch International 

  ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung 

  KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom 

  GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom 

  TestDaf - 3 (C1) 

  TestDaf - 4 (C2) 

  STANAG 6001 - 3.stupeň (zkouška MO ČR) 

  DWD - Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (Wirtschachftssprache Deutsch -- WD) 

  DSD - Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK 

  státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška všeobecná) 

  maturitní zkouška z němčiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s 
výukou vybraných předmětů v cizím jazyce *) 

  diplom o absolvování oborového studia němčiny (germanistiky) na filozofické nebo 
pedagogické fakultě 

  státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská 

 

Francouzština 

Úroveň Zkouška 

B2 DELF 2 (A5, A6) -- Diplome élementaire de langue française 

  DL - Diplome de Langue Française 

  DFA 1, DFA 2 - Diplome de français des affaires 

  CFJ - Certificat de français juridique 
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  CFS - Certificat de français de secrétariat 

  CFTH - Certificat de français du tourisme et de l'hotellerie 

  CFST - Certificat de français scientifique et technique 

  TELC (The European Language Certificates) - B2 Certificat Supérieur de Français 

  STANAG 6001 - 2.stupeň (zkouška MO ČR) 

  státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška základní) 

C1-C2 DALF - Diplome approfondi de langue française (1. a 2. stupeň) 

  DS - Diplome Supérieur d'Etudes Françaises Modernes 

  DHEF - Diplome de Hautes Etudes Françaises 

  CFP - Certificat de français professionel 

  DAFA - Diplome approfondi de français des affaires 

  STANAG 6001 - 3.stupeň (zkouška MO ČR) 

  státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška všeobecná) 

  maturitní zkouška z francouzštiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s 
výukou vybraných předmětů v cizím jazyce *) 

  diplom o absolvování oborového studia francouzštiny (romanistiky) na filozofické 
nebo pedagogické fakultě 

  státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská 

Italština 

1. Základní státní zkouška z italštiny (státní jazyková zkouška základní)  
2. Všeobecná státní zkouška z italštiny (státní jazyková zkouška všeobecná)  
3. Překladatelsko-tlumočnická státní zkouška z italštiny (státní jazyková zkouška speciální)  
4. Maturitní zkouška z italštiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou 

vybraných předmětů v cizím jazyce *)  
5. diplom o absolvování oborového studia italštiny na filozofické nebo pedagogické fakultě  
6. 6. TELC (The European Language Certificates) - B2 Certificato Superiore d'Italiano  
7. Ověření o znalosti italštiny jako cizího jazyka (CILS) - Univerzita pro cizince v Sieně 

CILS 2: obtížnostní stupeň : B2 
CILS 3: obtížnostní stupeň : C1 
CILS 4: obtížnostní stupeň : C2  

Španělština 

1. Základní státní zkouška ze španělštiny (státní jazyková zkouška základní)  
2. Všeobecná státní zkouška ze španělštiny (státní jazyková zkouška všeobecná)  
3. Překladatelsko-tlumočnická státní zkouška ze španělštiny (státní jazyková zkouška speciální)  
4. Maturitní zkouška ze španělštiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou 

vybraných předmětů v cizím jazyce *)  
5. diplom o absolvování oborového studia španělštiny na filozofické nebo pedagogické fakultě  
6. 6. TELC (The European Language Certificates) - B2 Certificato de Espa?ol para relaciones 

profesionales  
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7. Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera (DELE), organizuje univerzita v Salamance a 
Instituto Cervantes. 
Diploma Básico obtížnostní stupeň : B2 
Diploma Superior obtížnostní stupeň : C2  

 

Ruština 

1. Základní státní zkouška z ruštiny (státní jazyková zkouška základní)  
2. Všeobecná státní zkouška z ruštiny (státní jazyková zkouška všeobecná)  
3. Překladatelsko-tlumočnická státní zkouška z ruštiny (státní jazyková zkouška speciální)  
4. diplom o absolvování oborového studia ruštiny na filozofické nebo pedagogické fakultě  
5. TELC (The European Language Certificates) - B2 (Certificate in Russian Plus)  
6. Mezinárodní zkoušky z ruského jazyka Státního institutu ruského jazyka A.S.Puškina 

(certifikované Hlavním centrem testování občanů cizích zemí Ministerstva vzdělávání Ruské 
federace) 
"Ekzamen po russkomu jazyku razgovornogo obščenija" úroveň 2 a výše 
"Ekzamen po russkomu jazyku delovogo obščenija" úroveň 2 a výše  

 

Základní předpisy: 

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., 
o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování ukončování studia v The English College in 
Prague (Anglické gymnázium v Praze) podle programu International Baccalaureate č. j. 28 
020/2001-23 ze dne 1. 2. 2002. 

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., 
o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s 
výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, 
Francouzským společenstvím Belgie, Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, Itálií, 
Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o. p. s. , č. j. 28 019/2001-23 ze dne 1. 2. 2002.  

Podle uvedeného rozhodnutí č. j. 28 019/2001-23 se postupuje při maturitních zkouškách ve třídách s 
výukou vybraných předmětů v cizím jazyce v těchto gymnáziích : 

1. Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 (česko-anglické třídy zřízené ve spolupráci s 
Velkou Británií)  

2. Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 (české-
francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií)  

3. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 (česko-francouzské třídy zřízené 
ve spolupráci s Francií)  

4. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 (česko-francouzské třídy zřízené ve 
spolupráci s Francií)  

5. Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Nám. Fr. Křižíka 860 (česko-francouzské třídy 
zřízené ve spolupráci s Francií)  

6. Gymnázium, Písek, Komenského 89 (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s 
Francouzským společenstvím Belgie)  

7. Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530 (česko-německé třídy zřízené ve 
spolupráci se Spolkovou republikou Německo)  
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8. Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Na Ohradě 1700 (česko-německé třídy zřízené ve 
spolupráci se Spolkovou republikou Německo- - dobíhající studium)  

9. Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského nám. 4 (česko-německé třídy 
zřízené ve spolupráci s Rakouskem)  

10. Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 (česko-italské třídy zřízené ve spolupráci s Itálií)  
11. Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se 

Španělskem)  
12. Gymnázium, Brno-Bystrc, Vejrostova 2 (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se 

Španělskem)  
13. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se 

Španělskem)  
14. Rakouská škola v Praze, o. p. s., Praha 5, Drtinova ul. 3  

 
 

*) Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 28 019/2001-23 ze dne 1. 2. 2002  
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Příloha č. 3 - Vzorové (typové) otázky 
 
VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY (UKÁZKY ÚLOH) 

V následující větě jsou dvě prázdná místa, která značí, 
že ve větě bylo něco vynecháno. Vyberte dvojici slov, 
která se nejlépe  hodí do příslušné věty jako celku. 

V _____ situaci vystoupil v přímém televizním přenosu 
prezident a _____ všechny obyvatele k zachování klidu. 
(A) katastrofální – nabádal 
(B) nepřehledné – žádal 
(C) napjaté – přemlouval 
(D) klíčové – zapřísahal 
(E) kritické - vyzval 

Vyberte dvojici slov, která nejlépe  vystihuje vztah 
mezi dvojicí slov v zadání. 

ROZKAZ : SLUHA 
(A) generál : vojín 
(B) zákon : občan 
(C) otrokář : otrok 
(D) jezdec : kůň 
(E) mozek : sval 

Ke slovu v zadání vyberte z nabízených slov to, které 
se nejvíce  blíží k jeho opačnému významu. 

NEUSTÁLÝ 
(A) žádný 
(B) přerušovaný 
(C) častý 
(D) ojedinělý 
(E) zpomalený 

Není-li uvedeno jinak, jsou všechna použitá čísla 
reálná. Čáry, které se jeví jako přímé, považujte za 
přímky. Číslo umístěné u části geometrického obrazce 
označuje velikost této části. (Není dovoleno používat 
kalkulačky!) 

Od domu vede přímá cesta, podél níž jsou na jedné 
straně umístěny patníky. První patník stojí 40 metrů od 
domu, třetí patník 100 metrů od domu. Vzdálenosti 
mezi sousedními patníky jsou přitom stejné. Jak daleko 
od domu stojí pátý patník? 
(A) 120 metrů 
(B) 140 metrů 
(C) 150 metrů 
(D) 160 metrů 
(E) 167 metrů 

 

GRAF K ÚLOHÁM 1 A 2 
Autobus a cyklista vyjeli ze stejného místa stejným 
směrem. Průběh jejich cest znázorňuje graf. 

Ujeté kilometry autobusu a cyklisty
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1. Ve kterém časovém úseku jeli autobus a cyklista 
stejně rychle? 
(A) v době od 8:00 h do 9:00 h 
(B) v době od 12:00 h do 13:00 h 
(C) v době od 12:30 h do 13:00 h 
(D) v době od 10:00 h do 13:00 h 
(E) v době od 14:30 h do 15:00 h 
 
2.  Jakou průměrnou rychlostí jel autobus v době od 
14:30 h do 16:30 h? 
(A) 120 km za hodinu 
(B)   90 km za hodinu 
(C)   75 km za hodinu 
(D)   60 km za hodinu 
(E)     5 km za hodinu 

V následující úloze  je vaším úkolem porovnat dvě 
hodnoty. 

obsah kruhu o 
poloměru r 

dvojnásobek 
obsahu kruhu o 

poloměru r/2
(A) Větší je hodnota vlevo. 
(B) Větší je hodnota vpravo. 
(C) Obě hodnoty jsou stejně velké. 
(D) Nelze určit, která hodnota je větší. 
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. 
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LOGIKA (UKÁZKY ÚLOH) 

Každá úloha nebo skupina úloh je založena na textu 
nebo souboru podmínek. Před vlastním řešením si 
přečtěte pečlivě zadání. Rozlišujte, které podmínky se 
týkají celé série úloh a které podmínky jsou uvedeny 
pouze pro jednu jedinou úlohu. Jsou-li úlohy založené 
na textu, vycházejte pouze  z informací, které jsou 
v tomto textu obsažené. U některých úloh bude 
užitečné, když si pomůžete hrubým náčrtkem. Ke 
každé otázce vyberte tu nejlepší  z nabízených 
odpovědí. Pouze jedna odpověď je správná. 

Porušování povinnosti se dopustí občan, který týrá nebo 
trpí týrání zvířete, neumožní zvířeti přirozený 
odpočinek a řádnou péči nebo poruší jinou stanovenou 
povinnost vyplývající ze zákona na ochranu zvířat proti 
týrání. 
Z textu vyplývá, že: 
(A) zákon na ochranu zvířat proti týrání definuje pojem 

přirozený odpočinek 
(B) neumožnit zvířeti přirozený odpočinek je podle 

zákona totéž jako týrat zvíře 
(C) občan, který umožní zvířeti řádný odpočinek, 

neporušuje povinnosti vyplývající ze zákona na 
ochranu zvířat proti týrání 

(D) občan porušující povinnosti vyplývající ze zákona 
na ochranu zvířat proti týrání bude náležitě 
potrestán 

(E) přestoupit zákon na ochranu zvířat proti týrání lze i 
jinak než týráním zvířete 

TEXT K ULOHÁM 1 A 2 
V jistém městečku žije šest mladých lidí 
(Adam, Bedřich, Ctirad, Diana, Evelína a 
Felixie), kteří rádi chodí do kina. Každý 
z přátel však chodí do kina za jiných okolností: 
• Pokud se promítá romantický film, Bedřich 

nejde na promítání bez Evelíny. 
• Adam a Evelína nechodí na akční filmy. 
• Ctirad a Bedřich chodí jen na americké 

filmy. 
• Diana chodí jen na filmy natočené 

v šedesátých letech, zato žádný nevynechá. 
• Adam neopomine žádné promítání, na které 

jde Diana. 
• Felixie a Bedřich se nesnášejí, nikdy nejsou 

společně na jednom promítání.  

1. Kolik z šesti přátel by se maximálně mohlo setkat na 
romantickém americkém filmu z roku 1998? 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 
(E) 5 
 
2.  Co všechno můžeme říci o filmu, na kterém se 
setkali pouze Adam a Bedřich? 
(A) Není akční, je romantický, je americký, je 

z šedesátých let. 
(B) Není akční, není romantický, je americký. 
(C) Není akční, je americký, není z šedesátých let. 
(D) Není romantický, není americký, není z šedesátých 

let. 
(E) Není akční, není romantický, je americký, není 

z šedesátých let. 
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V následujících úlohách vycházejte pouze z informací 
uvedených v úvodním textu. Každou úlohu řešte 
nezávisle na ostatních. 

TEXT K ULOHÁM 3 A 4 
Už řecký filosof Pythagoras poznal, že všecky 
věci a jevy v kosmu se dají vyjádřit 
v číselných poměrech. Podle nauky kabaly je 
duchovní vesmír stvořen z deseti pračísel, 
„sefirotů“. „Deset“ je také pro Pythagora 
„dokonalé číslo“, protože může být vytvořeno 
přičítáním prvních čtyř čísel (tetrakys). Už 
v Knize moudrosti můžeme číst: „Bůh 
uspořádal všecko podle míry, počtu a váhy“ 
(Moudrost 11, 21), a Babyloňané přiřazovali 
dokonce svým bohům určitá čísla, stejně jako 
Egypťané a Indové. Téměř ve všech kulturách 
světa  se číslo uvádí v souvislosti se 
symbolikou pohlaví: lichá čísla jsou mužská, 
sudá naproti tomu ženská. Pythagoras používal 
ve své slavné „Tabuli protikladů“ stejného 
přiřazování. Oblastí, kde čísla a jejich 
symbolický význam hrají odjakživa 
nejdůležitější roli, je kosmologie: opět to byli 
Babyloňané, kteří vytvořili ještě dnes platné 
dělení zvěrokruhu na dvanáct znamení a 
obrazů, nebe dělili na sedm „poschodí“, sedm 
planetárních sfér, nebo „sedm nebí“. 

(Encyklopedie náboženství, Karmelitánské 
nakladatelství, Kostelní Vydří 1990) 

 
3.  Autor se v úryvku textu zabývá: 
(A) vyvozením kosmologických závěrů 
(B) vysvětlením kabaly 
(C) porovnáním Babyloňanů, Egypťanů a Indů 
(D) představením filosofa Pythagora 
(E) výkladem číselné symboliky 
 
4.  Proč je podle úryvku desítka takzvaným „dokonalým 
číslem“? 
(A) Protože podle kabaly původně existovalo deset 

pračísel (sefirotů). 
(B) Protože desítka byla přiřazena nejdůležitějšímu 

babylonskému bohu. 
(C) Protože je zvěrokruh rozdělen na deset znamení a 

obrazů. 
(D) Protože může být vytvořena součtem čísel 1, 2, 3 a 

4. 
(E) Protože na desítku Pythagoras poukazuje již ve 

slavné Tabuli protikladů. 
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    Příloha č. 4 - Adresy konání přijímací zkoušky 
 

 

 

č. 
Místo konání 

zkoušek Celá adresa 

1 Brno  SOŠ a SOU informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno 
2 Břeclav Gymnázium, Sady 28. října 1, Břeclav 

3 
České 

Budějovice 1 České reálné gymnázium s.r.o, Pražská 54a, České Budějovice 

4 
České 

Budějovice 2 Gymnázium olympijských nadějí, Kubatova 1, České Budějovice
5 Hradec Králové 1 SOŠ a SOU, Vocelova 1338, Hradec Králové 

6 Hradec Králové 2 
Střední odborná škola veterinární, Pražská 68, Hradec Králové-
Kukleny 

7 Jihlava Gymnázium, Jana Masaryka 1, Jihlava 

8 Karlovy Vary 
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a 
jazyková škola, Bezručova 17, Karlovy Vary 

9 Kladno Gymnázium, nám. E. Beneše 1573, Kladno 
10 Kolín Gymnázium, Žižkova 162, Kolín 
11 Liberec Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská 530/3, Liberec 
12 Olomouc Slovanské gymnázium,  tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc 
13 Ostrava 1 Střední zdravotnická škola, Jeremenkova 2, Ostrava - Vítkovice 
14 Ostrava 3 Střední zdravotnická škola, Klicperova 8, Ostrava 

15 Ostrava 5 
Gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků, Gustava Klimenta 493, 
Ostrava – Poruba 

16 Plzeň Gymnázium, Mikulášské náměstí 23, Plzeň 
17 Praha 1 Gymnázium, Budějovická 680, Praha 4 
18 Praha 3  Gymnázium, Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 
19 Praha 4 Gymnázium, Na Zatlance 11, Praha 5 
20 Praha 6 Obchodní akademie, Vinohradská 38, Praha 2 
21 Praha 8 Gymnázium, Nad Alejí 1956, Praha 6 
22 Praha 9  VOŠ a SPŠ potravinářské technologie, Podskalská 10, Praha 2 
23 Příbram Gymnázium, Komenského 402, Příbram 

24 Svitavy 
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
Svitavy, Sokolovská 1638, Svitavy 

25 Teplice Gymnázium, Čs. dobrovolců 11, Teplice 

26 Zlín 
Academia centrum Univerzity T. Bati (UTB) ve Zlíně, Mostní ul. 
5139, Zlín 
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Příloha č. 5 -Vzor záznamového archu 
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Příloha č. 6 - Nabídka kurzu celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o  
vysokých školách ve znění zákona č. 147/2001 Sb).         

 

1. Do kurzu celoživotního vzdělávání (dále jen kurz) se může přihlásit jen účastník přijímacího 
řízení do magisterského studijního programu na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy 
v Praze pro akademický rok 2006/2007. Přihlášky (jen v písemné listinné formě) zasílejte 
nejpozději do 17. září 2006 na adresu: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, k rukám 
Mgr. M. Balíkové, vedoucí studijního oddělení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1. Pro 
přihlášky není stanoven závazný formulář. V přihlášce je nutné uvést identifikační údaje 
uchazeče a označení kurzu celoživotního vzdělávání. 

 
2. O přijetí do kurzu rozhoduje děkan PF UK na základě výsledků letošního přijímacího řízení. 

Vyrozumění o přijetí (spolu s informací o dalším postupu) nebo nepřijetí do kurzu bude 
vydáno písemně do 25. září 2006. Přijati budou uchazeči, kteří přijmou nabídku kurzu ze 
strany fakulty, a to v pořadí podle počtu bodů získaných v letošním přijímacím řízení (od roku 
2002 byli vždy přijati všichni uchazeči, kteří o přijetí požádali). 

 
3. Za uvedený kurz účastník zaplatí Právnické fakultě UK částku 40 000,- Kč; o podmínkách 

kurzu s ním bude uzavřena smlouva. 
 
4. Kurz je omezen kapacitními možnostmi fakulty na 160 účastníků (přijat bude i žadatel, který 

by dosáhl v letošním přijímacím řízení stejného počtu bodů jako 160. žadatel v pořadí). Na 
účastníky kurzu se vztahují univerzitní a fakultní předpisy o celoživotním vzdělávání a 
přiměřeně i studijní a zkušební předpisy PF UK. Účastníci kurzu však ze zákona nejsou 
studenty! (Účastník kurzu nemůže být ubytován na koleji, stát nehradí zdravotní ani sociální 
pojištění, rovněž PF UK nemůže vystavit potvrzení, že účastník kurzu je studentem např. pro 
cizineckou policii nebo pro různé studentské slevy). 

 
5. Přijetí do kurzu nezakládá automaticky nárok na přijetí do řádného studia magisterského 

studijního programu. Absolventi kurzu usilující o přijetí do magisterského studijního 
programu na PF UK v Praze se musí podrobit přijímacímu řízení (podat novou přihlášku). 
Uchazeči, kteří absolvují kurz, splní všechny předepsané povinnosti a dosáhnou u zkoušek 
event. v klasifikovaných zápočtech celkového průměru do 1,50 budou na základě přihlášky ke 
studiu přijati s prominutím přijímací zkoušky. Ostatním absolventům kurzu bude udělena 
bonifikace v přijímacím řízení podle dosaženého prospěchu (za průměr do 1,8 bude uchazeč 
bonifikován 10% a za průměr do 2,2 bude bonifikován 5% z celkového počtu bodů, které 
bude možné získat z testu v přijímacím řízení; reprobace se do dosaženého průměru 
započítávají). Podrobnosti možné bonifikace budou předmětem smlouvy podle bodu 3. 

 
6. V případě přijetí ke studiu do magisterského studijního programu budou účastníkům kurzu 

uznány za vykonané ty předměty absolvované v kurzu, z nichž uchazeč dosáhl u zkoušky 
hodnocení „výborně“ a „velmi dobře“; za předpokladu zisku 60 kreditů může být absolvent 
zařazen přímo do 2. ročníku. 

 
7. Kurz tvoří předměty předepsané pro 1. ročník studijním plánem. Studijní plán bude v červnu 

2006 zveřejněn na webových stránkách PF UK (v současné době se studijní plán pro 1. ročník 
upřesňuje v souvislosti se zaváděním kreditního systému). 

 
8. Výuka probíhá ve formě přednášek a ve vybraných  předmětech i formou seminářů.         

Přednášky a semináře se konají podle rozvrhu v zásadě ve čtvrtek (v odpoledních hodinách), v 
pátek a  v sobotu. 

 
9. Bližší informace o kurzu CŽV budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách PF UK 

(od poloviny června do poloviny září 2006 bude budova Právnické fakulty v Praze z důvodu 
rekonstrukce elektroinstalace uzavřena). 

 
10. Absolvování mimořádného studia – kurzu celoživotního vzdělávání na PF UK v Praze, 

organizovaného od akademického roku 2001/2002 (do ak. roku 2005/2006) nezakládá nárok 
na prominutí přijímací zkoušky ani na bodovou bonifikaci v přijímacím řízení pro ak. rok 
2006/2007. 
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Příloha č. 7 - Doporučená příprava k přijímacím zkouškám na PF UK 

   

Přípravné balíčky PF UK Praha 
www.scio.cz/6PZ/PFUK   
 
Balíčky obsahují optimální skladbu přípravných materiálů a služeb. Jsou sestaveny podle požadavků fakulty k přijímacím 
zkouškám. Ke každému balíčku dostanete další materiály zdarma v hodnotě až 805 Kč. 

 
Kompletní balíček PF UK – sada přijímačkových testů na PF UK z roku 2005, internetové kurzy obecných studijních 
předpokladů (OSP) s lektorem a právní logiky (bez lektora), Národní srovnávací zkoušky (NSZ) z OSP, sady testů FAKTUM, 
PROGRES, KLASIK, BASIC a PRAKTIK z OSP, testy z práva a logiky.  
  
Klasický balíček PF UK – sada přijímačkových testů na PF UK z roku 2005, internetový kurz obecných studijních 
předpokladů (OSP) bez lektora, NSZ z OSP, sady testů FAKTUM, PROGRES z OSP.  
 
Základní balíček PF UK – sada přijímačkových testů na PF UK z roku 2005, internetový kurz obecných studijních 
předpokladů (OSP) bez lektora, NSZ z OSP, sada testů PROGRES z OSP. 

 

Národní srovnávací zkoušky (NSZ) 
www.scio.cz/6PZ/nsz 
 
NSZ jsou kopií přijímacích zkoušek na PF UK. Přijímací zkouška na PF UK obsahuje test OSP. 
Termín:  29. dubna 2006  
Místa konání: V Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě, Plzni, 
Praze, Svitavách, Teplicích a Zlíně. 

Uzávěrka: 17. dubna 2006 (prodloužená uzávěrka do 23.4. 2006 – pouze přes 
internet!) 
Předměty: matematika, obecné studijní předpoklady, základy společenských věd, angličtina/němčina 
Soutěž: pro nejlepší účastníky je připravena odměna formou stipendia v celkové hodnotě 100 000 Kč, podmínkou je 
účast alespoň u dvou zkoušek 
 

Přípravné internetové kurzy  
www.scio.cz/6PZ/demokurzy 
 
Kurz obecných studijních předpokladů je koncipován jako příprava na test obecných studijních předpokladů. 
Obsahuje ukázky testů z minulých let. Celkem 18 hodinových lekcí. 
 
Kurz právní logiky je specializován na téma, které se na středních školách nevyučuje. Jsou v něm velmi přístupným 
způsobem zprostředkovány ty oblasti, které se vyskytují u přijímacích zkoušek.  
 

Cvičné a porovnávací testy 
www.scio.cz/6PZ/porovnavacitesty  
 
Sada ostrých přijímačkových testů PF UK Praha obsahuje 2 testy, které byly použity v posledních přijímacích 
zkouškách na PF UK. Z percentilových tabulek zjistíte, zda byste u přijímacích zkoušek v roce 2005 uspěli. 
 
Sady KLASIK obsahují 4 porovnávací testy, které byly v použity v Národních srovnávacích zkouškách. 
Předměty: obecné studijní předpoklady 
 
Sada FAKTUM obsahuje 6 porovnávacích testů, jejich délka i struktura je shodná s testy, které se v letošním roce 
připravují pro FSS MU. Svou podobou jsou velice blízké také testu OSP, který bude součástí přijímacích zkoušek na PF UK. 
Předměty: obecné studijní předpoklady 

 

On-line testy 
www.scio.cz/6PZ/demotesty 
 
Jsou k dispozici na internetu a umožní vám okamžité srovnání. Oproti tištěným verzím testů jsou asi třetinové (tj. na 
20-30 minut), ve 3-6 verzích.  
Předměty: obecné studijní  předpoklady 

 

Objednat a přihlásit se můžete pomocí přiloženého formuláře, na  
www.scio.cz/6PZ/objednavky nebo na uvedených telefonech. 

 

Scio ,  Pobřežní 34, 186 00, Praha 8, pevná linka  234 705 555, fax 234 705 505, Eurotel 723 964 447, T-mobile 
603 847 149, Vodafone 777 302 630, e-mail scio@scio.cz; www.scio.cz



 84

Příloha č. 10 
Přehled habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem  v roce 2006 
na PF UK 
 
Habilitační řízení  
 
Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D. ( jmenován k 1.1. 2006)                                                         
Doc. JUDr. Marie Karfíková, CSc. dodatečná habilitace (jmenována k 1.8. 2006) 
JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M. (jmenován k 1.11. 2006) 
 
zahájeno, ale nedokončeno 
 
JUDr. Vladimír Pítra  (připraveno na vědeckou radu PF UK) 
JUDr. Petr Bělovský, Dr.  
JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 
 
 
Řízení k jmenování profesorem 
 
doc. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. (jmenován  1.5. 2006) 
doc. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. (jmenován 1.5. 2006) 
doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera (jmenován k 6.11. 2006) 
doc. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. (jmenován 6.11. 2006) 
doc. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. (jmenován 6. 11. 2006) 
 
zahájeno, ale nedokončeno  
 
doc. JUDr. Ladislav Balko, Ph.D. (připraveno na vědeckou radu UK) 
doc. JUDr. Marie Karfíková, CSc. (připraveno na vědeckou radu UK) 
doc. JUDr. Richard Pomahač, CSc. (připraveno na vědeckou radu UK) 
doc. Stanislava Černá, CSc. (připraveno na vědeckou radu UK) 
doc. JUDr. Jiří  Jelínek, CSc. 
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Příloha č. 11  
 
V roce 2006 se na Právnické fakultě UK řešilo 10 projektů, které dokumentuje 
následující tabulka.                                                               

 

rok Číslo Název řešitel (spoluřešitel) agentura délka 
grantu 
(rok) 

2004 407/05/  
0822 

Aktuální otázky tvorby práva 
v relaci k členství České 
republiky v Evropské unii 

Prof. JUDr. Aleš 
Gerloch, CSc. 

GAČR 3 

2004 407/04/  P240 Prosazování ekologicko-právní    
odpovědnosti v ochraně biodi-    
verzity a jeho perspektivy 

 

JUDr. Vojtěch Stejskal, 
Ph.D. 

GAČR 3 

2004 542/2004 
A TFP 

Úmluva o lidských právech a  
biomedicíně se zřetelem na  
standardizaci a praktické využi- 
tí informovaného souhlasu 
(6801 Medic. Právo, trestní, 
správní, občanské právo) 

Petr Šustek (student) 
spoluřešitelé 
Prof. JUDr. D. Císařová, 
DrSc. a kol. 

GAUK 3      
grant 
pokra
čující 

2004 543/2004/A 
TFP 

Právní a finanční aspekty   roz -
počtového  hospodaření 

Mgr. Radim Boháč 
(katedra  finančního 
práva) 

GAUK 3 
grant  
pokra
čující 

2004 409/04/2004 Záchranáři na ostrově. Kapitoly 
ze života čs. Emigrace ve Velké 
Británii za 2. sv. války 

Doc.J. Čechurová, řešitel-
ka, FF UK                         
Prof. J. Kuklík, spoluřešit. 

GAČR 3 

2005 409/05/  2380 Československá zahraniční 
politi-  ka v letech 2. sv. války 
1939-45 

PhDr. Jan Němeček, 
DrSc.  Historický ústav 
AVČR, spoluřešitel Prof.. 
JUDr. J.Kuklík, DrSc. 

GAČR 3 

2006 407/06/0039 Československé právo a právní   
věda v meziválečném období      
(1918-1939) a jejich místo ve 
střední Evropě 

Prof. JUDr. K. Malý, DrSc. GAČR 3 

2006 B701020601 Právní postavení národnostních 
menšin v minulosti a 
současnosti 

JUDr. PhDr. R. Petráš, 
Ph.D. 

GAAVČR 3 

2006 44p21 Společné zpracování 
disertačních prací- Územní 
plánování v Rakousku a v České 
republice 

JUDr. Veronika Vlčková     
Dům zahraničních služeb   
MŠMT,Senovážné nám. 
26 

AKTION     1 

2006 Program 4 Multimediální a záznamová pod- 
pora výuky a Právní kliniky na 
PF 

RNDr. P. Stupka MŠMT        
rozvojový 
program 

1 
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Přehled grantů řešených pracovníky PF UK mimo fakultu                                                             

Číslo Název řešitel 
(spoluřešitel) 

agentura,         
místo řešení      

délka 
grantu 
(rok) 

407/05/  2008 Evropské mezinárodní právo soukromé Prof. JUDr. M. 
Pauknerová, 
DrSc. 

GAČR,              
Ústav státu a 
práva  AV ČR 

3 

RM01/12/05 Vnitrostátní účinky právních aktů EU      
(včetně mezinárodních smluv) uzavíra-  
ných dle Smlouvy o EU a možnosti kon- 
troly jejich ústavnosti Ústavním soudem 
ČR   

Ing. JUDr. J. 
Zemánek  

MZV 1 

 

Přehled grantů, o které bylo zažádáno v roce 2006  

2006  Metodika implementace etického a 
sociálního auditu v českém prostředí 

PhDr.Mgr. P. 
Seknička, Ph.D.  

GAČR 
nezískán 

2006  
Global independences and global segurity 
(Všeobecná nezávislost a všeobecná 
bezpečnost)  

Doc. JUDr. V. 
Mezřický  

MSMT 
zahraniční 
grant 
(Čína) 

2006  Vnitrostátní aplikace, transpozice a 
implementace směrnic ES 

Doc.JUDr. R. Král, 
LL.M. 

GAČR 
(nezískán) 

2006 T. okruh A 
č.j. 2747/07 Obnova a vybavení knihovní studovny  Ing. S. Potěšil FRVŠ        

(získán) 

2006  Strategie udržitelného rozvoje Doc. JUDr. V. 
Mezřický 

MSMT 
zahraniční 
grant Čína 

2006  Spory vzniklé z pracovněprávních vztahů  
s mezinárodním prvkem 

JUDr. M. Štefko, 
Ph.D. 

GAAV ČR 
získán 

2006 Projekt 80/ 
2007, E/d 

Elektronické knihovnicko-informační služby 
– zavádění kvalitativně vyšších stupňů 
knihovnicko-informačních služeb, podpora 
hardwarového prostředí 
 
 

PhDr. Hábová, 
3.LFUK 
PhDr. Jana 
Mouchová, 
spoluřešitelka 

FRVŠ 

2006  Mezinárodní humanitární právo Doc. JUDr. Jan 
Ondřej, CSc. 

GAAV ČR 
získán 

2006 Sekce A         
15 7507 

Dohled České národní banky v evropském 
kontextu Lenka Jarušková GAUK 

2006 Sekce A         
407 

Ochrana sociálních práv prostřednictvím 
Evropské úmluvy na ochranu lidských práv a 
mezinárodního paktu o občanských a 
politických právech 

Jan Kratochvíl GAUK 
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2006 Sekce A 
4607 

Aplikace komunitárního práva českými 
správními orgány  Jakub Hadrlica GAUK 

2006 Sekce A 
16207 

Problémy parlamentarismu- Česká republika 
v mezinárodním setkání Marek Antoš GAUK 

2006 Sekce A 
30607 

Odpovědnost za škodu: česká úprava a 
moderní trendy deliktního práva David Elischer GAUK 

2006 Sekce A  
58707 

Moderné trendy európského zmluvného 
závazkového práva a ich uplatnenie v českej 
občianskoprávnej úprave 

Ivana Mrázová GAUK 

2006 Sekce A 
60707 

Institucionální rámec spolupráce ve věcech 
trestních v Evropské unii Jiří Vlastník GAUK 

2006 Sekce A         
68707    

Představenstvo akciové společnosti a 
postavení jeho členů Oldřich Řeháček GAUK 

2006 Sekce A        
121007 

Odraz římskoprávních zásad v současném 
právu Alexandr Thöndel GAUK 

2006 Sekce A         
135907 

Přístup k občanskoprávním soudům ve 
věcech ochrany životního prostředí 
(sousedské žaloby a ochrana osobnosti ve 
vztahu k právu na příznivé životní prostředí) 

Michal Bernard GAUK 

2006 Sekce A         
141907 Formalismus v právu  Peter Brezina GAUK 

2006 Sekce A         
154407 

Ochrana uprchlíků a cizinců: srovnání 
regionálních systémů ochrany lidských práv Věra Hanousková GAUK 

2006 Sekce A        
156607 

Úmyslná usmrcení: srovnávací trestněprávní 
a kriminologická studie Jaromír Hořák GAUK 

2006 Sekce A         
157007 

Soudcovské právo: Komparativní studie 
vlivu Evropského soudního dvora a 
Nejvyššího soudu USA na integrační procesy

Tomáš 
Dumbrovský GAUK 

2006 Sekce A         
157307 

Právní odpovědnost v ochraně před zdroji 
ohrožení životního prostředí ( s přihlédnutím 
zejména k problematice přeshraniční 
přepravy odpadů) 

Ivana Macúchová GAUK 
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Příloha č. 12 - Publikační výstupy z výzkumného záměru a grantů 
 
 
BAKEŠ, Milan (spoluautor kapitoly). : Obecná část finančního práva in: BAKEŠ, M., BABČÁK, V., BALKO,  
            L., KRÁLIK, J., MARKOVÁ, H., TOMÁŠEK, M:: Finančné právo,  Poradca podnikatela
             s.r.o., Žilina 2006, str. 11-16, 25-27, 44-52, 67-83, ISBN 80-88931-53-3.  
 
BERAN, Karel. Co přináší novela zákona o církvích?  In: Právní rozhledy,2006, roč. 14,  č. 3, s. II-II. ISSN 

1210-6410.     

BERAN, Karel. Trestní odpovědnost lékaře za chybu při ošetření pacienta.  In: Trestněprávní revue,  2006, roč. 
5,  č. 1, s. 10-19. ISSN 1213-5313.  

BĚLINA, Miroslav. Nový zákoník práce. [New Labour Code]. In: Právní rozhledy,  2006, roč. 14,  č. 9, s. II-II. 
ISSN 1210-6410. 

DĚDIČ, Jan a ČECH, Petr. Úprava nabídek převzetí neslučitelná s právem ES je hrozbou pro ČR. [Takeover 
Regulation Incompatible with EC Law Constitutes Legal Threat for the Czech Republic]. In: 
Právní zpravodaj,  2006, roč. 7,  č. 6, s. 7-9. ISSN 1212-8694. 

DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Digitální správa práv - přání nebo (přiházející) revoluce? [Digital rights 
management - wishful thinking or an (upcoming) revolution?]. In: Bulletin advokacie,  2006, roč. 
_,  č. 7-8, s. 103-106. ISSN 1210-6348. 

DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Spory z duševního vlastnictví na půdě Světové obchodní organizace. [Intellectual 
property disputes in World Trade Organisation]. In: Lege Artis,  2006, roč. 1,  č. 1, s.  ISSN 
1213-242X. 

DVOŘÁK, Jan; SPÁČIL, Jiří. Předmět společného jmění manželů a způsoby jeho nabývání.  In: Právní fórum,  
2006, roč. 3,  č. 12, s.413-421. ISSN 1214-7966. 

DVOŘÁK, Jan; SPÁČIL, Jiří. Společné jmění manželů, bezpodílové vlastnictví manželů a podnikání.  In: 
Právní fórum,  2006, roč. 3,  č. 9, s. 301-308. ISSN 1214-7966. 

ČECH, Petr. Evropská družstevní společnost rozšířila katalog forem podnikání. [The European Cooperative 
Society Has Expanded the List of Forms for Business Activities]. In: Právní zpravodaj,  2006, 
roč. 7,  č. 9, s. 1, 3-5. ISSN 1212-8694. 

ČECH, Petr. K (nepsaným) povinnostem společníka společnosti s ručením omezeným aneb potvrzení existence 
povinnosti loajality společníka v českém právu. [On the  unwritten  Duties of a Member of the 
Private Limited Liability Company under Czech Law or The Duty of Loyalty of the Member 
Judicially Confirmed]. In: Jurisprudence, 2006, roč. 15,  č. 3, s. 67-70. ISSN 1212-9909.  

ČECH, Petr. K přípustnosti rozvazovací podmínky při jmenování jednatele do funkce v německém a v českém 
právu. [On the Admissibility of a Conditional Appointment of a Director in German and Czech 
Law]. In: Jurisprudence, 2006, roč. 15,  č. 4, s. 48-50. ISSN 1212-9909. 

ČECH, Petr. K zákazu zneužití vnitřních (inside) informací, resp. k povinnosti mlčenlivoti člena orgánu akciové 
společnosti. [On the Prohibition of Selective Disclosure of Inside Information and on the Duty of 
Confidentiality of Board Members in a Joint Stock Company]. In: Jurisprudence,  2006, roč. 15,  
č. 1, s. 38-41. ISSN 1212-9909. 

ČECH, Petr. Modernizace akciové komunitární úpravy. [Modernising EC Law on Public Limited Liability 
Company]. In: Obchodní právo,  2006, roč. 15,  č. 2, s. 7-12. ISSN 1210-8278.  

ČECH, Petr. Několik dalších poznámek ke smluvní limitaci náhrady škody. [Few Further Remarks on 
Contractual Restrictions of Liability for Damage]. In: Právní fórum,  2006, roč. 3,  č. 12, s. 428-
433. ISSN 1214-7966.  
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ČECH, Petr. Přijatá novela druhé směrnice nakročila k vyšší flexibilitě základního kapitálu. [The Adopted 
Changes to the Second Company Law Directive Constitute a Step towards Greater Flexibility of 
the Legal Capital of Companies]. In: Právní zpravodaj,  2006, roč. 7,  č. 11, s. 1,3-5. ISSN 1212-
8694.  

ČECH, Petr. Sarbanes-Oxleyův zákon dobyl evropské právo společností. [The Sarbanes-Oxley Act has 
Conquered the European Company Law]. In: Právní zpravodaj,  2006, roč. 7,  č. 12, s. 8-10. 
ISSN 1212-8694.  

ČECH, Petr. Transpozice směrnice ES o přeshraničních fúzích na pořadu dne. [Implementaion of the Directive 
on Transnational Mergers Ahead].  In: Právní zpravodaj,  2006, roč. 7,  č. 2, s. 1, 3-6. ISSN 
1212-8694.  

ČERNÁ, Stanislava. Preferenční akcie ve francouzské právní úpravě. [Preference Shares in the French Law]. In: 
Právní rozhledy,  2006, roč. 14,  č. 4, s. 131-135. ISSN 1210-6410. 
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Příloha č. 13  - Přehled titulů vydaných v Edičním středisku Právnické 
fakulty UK v roce 2006 
 
Ediční řada – Sborníky z konferencí 
M.Tomášek (ed): Menschenrechte im europäischen Strafrecht 
M.Pauknerová, M.Paschke(ed): Grundfragen des europäischen Verbraucherprivatrechts 
VII.Studentská vědecká konference mezinárodního práva veřejného 
M.Tomášek (ed): La realización del mercado único europeo: experiencias hispano-checas 
L.Tichý (ed): Fúze a akvizice v českém, evropském a německém právu 
P. Tröster, M. Coester (ed): Europäisches Arbeits-und Sozialrecht 
M.Damohorský, V. Stejskal (ed): Právní úprava ochrany lesa-Procesní právo ochrany   
                                                      životního prostředí 
 
Ediční řada – České právo 
M. Damohorský: Czech environmental Law 
 
Ediční řada - skripta 
Č. Šlapák, Z.Pánek, J.Kotous: Zaměstnanost a personální řízení 
Č. Čepelka a kol.:  Teorie a praxe azylu a uprchlictví 
 
Ediční řada – Prameny a nové proudy právní vědy 
J. Kysela: Zákonodárství bez parlamentů 
 
Řada -  Práce posluchačů Právnické fakulty UK  - 23 
 
Časopis  AUCI – vydávaný v Nakladatelství Karolinum 
 
AUC – 4/2004, 1/2006, 3/2005 
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Příloha č. 14 – Zahraniční úsek 
 
 

FINANČNÍ  NÁKLADY  V  ROCE  2006 
(součást rozpočtu PF) 

 
 
 

Vyjíždějící pracovníci 
 

578,9 tis. Kč

Přijíždějící hosté 
 

 
287,3 tis. Kč

Vyjíždějící studenti (semináře, soutěže) 
 

19,4 tis. Kč
 
Přijíždějící studenti (semináře, stáže) 

 
0  

Čistý výnos LŠ UNI San Francisco 
a UNI South Texas 

 
31,- tis. Kč 
67,- tis. Kč

 
 
 
 

VYSLÁNÍ  A   PŘIJETÍ  V ROCE  2006 
 
 
 
Vyslaní pracovníci (počet výjezdů) 170
 
Přijatí hosté 92

Vyslaní studenti (bez Socrates) 40
 
Přijatí studenti (bez Socrates) 133
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Mobilita akademických pracovníků PF v roce  2006 

 

Fakultní (univerzitní) dohody, přímá spolupráce - vyslání 
Dr. Gřivna 6.-8.3.2006 Kat. trestního práva UNI Lublaň 
Prof. Tichý 5.-9.4.2006 KEP UNI Hamburg 
Dr. ElDunia 2.-4.5.2006 jednání v rámci bodu č. 7 

univerzitní spolupráce 
KU Bratislava 

Prof. Malý 14.-20.5.2006 Ústav práv.dějin UNI Passau 
Prof. Tichý 18.-24.5.2006 KEP UNI Vídeň 
Dr. Petráš 29.5.-4.6.2006 Ústav práv. dějin UNI Frankfurt a/M 
Dr. Slováková 6.-18.6.2006 Kat. obchod. práva UNI Petrohrad 
Dr. Prášková 19.-24.6.2006 Kat. správ. práva UNI Regensburg 
Prof. Tröster 21.-29.6.2006 Kat. prac. práva UNI Passau 
Dr. Zemánek 22.-25.6.2006 KEP UNI Regensburg 
Prof. Damohorský 25.6.-3.7.2006 KPŽP UNI Krakow 
Dr. Zemánek 26.-30.6.2006 KEP UNI Hamburg 
Prof. Pauknerová 26.-30.6.2006 Kat. obch.práva UNI Jena 
Prof. Tichý 26.-29.6.2006 KEP UNI Passau 
Doc. Marková 
Doc. Karfíková 

27.6.-4.7.2006 Kat. finan. práva UNI Petrohrad 

Dr. Zemánek 2.-6.7.2006 KEP HU Berlín 
Dr. Horálková 29.7.-31.8.2006 práce na  česko-německém 

slovníku 
UNI Passau 

Prof. Tichý 12.-18.9.2006 KEP UNI Regensburg 
Prof. Damohorský 15.-22.9.2006 KPŽP UNI Zürich 
Prof. Pauknerová 9.-15.10.2006 Kat. obchod. práva UNI Cardiff 
Doc. Černá 
Dr. Vanduchová 

26.10.-3.11.2006 Kat. občan. práva 
Kat. trest. práva 

UNI Passau 

 

Fakultní (univerzitní) dohody, přímá spolupráce – přijetí 
Doc. Haupais 19.-24.2.2006 Úvod do franc. práva UNI Paris II. 
Prof. Hromadka 2.-4.3.2006 Úvod do něm. práva UNI Passau 
Prof. Dauses 9-11.3.2006 Úvod do něm. práva UNI Bamberg 
Dr. Nesemann 16.-18.3.2006 Úvod do něm. práva UNI Hamburg 
Prof. Seiler 23.-25.3.2006 Úvod do něm. práva UNI Hamburg 
Dr. Trebulle 26.-31.3.2006 Úvod do franc. práva UNI Paris II. 
Dr. Jacoby 30.3.-1.4.2006 Úvod do něm. práva UNI Hamburg 
Prof. Davis 31.3.-10.4.2006 Úvod do angl. práva UNI Cardiff 
Dr. Krolop 6.-7.4.2006 Úvod do něm. práva HU Berlin 
Prof. Young 7.-16.4.2006 Úvod do angl. práva UNI Cardiff 
Prof. Johnson 14.-23.4.2006 Úvod do angl. práva UNI Cardiff 
Prof. Paschke 19.-20.4.2006 Úvod do něm. práva UNI Hamburg 
Prof. Rebut 23.-28.4.2006 Úvod do franc. práva UNI Paris II. 
Dr. Wiesheider 24.4.-2.5.2006 univ.dohoda – KPD UNI Vídeň 
Prof. Stoffels 27.-29.4.2006 Úvod do něm. práva UNI Passau 
Doc. Vrabko 2.-5.5.2006 univ.dohoda – KSP KU Bratislava 
Dr. Nesemann 2.-4.11.2006 Úvod do něm. práva UNI Hamburg 
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Doc. Patakyová 6.-10.11.2006 univ.dohoda – doc.Černá UK Bratislava 
Dr. Wilding 9.-11.11.2006 Úvod do něm. práva PF - lektor 
Prof. Heid 23.-25.11.2006 Úvod do něm. práva UNI Hamburg 
Prof. Hromadka 30.11.-2.12.2006 Úvod do něm. práva UNI Passau 
Prof. Pustorino 4.-10.12.2006 univ.dohoda – prof.Šturma UNI Siena 
Prof. Paschke 7.-9.12.2006 Úvod do něm. práva UNI Hamburg 
Dr. Krolop 14.-16.12.2006 Úvod do něm. práva HU Berlin 

 

Konference, sympozia, kolokvia, semináře – vyslání 
Prof. Tichý 28.-29.1.2006 Konference o 

implementaci 
UNI Regensburg 

Prof. Tomášek 2.-5.2.2006 Konference o regulaci 
bankovního sektoru 

Tunis 

Prof. Tichý 20.-21.2.2006 Konference o ochraně 
spotřebitele 

UNI Bamberg 

Prof. Šturma 22.-24.2.2006 Konference „Aktuální 
problémy mezin.práva“ 

UK Bratislava 

Prof. Tichý, Dr.Wilding 
+ 9 studentů PF 

23.-25.2.2006 Mezin. studentský seminář 
o evropském právu 

UNI Regensburg 

Prof. Tröster 8.-10.3.2006 Konference „Tvorba 
sociálního práva v čase“ 

UNI Frankfurt a/M. 

Dr. Bílková 19.-23.4.2006 Konference ELSA Tallin,Estonsko 
Prof. Švestka 20.-23.4.2006 5.ročník konference 

Evrop. deliktního práva 
Vídeň 

Prof. Tichý 20.-22.4.2006 Konference o stavu 
soukromoprávní 
kodifikace v Evropě 

UNI Graz 

Prof. Šturma 28.4.-1.5.2006 Konference: The Rule of 
the Science of  Intern.Law 
in Eastern and Central 
Europe 

UNI Tartu, Estonsko 

Dr. Slováková 30.4.-3.5.2006 Int. Conference on Legal, 
Security and Privacy 
Issues in Int.Law 

UNI Hamburg 

Dr. Hůrka 4.-6.5.2006 ZAAR Kongres LMU Mnichov 
Prof. Tomášek 11.-14.5.2006 Česko-španělský seminář 

o přechodných obdobích 
po vstupu do EU 

UNI Santiago de 
Compostela 

Doc. Marková 15.-17.5. Mezinárodní vědecká 
konference 

Akademie policejního 
sboru Bratislava 

Dr. Stejskal, Dr.Sobotka 17.-20.5.2006 Konference: Recent 
Developments in EC 
Environmental Law 

Academy of European 
Law - Trier 

Dr. Seknička 17.-18.5.2006 Věd.konference: 
Podnikatelské prostredie a 
etika podnikania 

Ekonomická Univerzita 
Bratislava 

Dr. Hůrka 18.-20.5.2006 Konference sítě ELLN UNI Leiden 
Dr. Baláš 2.-9.6.2006 konference ILA UNI Toronto 
Prof. Šturma 4.-12.6.2006 konference ILA UNI Toronto 
Dr. Bílková 7.-11.6.2006 kolokvium „Francouzské 

spol. pro mezin.právo 
UNI Grenoble 

Prof. Kerner 22.-24.6.2006 Symp. pracovního práva UNI Pasov 
Doc. Kühn 24.-29.6.2006 Mezin. konference  MPI Hamburg 
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Dr. Žikovská,   
Dr. Wünschová 

26.-29.6.2006 Annual Conference on 
New Directions in 
Copyrights 

UNI  Londýn 

Dr. Chromá 27.6.-3.7.2006 Konference: Integrating 
Content and Language in 
Higher Education 

UNI Maastricht 

Prof. Damohorský 4.7.2006 Seminář – Vodní právo a 
soukromé právo 

UNI Linz 

Prof. Damohorský 12.-16.7.2006 Seminar on the EU 
Environmental Lability 
Directive 

UNI Oxford 

Doc Kühn, Dr.Bělovský 16,-22.7.2007 Congress of International 
Academy of Comparative 
Law 

UNI Utrecht 

Prof. Tichý 16.-19.7.2006 Konference na závěr 
projektu realizace 
nař.44/2001 

UNI Heidelberg 

Prof. Pauknerová 16.-20.7.2006 Congress of International 
Academy of Comparative 
Law 

UNI Utrecht 

Prof. Bělina, prof. Tröster, 
Dr.Pichrt, Dr.Štangová 

4.-9.9.2006 XVIII. World Congress of 
Labour Law and Soc. 
Security Law 

Paris - Sorbonne 

Prof. Damohorský, 
Dr.Stejskal, Dr.Tichá 

7.-9.9.2006 7. česko-polsko-slovenská 
konference v oblasti práva 
životního prostředí 

Lázně Dušníky, 
Polsko 

Prof. Tichý 7.-9.9.2006 Konference SECOLA HU Berlín 
Prof. Malý, Dr.Petráš,  
Dr. Skřejpková, Dr. Horák

10. – 15.9.2006 36. Deutscher 
Rechtshistorikertag 

ML UNI Halle 

Doc. Pomahač 10.-17.9.2006 konference „Občanství 
EU“ 

European Public Law 
Centre Athens 

Dr. Stejskal 12.-14.9.2006 konf.: 11.“Osterreichische 
Umweltrechtstagen“ 

UNI Linz 

Doc. Karfíková, 
Dr.Boháč, Doc.Marková 

15.-19.9.2006 Konference zaměřena na 
problematiku finan. práva 
a veřejných financí 

UNI Grodno 

Prof. Skřejpek,Dr. Falada 25.9.-1.10.2006 Kongres SIHDA UNI Komotini, Řecko 
Doc. Kühn 27.-30.9.2006 konf. „Integration or 

Absorption.Legal 
Discourse“ 

UNI Hannover 

Dr. Seknička 9.-14.10.2006 Konference „Etika 
v podnikání a podniková 
kultura“ 

Antverpy 

Doc. Scheu 14.-18.10.2006 Konference „Ochrana 
lidských práv“ 

Peking 

Doc. Bažantová 15.-21.10.2006 Seminář „Světová a 
evropská hospodářská 
politika“ 

Haus Rissen Hamburg, 
Int. Institut für politik und 
Wirschaft 

Prof. Šturma 22.-24.10.2006 konference „EU Human 
Rights Protection System“ 

Varšava, Institut for Int. 
Relations 

Prof. Pauknerová, 
Prof.. Růžička 

26.-28.10.2006 Konf. „Nové trendy MPS 
v zjednotenej Europe“ 

UMB Ban. Bystrica 

Doc. Kühn 29.-31.10.2006 konference“Eurojust 
Meeting on the 
Implemantation of  EAW 

Eurojust Bratislava 

Doc. Kühn 11.-15.11.2006 Kolokvium Interpretative 
Autonomy of Judges 

UNI Zagreb 

Prof. Tomášek 13.-14.11.2006 Seminář o minim. 
standardech EU na 

Nadace Friedricha Eberta - 
Berlín 
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ochranu práv trestně 
stíhaných 

Prof. Tretera,  Dr.Horák 16.-19.11.2006 Konference na téma 
financování církví v EU 

UNI Messina 

Doc. Kühn 16.-19.11.2006 Konference Judicial 
Reforms in CEE 

UNI Brusel 

Dr. Zemánek 16.-18.11.2006 Workshop: Der EU-
Verfassungsvertag auf 
dem Prüfung 

TU Chemnitz 

Prof. Šturma 22.-24.11.2006 konf. Terorismus a 
mezinárodní právo 

Bratislavská vysoká škola 
práva 

Dr. Horák 21.-25.11.2006 symposium MPI Frankfurt a/M 
Prof. Císařová 23.-25.11.2006 konference „Terorismus a 

mezinárodní  právo“ 
Bratislavská VŠ práva

prof. Damohorský, 
Dr. Stejskal 

23.-24.11.2006 konference k 10. letům 
založení institutu PŽP 

UNI Linz 

Dr. Melicharová 23.-24.11.2006 konference „Vztahy a 
interakce vnitrostát. a 
mezin. práva zemí Vyš. 4 
po jejich vstupu do EU“ 

UNI Trnava 

Doc. Jelínek 26.-27.11.2006 seminář „Teoretické a 
aplikačné problémy 
rekodifikačného trestního 
práva“ 

Akademie policejního 
sboru v Bratislavě 

Prof. Tichý 30.11.-2.12.2006 konference „Ius 
Commune“ 

UNI Utrecht 

Prof. Damohorský, 
Dr.Tichá ,Dr.Stejskal 

5.-7.12.2006 konference k 30. letům  
ÚSaP PAV pro právo ŽP 

Ustav státu a práva  Polské 
akademie věd 

Prof. Tichý 7.-10.12.2006 konference ASCOLA UNI Paris II. 
Prof. Tichý 20.-21.12.2006 mezin. konference UNI Leuven 
Prof. Tomášek 15.-20.12.2006 kongres „Právo a nové 

technologie“ 
Káhira 

 

Konference, sympozia, kolokvia, semináře – přijetí 
Prof. Ch.von Bar 
Mnichov 

26.-29.1.2006 Diskuze k občanskému 
zákoníku 

katedry evropského, 
občanského, obchodního, 
pracovního práva 

Prof. Bröstl, Dr. Barány 17.2.2006 Vědecká konference UPJŠ Košice a katedra 
teorie práva 

Prof. Coester, prof. 
Becker, Dr. Ross a 10 
studentů SRN 

26.2.-4.3.2006 Česko-německý seminář 
pracovního práva a práva 
soc. zabezpečení 

UNI München a 
katedra prac. práva 

Prof. Lee, Prof. Lewis, 
Prof. Oliphant, Dr. Morris 
Dr. Dacey, prof. Young 

11.-14.5.2006 seminář: Changes of 
Judicial Culture and 
Decision Making in 
Different branches of Law 

UNI Cardiff 

Prof. L. Vékás 
Budapest 

11.-15.5.2006 Diskuze k občanskému 
zákoníku 

katedry evropského, 
občanského, obchodního, 
pracovního práva 

Prof. Arnold 15.5.2006 Seminář „Derogační 
pravomoce Ústavního 
soudu a transpozice 
evropských směrnic“ 

KEP 

Prof. Greber, Dr.Rys, 
Prof. Laborde 

24.-28.5.2006 Česko-švýcarské 
symposium 

Kat. prac. práva 

Prof. Hondius - 19.-23.10.2006 Diskuze k občanskému 
zákoníku 

katedry evropského, 
občanského, obchodního, 
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Utrecht pracovního práva 
cca 15 zahr. hostů 27.-28.10.2006 Kauzalita v právu KEP 
Prof. Sonnenberger,  Prof. 
Siehr, Prof. Bogdan 

1.-4.11.2006 konference „Das nationale 
IPR unter dem 
europäischen Einfluss“ 

KEP 

Prof. Gottwald,  
Prof. Micklitz 

9.-10.11.2006 Seminář o kolektivní 
žalobě  

UNI Regensburg, UNI 
Bamberg  + KEP + kat. 
obč.práva 

Prof. Widmer 30.11.-3.12.2006 Diskuze k občanskému 
zákoníku 

katedry evropského, 
občanského, obchodního, 
pracovního práva 

 

Přednášky (krátkodobé) – vyslání 
Doc. Kühn 26.2.-5.3.2006 Přednášky na téma 

„Ratifikace Evrop. 
ústav.smlouvy v ČR a SR“ 
a „Rozhodnutí ústav.soudů 
nových členských zemí 
k otázce vztahu 
evropského a ústavního 
práva“ 

UNI Zagreb 

Dr. Štefko 2.-4.5.2006 předn: Postavení cizince 
v rámci řízení o povolení 
výkonu prac.činnosti v ČR

UPJŠ Košice 

Prof. Gerloch 4.-6.5.2006 přednáška VŠ práva Bratislava 
Prof. Tomášek 29.5.-6.6.2006 hostující profesor UNI Paris II. 
Dr. Chromá 27.6.-3.7.2006 Přednáška na konferenci 

ICLHE 
UNI Maastricht 

Prof. Tomášek 29.8.-10.9.2006 hostující profesor NOVA Southeastern 
Florida 

Dr. Chromá 5.-10.9.2006 přednáška  na konferenci: 
12th EURALEX 
International Congress 

UNI Torino 

Prof. Tröster,   
Dr. Štangová 

21.-24.9.2006 přednášky na 10.kolokviu 
evropského práva 
soc.zabezpečení 

UNI Ženeva 

Prof. Bakeš 2.10.2006 přednáška  „Harmonizace 
daňových soustav v rámci 
EU s aspektem na ČR“ 

UK Bratislava 

Prof. Tröster 10.-12.11.2006 předn. na konferenci EIAS Hamburg 
Prof. Tretera,  Dr.Horák 16.-19.11.2006 Přednášky na Konferenci 

na téma financování církví 
v EU 

UNI Messina 

Doc. Scheu 8.-14.12.2006 přednášky Socrates UNI Salzburg 
 
 

Přednášky (krátkodobé) – přijetí 
Prof. Dauses 8.-9.1.2006 přednášky Socrates UNI Bamberg 
Prof. Adams 18.4.-5.5.2006 6 přednášek + závěrečné 

zkoušky 
NOVA Southeastern 
University Florida 

Dr. Wiesheider 24.4.-2.5.2006 přednášky - KPD UNI Vídeň 
Dr. Thym 26.-30.4.2006 přednášky Socrates a KEP HU Berlin 
Dr. Korošec 2.-7.5.2006 přednášky - KTP UNI Ljubljana 
Prof. Wiederin 2.-12.5.2006 přednáška – Dr. Beran UNI Salzburg 
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Prof. Sonnenberger 29.10.-5.11.2006 přednášky - KEP LMU Mnichov 
Prof. Krämer 5.-7.11.2006 přednášky - KPŽP Brusel 
F.Schwelb 19.-30.11.2006 přednášk.pobyt-Common 

Law Society 
Columbia Court 

    

Přednášky (dlouhodobé) – vyslání 
    
 

Přednášky (dlouhodobé) – přijetí 
Prof.Dennis, prof. Cox, 
Prof. Kunz 

20.5.-17.6.2006 Letní škola South Texas College of 
Law 

Prof. Talbot, prof. Lynch,  
Prof. Roth-Arriaza 

27.6.-3.8.2006 Letní škola UNI San Francisco 
    
 

Odborné stáže – vyslání 
Doc. Zapletal 1.-31.7.2006 studium odborné literatury 

v oboru kriminologie 
UNI Freiburg 

Dr. Beran 27.7.-30.9.2006 studijní pobyt UNI Cardiff 
Dr. Petrův srpen 06 – květen 07 studijní pobyt UNI Michigan 
Dr. Skřejpková 1.-30.9.2006 studijní pobyt MPI Frankfurt a/M 
Prof. Kuklík 1.-9.9.2006 studijní pobyt The National Archives 

London 
Prof. Tichý 1.-10.9.2006 studijní pobyt MPI Hamburg 
Dr. Zemánek 3.-7.12.2006 studijní pobyt UNI Regensburg 
 

Odborné stáže – přijetí 
    
 
 

Různé – vyslání 
Dr. El-Dunia 6.-10.2.2006 Analýza legislativní praxe 

v orgánech EU 
Brusel Evropský 
parlament 

Doc. Černá, Doc. Plíva, 
Doc. Zahradníčková,  
Dr. Patěk 

7.-9.2.2006 společné zasedání 
kateder 

UPJŠ Košice 

Prof. Sládeček,Dr. 
Vodnráček, Dr.Kopecký, 
Dr. Prášková, 
Dr. Millerová 

8.-9.2.2006 společné zasedání 
kateder 

UK Bratislava 

Prof. Šturma 13.-14.2.2006 10. zasedání „Network of 
Independent Experts in 
Fundamental Rights 

EU, Brusel 

Prof. Tomášek 17.-18.2.2006 Evropská komise o 
harmonizaci 
spotřebitelského práva 

UNI Bielefeld 

Prof. Skřejpek 20.-21.2.2006 Zasedání Akademické 
rady 

Bratislavská vysoká škola 
práva 
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Prof. Dvořák, 
Doc.Černá 

6.-10.3.2006 soud I. stupně ESD Lucemburg 

Doc. Čebišová 9.-11.3.2006 Oponent publikace, referát 
– na pozvání RE 

Centrum strategických 
studií, Moskva 

Prof. Damohorský 10.-12.3.2006 jednání Socrates UNI Dresden 
Prof. Šturma 16.-17.3.2006 10. zasedání „Network of 

Independent Experts in 
Fundamental Rights 

EU, Brusel 

Prof. Tichý 24.-25.4.2006 Pracovní schůzka nad 
Evropskou učebnicí 
spotřebitelského práva 

Londýn 

Prof. Tröster 27.-28.4.2006 Zasedání oborové rady a 
prezentaci výzkumných 
projektů 

MPI Mnichov 

Dr. Falada 27.4.-1.5.2006 spolupráce na vědecké a 
pedagogické  úrovni 

UNI Bologna 

Prof. Gerloch 22.-28.5.2006 jednání děkanů  UNI Salzburg 
Dr. Kosek 4.-12.6.2006 konzultace výzkumného 

záměru 
UNI Krakow 

Prof. Tichý 6.-10.6.2006 zasedání koordinačního 
výboru pro evropský 
občanský  zákoník 

UNI Oslo 

Dr. Seknička 7.-12.6.2006 jednání – nová odborná 
literatura 

London School of 
Economy 

Doc. Mucha 12.-22.6.2006 konzultace výzkumného 
záměru 

HU Berlín 

Doc. Macková 17.-24.6.2006 Soudní dvůr Lucemburk 
Doc. Urban 25.6.-1.7.2006 podklady pro řešení VZ 

KNH 
UNI Pasov 

Prof. Tichý 29.6.-1.7.2006 zasedání prac. skupiny 
Common Core of 
European Private Law 

UNI Trento 

Doc. Urban 4.-11.7.2006 řešení VZ KNH UNI St. Gallen 
Dr.Herzeg,  Dr.Jirásková, 
Dr.Gřivna ,Dr.Rezková 

27.8.-4.9.2006 studentská letní škola Justiční akademie Min. 
spravedlnosti Ruské 
federace - Petrohrad 

Doc. Král 17.-25.9.2006 vědecko výzkumná 
spolupráce v rámci 
programu SARFAL 

UNI Leiden 

Dr. Zemánek 18.-21.9.2006 Evropský soudní dvůr Lucemburk 
Prof. Pauknerová 21.-24.9.2006 Zasedání European Group 

for Private Law 
Coimbra, Portugal 

Doc. Bažantová 26.-30.9.2006 jednání – nová odborná 
literatura 

London School of 
Economy 

Dr. Wintr 26.9.-1.10.2006 výr. zasedání pro právní a 
soudní filosofii 

UNI Würzburg 

Prof. Kuklík 30.9.-21.10.2006 program IULP UNI Berkely, USA 
Prof. Winterová 2.-4.10.2006 inaugurace doc. Mazáka UPJŠ Košice 
Doc. Čebišová 10.-15.10.2006 Rada Evropy Štrasburk 
Prof. Gerloch 
Dr. Hřebejk 

24.-28.10.2006 Pozvání děkana MSU Moskva 

Dr. Bílková 12.-19.11.2006 setkání učitelů MHP Lublaň 
Prof. Malý 15.-19.11.2006 projednání další 

spolupráce 
Avenira Stiftung, Luzern 

Doc. Scheu 19.-24.11.2006 Rada Evropy Štrasburk 
Dr. Bílková 20.-23.11.2006 koordinační schůzka 

k projektu TTSRL 
Fride, Španělsko 
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prof. Kuklík 7.-12.12.2006 archivní výzkum National Archives London
prof. Tichý 11.-17.12.2006 zasedání prac. skupiny pro 

evrop. obč. zákoník 
UNI Luzern 

Dr. Wintr 19.-23.12.2006 sbírání materiálů na 
grantový  úkol 

LMU Mnichov 

 
 

Různé – přijetí 
Prof. Majorová 24.1.2006 jednání o spolupráci Právnický institut 

Krasnojarsk 
Prof. Bělousov 7.2.2006 jednání o spolupráci Ruská UNI družby národů 

v Moskvě 
JUDr. Vošalík – 
velvyslanec v Kanadě 

8.3.2006 jednání o spolupráci 
s univerzitami v Kanadě 

prof. Damohorský, prof. 
Kerner 

Prof. Harbaugh a  
Prof. Adams 

19.-23.3.2006 uzavření Memoranda o 
spolupráci 

Nova Southeastern 
NOVA Florida 

Prof. Corbina 17.-20.5.2006 Jednání o spolupráci mezi 
romanisty 

UNI di Catania a kat. 
právních dějin 

Dr. Marguery 4.-11.6.2006 jednání  o spolupráci kat. trest. práva 
Prof. Lewis 25.9.2006 jednání o spolupráci NOVA Florida 
pan D. Griščenko, 
1.tajemník Velvyslanectví 
Ruské federace 

11.10.2006 Jednání o přijetí ruské 
studentky do „Úvodu do 
franc. práva“ 

 

Mgr. Krtilová 13.10.2006 Informace o práci „Centra 
Viléma Flussera pro 
kulturu a technologii“ 

Goethe  Institut 

Dr. M. a F. Jones 19.10.2006 Jednání o možné 
spolupráci  

UNI Edinburgh 

Prof. Pielow 19.-20.11.2006 jednání o spolupráci UNI Bochum 
Prof. Cooney,Dr. Cohen 3.-9.12.2006 jednání o spolupráci NOVA Florida 
Dr. Balsiené 19.12.2006 jednání o spolupráci Mikolas Romerius 

University Vilnius, Litva 
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Statistický přehled výjezdů v roce 2006 
 
 
              Jméno počet výjezdů počet dní
 
 

1. Prof. Bakeš 1 1
2. Dr. Balaš 1 8
3. Doc. Bažantová 2 12
4. Prof.. Bělina 1 6
5. Dr. Bělovský 1 7
6. Dr. Beran 1 66
7. Dr. Bílková 4 22
8. Dr. Boháč 1 5
9. Prof. Císařová 1 3
10. Doc. Čebišová 2 9
11. Doc. Černá 3 17
12. Prof. Damohorský 8 34
13. Prof. Dvořák 1 5
14. Dr. El-Dunia 2 8
15. Dr. Falada 2 13
16. Prof. Gerloch 3 15
17. Dr. Gřivna 2 12
18. Dr. Herzeg 1 9
19. Dr. Horák 3 15
20. Dr. Horálková 1 33
21. Dr. Hřebejk 1 5
22. Dr. Hůrka 2 6
23. Dr. Chromá 2 14
24. Doc. Jelínek 1 2
25. Dr. Jirásková 1 9
26. Prof. Kerner 1 3
27. Dr. Kopecký 1 2
28. Dr. Kosek 1 9
29. Doc. Král 1 9
30. Doc. Kühn 7 37
31. Prof. Kuklík 4 46
32. Doc. Macková 1 8
33. Prof. Malý 3 18
34. Doc. Marková 3 16
35. Dr. Melicharová 1 2
36. Dr. Millerová 1 2
37. Doc. Mucha 1 11
38. Dr. Patěk 1 3
39. Prof. Pauknerová 5 24
40. Dr. Petráš 2 13
41. Dr. Pichrt 1 6
42. Doc. Plíva 1 3
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43. Doc. Pomahač 1 8
44. Dr. Prášková 2 8
45. Dr. Rezková 1 9
46. Doc. Růžička 1 3
47. Dr. Seknička 3 14
48. Doc. Scheu 3 18
49. Prof. Skřejpek 2 10
50. Dr. Skřejpková 2 36
51. Prof. Sládeček 1 2
52. Dr. Slováková 2 17
53. Dr. Sobotka 1 4
54. Dr. Stejskal 5 15
55. Dr. Štangová 2 8
56. Dr. Štefko 1 3
57. Prof.. Šturma 7 27
58. Prof. Švestka 1 4
59. Dr. Tichá 2 6
60. Prof. Tichý 18 77
61. Prof. Tomášek 7 40
62. Prof. Tretera 1 4
63. Prof. Tröster 6 26
64. Doc. Urban 2 15
65. Dr. Vanduchová 1 9
66. Dr. Vondráček 1 2
67. Prof. Winterová 1 3
68. Dr. Wintr 1 5
69. Dr. Wünschová 1 4
70. Doc. Zahradníčková 1 3
71. Doc. Zapletal 1 31
72. Dr. Zemánek 6 26
73. Dr. Žikovská 1 4

 
 
Celkem 169 1007
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Výjezdy studentů v roce 2006 
   
Univerzitní dohoda RUK – ISEPTUFS 
Tokyo University  of Foreign Studies 
9. 10. 06 – 9. 8. 2007 

Miloš Procházka 

Studijní pobyt UNI of Queensland 
1. 7. 06 – 18. 12. 06 

Mgr. Barbora Dubanská 

Studijní pobyt UNI Miami 
ZS 2006-2007 

Lucie Kresslová, Jana Režná 
 

Studijní pobyt UNI San Francisco 
2006-2007 (2 semestry) 

Mgr. Šárka Pětivlasová 
 

Studijní pobyt UNI Kairo 
2005-2006 (2 semestry) do 28. 2. 2007 

Eliška Německá 
 

Magisterský program UNI Paris 5 
2. 10. 06  – 30. 6. 2007 

Milan Listík 
 

Stipendijní pobyt UNI Konstanz 
2005-2006 (2 semestry)  - LL.M. 

Mgr. David Fyrbach 

LL.M. UNI Cardiff 
ZS 2006-2007 

Irena Homolová 
 

Ph.D. UNI Münster 
do 30. 6. 2007 

Vít Ossendorf 
 

Stipendijní pobyt UNI Basel 
ZS 2006-2007 

Lenka Dušková 

Stipendijní pobyt UNI Saarbrücken 
ZS 2006-2007 

Lucie Kaplanová 

Mezinárodní seminář v Regensburgu 
23. – 25. 2. 2006 

Vojtěch Belling, Jan Bílek, Rudolf Kožušník, Petra 
Pipková, Adéla Flídrová, Jana Poddaná, Sylva 
Švejdarová, Jiří Georgiev, Pavel Raboch 

Česko-německý seminář s UNI Würzburg 
21. – 23. 4. 2006 

Roman Koucký, Pavla Grossová, Zdeňka Plavcová, 
Tereza Pupláková, Vladislava Filová 

Mezinárodní soutěž v EP Moot Court 
v Záhřebu    5. – 8. 5. 2006 

Mária Lokajová, Jakub Mačák, Tomáš Urban 

Právnická konference v Petrohradu 
28.8. - 2. 9. 2006 

Romana Petříčková, Markéta Tomanová, Jan 
Schramhauser, Lina Zatsepina  

Mezinárodní konference Oberwiesenthal 
16. – 18. 11. 2006 

Lenka Dominová, Tomáš Ditrych, Iva Hutařová, 
Katarzyna Krzyzanková, Kateřina Schenková, Jozef 
Vilček, Tomáš Vlasák 

 
 
Přijetí studentů v roce 2006 
Stáž MŠMT, UNI Heidelberg Caspar Heckscher 
Stáž MŠMT, UNI Zürich Christina Kotrba 
Stáž MŠMT, UNI Poznaň Monika Lešna 
Univerzitní dohoda RUK, UNI Miami/USA Maria Morales, Jon  Peattie 
Univerzitní dohoda RUK, UNI Zaragoza Jorge Blanco Bello 
Univerzitní dohoda RUK, UNI Paris II Sophie Teyssier 
Stáž DZS, UNI Canberra/ČLR Haibo CHEN 
Studentský seminář s UNI Mnichov 
27. 2. – 3. 3. 2006 

8 studentů 

LŠ UNI San Francisco 
LŠ UNI Texas College of Law 

63 studentů 
54 studentů 
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ERASMUS výjezdy 2005/2006 
  Letní semestr  
Jméno Univerzita 
Balážová Júlia Copenhagen 
Balážová Lenka Hamburg 
Bartl Aleš  Reims 
Bartoň Daniel Athény 
Bartoň Jan Jonkoping 
Bednář Ondřej Dublin 
Bedřich Jan  Nantes 
Beran Michal Hannover 
Béreš Ján Bologna 
Boltnar Jan Granada 
Burian Jakub Dresden 
Caháková Kateřina Dresden 
Čurilla Ondrej Dresden 
Děcká Eliška Madrid 
Dittrich Michal Dresden 
Dočkalová Jana Copenhagen 
Dušková Jana Utrecht 
Dvořáková Zuzana Toulouse 
Elbrsová Michaela Zaragoza 
Fišerová Kristýna  Lausanne 
Flaškár Martin Münster 
Frček Mojmír Santiago 
Frey Jan Copenhagen 
Giba Marián  Paris 
Grim Pavel  Norwich 
Habartová Darja  Toulouse 
Hajný Filip Barcelona 
Hallóová Lucie Leuven 
Hanzlová Jana Salzburg 
Haščák Josef München 
Herc Tomáš Passau 
Holubářová Šárka  Grenoble 
Horváthová Andrea Belfast 
Hrabánek Dušan Bonn 
Hrnčiřík Vít Bayreuth 
Charvátová Adéla Wien 
Ignáciková Jaroslava Innsbruck 
Jandová Šárka Zürich 
Jiřištová Zuzana Turku 
Juhász Michal Bonn 
Juřica Jan Leuven 
Klánová Markéta Dresden 
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Klepáčová Ivana Regensburg 
Koláček Marin  Dijon 
Korálová Kristýna Belfast 
Kořínková Jindřiška Aarhus 
Krajcová Barbora Stockholm 
Králová Jana  Paris 
Krampera Jan Lund 
Kratochvílová Dana Bayreuth 
Kratochvílová Kateřina Pamplona 
Krechler Martin Limerick 
Kristen Miroslav  Nancy 
Kunc Bohumil Leuven 
Kunertová Tereza Groningen 
Kupka Petr Cardiff 
Linhartová Karolína Nottingham 
Lištiaková Iveta Extramadura 
Lucká Mária  Rouen 
Lyčka Martin Leuven 
Macková Jindřiška Hamburg 
Machálková Iva Kiel??? Asi ne 
Machová Kateřina Nottingham 
Majzlíková Jana München 
Malá Petra Nancy 
Marciš Peter Roma 
Matznerová Táňa Nijmegen 
Michoň Denis Cardiff 
Mlej Pavol Turku 
Mrázová Ivana  Paris 
Najgebauerová Alena Thessaloniki 
Navrátil Daniel Norwich 
Navrátilová Michaela Heidelberg 
Neumannová Markéta Rouen 
Neužilová Lenka Limerick 
Nežerková Eva Zaragoza 
Nováček Jiří Utrecht 
Nováková Barbora Copenhagen 
Novotná Alena Jonkoping 
Pálinkás Michal Antwerpy 
Patermanová Lenka Teramo 
Pavlásková Zdeňka München 
Pelikánová Lucie Passau 
Petercová Lucia Antwerpy 
Peterková Kateřina Aarhus 
Petránková Johana  Brusel 
Pohl Michal Siena 
Porubský Robert Heidelberg 
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Procházka Jan Passau 
Purgerová Eva Zürich 
Růžková Ludmila Regensburg 
Řechková Kristýna Düsseldorf 
Říha Martin Wien 
Semrád Václav Antwerpy 
Schenková Kateřina Berlin 
Sladká Michaela Turku 
Slobodová Lucia Salzburg 
Sopouchová Kristýna Cardiff 
Sosíková Radka Aarhus 
Stránská Kateřina Tübingen 
Šatrová Lenka Uppsala 
Šich Jaroslav Limerick 
Šperlová Iva Turku 
Štursová Pavla Lund 
Švorčíková Jana  Toulouse 
Táborová Jana Dresden 
Topka Petr Turku 
Vagnerová Zuzana Nijmegen 
Valášková Marie  Toulouse 
Valoušek Martin Greifswald 
Vaníčková Zuzana Limerick 
Vášková Monika Salzburg 
Vavřichová Lenka Turku 
Vavřínová Jitka Groningen 
Velikovská Radka Valencia 
Visinger Radek  Nancy 
Vlčková Veronika Linz 
Vlková Veronika Madrid 
Vondráková Petra Atény 
Vytiska Jan Bonn 
Wagenknechtová Pavla Salzburg 
Zádorová Katarína Kiel 
Záhorský Matěj Nancy 
Zeman Ondřej Düsseldorf 
 
 
 
 
ERASMUS  VÝJEZDY 2006/2007 
Zimní semestr 
 
Antoš Marek  Stockholm 
Barnetová Dominika ZS Nancy 
Bastl Stanislav Turku 
Belloňová Pavla Rouen 
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Bém Jiří Dresden 
Bokorová Kristína Copenhagen 
Burešová Jana Cardiff 
Bušek Michal Limerick 
Cajchanová Anna Leuven 
Císař Jakub Salzburg 
Čáp Michal Turku 
Čermáková Olga  Wien 
Čížek Jan Düsseldorf 
Čižinský Kryštof Santiago 
Čuprík Marián Bayreuth 
Davidová Daniela Grenoble 
Dočekal Boris Nottingham 
Dočekal Petr  Granada 
Dudek  Miroslav Dresden 
Dvořák Zdeněk Cardiff 
Fejglová Jitka Turku 
Firlová Sandra Aarhus 
Flídrová Adéla Düsseldorf 
Fott Martin-1sem Kent 
Frencl Lukáš Bergen 
Fulín Jan Bonn 
Gažúrová Ĺubica Copenhagen 
Haindlová Markéta Gent 
Hampl Ondřej Belfast 
Havlíček Ondřej Kent 
Hlavová Lucie Passau 
Hlobilová Ivana Innsbruck 
Hoffmanová Milena Limerick 
Holá Kateřina Antwerpen 
Holec Stanislav Utrecht 
Horák Jiří Paris-Sorbonne 
Hraba Jan Paris II 
Hricišinova Michala Strasbourg 
Hudák Juraj  Passau 
Hudec Juraj Nancy 
Humlíčková Petra GENT 
Humlová Michaela Toulouse 
Hybenová Katarína Leuven 
Chizzola Philipp Cardiff 
Chvosteková Darina Zürich 
Ivaničová Blanka Antwerpen 
Janeček Petr Lausanne 
Javorová Martina Copenhagen 
Javůrková Johana Groningen 
Jirásko Daniel Siena 
Kárász Arpád Cardiff 
Karpják Ivan Nijmegen 
Kavková Kateřina Zürich 
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Kimlová Jana Dresden 
Klíčová Radka Münster 
Klimešová Lenka München 
Knotková Markéta Hamburg 
Kobylka Petr Extremadura 
Kodádek Jan Toulouse 
Kodatová Zuzana Reykjavik 
Kolář Viktor Zaragoza 
Kostohryz Milan Nijmegen 
Kováč Boris Stockholm 
Kožuchová Lucie Hannover 
Kudlička Petr Bayreuth 
Kukanová Katarína Paris-Sorbonne 
Kůsová Eva München 
Leška Rudolf München 
Liška Vojtěch Athens 
Magdolenová Kristína Reims 
Makarová Marianna Belfast 
Mašek David Turku 
Matoulková Veronika Norwich 
Melichárová Alexandra Turku 
Mičica Dušan Dresden 
Michalovičová Hana Nancy 
Mikšová Kateřina Nancy 
Mikusová Daniela Salzburg 
Millerová Markéta Norwich 
Mišutová Pavlína Passau 
Moskal Martin Turku 
Musilová Kristýna Cork 
Nečasová Petra Toulouse 
Němcová Lenka Heidelberg 
Nesrstová Alena Turku 
Nosáčková Dominika Dijon 
Novák Jiří Teramo 
Nutilová Helena Reykjavik 
Oboňová Katarina Linz 
Ondačková Marta Utrecht 
Ondřejek Pavel Antwerpen 
Oravec Jaroslav Groningen 
Pechanec Pavel Hamburg 
Petráň Jan Regensburg 
Pevná Eva Brusel 
Plavcová Zdeňka Copenhagen 
Pouperová Olga Wien 
Ratajová Daniela Leuven 
Röhrich Jan Toulouse 
Rýznerová Anna Thessaloniki 
Satke David Utrecht 
Strádal Marek Bonn 
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Střechová Lenka Zaragoza 
Svobodová Kateřina Heidelberg 
Šouša Jiří  LS Salzburg 
Špinarová Kateřina Rouen 
Šťastný Ondřej Dublin 
Štobová Aneta Cardiff 
Šuličová Lucie Regensburg 
Šulková Mirjana Berlin 
Švarcová Jana  Paris II 
Tarabová Jana Grenoble 
Tesařík Pavel Oslo 
Tichopadová Eva Jönköping  ZS 
Trefilová Inna Dresden 
Tuhá Zuzana Nantes 
Tvrdíková Jana Salzburg 
Valeková Anna Oslo 
Várkolyová Jana Antwerpen 
Vlasáková Renata Bonn 
Vlčková Tereza Nijmegen 
Volejník Martin Bologna 
Vrdlovcová Anna Lund 
Záborová Ljuba Valencia 
Zachariášová Lucia Leuven LS 
Zimmermannová Dita Jönköping  LS 
Žaloudek Václav Nottingham 
 
 
 
 

  

Socrates/Erasmus - zahraniční studenti CLS - 
ZS 2006/2007 
  
  

č. PŘÍJMENÍ JMÉNO UNIVERSITA 
1 ABOULFATH Babak Bonn 
2 ANSELMSSON Gustaf Stockholm 
3 BIVACCO Steven Antwerpen 
4 BLANCO BELLO Jorge Zaragoza 
5 BOYEZ Anne-Claire Nancy 
6 BRAATHEN Victoria Bergen 
7 BREER Anja Regensburg 
8 BREUER Dennis Dresden 
9 BREZINSKI Ann-Kristin Hamburg 

10 BUISSON Laura Nancy 
11 CABELLO BLANCO Monica Granada 
12 COLLET Océane Reims 
13 COTTINEAU Clémence Nantes 
14 CUIGNACHE- Clémence Paris 2 
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GALLOIS 
15 DAUTIN Barbara Rouen 
16 DESCHRYVER Sara Antwerpen 
17 FLOUTIER Antoine Rouen 
18 FOURRIER Jeanne Nantes 

19 
GARCIA-BARCELO 
FERNANDEZ 

Maria 
Zaragoza 

20 GERGINOV Patrick Dresden 
21 HÄFELI Simon Zürich 
22 HANNESSON Olafur Ísberg Reykjavík 
23 HERMLE Kai-Michael Heidelberg 
24 HUSSON Audrey Nancy 
25 CHEN Haibo ČLR 
26 IRENE Palomino Antolin Extremadura 
27 JIRIK Anne-Kathrin Tübingen 
28 JOSE MIGUEL Reta Hernandez Zaragoza 

29 
JOURDAIN DE 
MUIZON Caroline Paris 2 

30 KABELIS Marianne Nancy 
31 KOHL Julia Linz 
32 KRÜGER Laura Hannover 
33 KRÜNER Ulrich Münster 
34 KYPRIOTI Evgenia Thessaloniki 
35 LARIVIERE Marion Toulouse 
36 LE GALL Sabrina Nantes 
37 LEBO Lana Bonn 
38 LEONARD Bryce Michel Toulouse 
39 LISCHKA Elisabeth Maria Vienna 
40 LJUNGVALL Alex Uppsala 
41 MANDERFELD Antoine Paris 2 
42 MATOUSEK Renata Lund 
43 MORAVIE Antoine Nancy 
44 NÄRFORS Veronica Stockholm 
45 NEUMANN Markus Hamburg 
46 OHLENDORF Silvan-Jesko Hamburg 
47 PARDONGE Benjamin Brusel 
48 PAUS Martin Bonn 
49 PRIETO MARTINEZ Raul Extremadura 
50 REBOLE ALLO Oihana Pamplona 
51 SARLIN Gabrielle Toulouse 
52 SCHMIDT Corinna Düsseldorf 
53 SCHOEDDER Hendrik Bonn 
54 STERBA Katharina Düsseldorf 
55 TEYSSIER Sophie Paris 2 
56 TIETZ Andreas München 
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57 TOMCZAK Jade Norwich 
58 TRÄDER  Philip Hannover 
59 TUFFERY Anne-Sophie Nancy 
60 TWEER Louis Toulouse 
61 VALLS MULERO Ignasi Barcelona 
62 VENN Lucy Norwich 
63 VOLKERT Clara Heidelberg 
64 WALL Jennifer Nottingham 
65 WILLIS Roxanna Kent 
66 WITT Andreas Dresden 
67 ZADRA Daniel Vienna 
68 ZIMMERMANN Anna Katharina Berlin 
69 ZORA Diyan Nottingham 
70 ZUEHLSDORFF Kate Kiel 
 
 
 
 
 

  

Socrates/Erasmus - zahraniční studenti 
programu CLS - LS 2005/2006 
  
  

Č. PŘÍJMENÍ JMÉNO UNIVERSITA 
1 BARBOT Caroline Toulouse 
2 BAYLE Jonathan Toulouse 
3 BAZÁN BORRERO Jose Luis  Zaragoza 
4 BEHSCHNITT Benjamin Bonn 
5 BLANCHOT Cyril Dijon 
6 BONHOMME Gregoire Rouen 
7 BONNE Martin Dijon 
8 BRÁNIKOVÁ Jana Wien 
9 BRIKOU Ourania Thessaloniki 

10 CERVENY Thomas  München 
11 CORBACHO MURO Angel Extremadura 
12 CORCODEL Veronica Rouen 
13 DELODDER Pieter-Jan Leuven 
14 DIAZ BANDRES Enrique Zaragoza 
15 EDER Martina Innsbruck 
16 FETSCHELE Julia Passau 
17 FILIP Martin Heidelberg 
18 GAUER Christian Hamburg 
19 GERHARDT Till Greifswald 
20 GILSBACH Anna Regensburg 
21 GOBY Barbara Wien 
22 GUSKOW André Hamburg 
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23 HAGLUND Gustav Lund 
24 HECKSCHER Caspar Heidelberg 
25 HEINZ Alexander von Münster 
26 HESTER Cathal Dublin 
27 HUARD  Emilie Nancy 
28 HUSTEDT Robert Kiel 
29 JAROŠ Klara Laura Wien 
30 JOURDA Jérome Toulouse 
31 KAUFMANN Bernhard Innsbruck 
32 KOTRBA Christina Zürich 
33 KREJCIK Ota Wien 
34 LEDAIN Arthur Nicolas Paris 
35 LEŠNA  Monika Gniezno 
36 LIEDL Christina Passau 
37 MÄRZINGER Thomas  Wien 
38 MIRET ESTABLES Javier  Zaragoza 
39 NEBESKY Jan Berlin 
40 NURK Yves Marcel Bonn 
41 PARTANEN Antti-Jussi Turku 
42 PILARSKI Cécile Toulouse 
43 POURIA Kaveh Utrecht 
44 PÜTZ Martin Bonn 
45 ROETSCHKE Christiane Dresden 
46 SAARELA Tuukka Turku 
47 SAMMÜLLER Hanna München 
48 SBORDONE Gabriella Napoli 
49 SEGHERS Bram Antwerpy 
50 SEGUIN Thibault Dijon 
51 TELIOU Chrysanthi Athény 
52 VLEESCHAUWER Ludo De Leuven 
53 VONDERAU Daniel Tübingen 

54 WEBER 
Johannes 
Manuel  München 

 
 
 
 
Seznam publikaci akcí s mezinárodní účastí v roce 2006 
 
 

• Sborníky 23  Menschenrechte im europäischen Strafrecht 
Editor: Michal Tomášek  
Vydavatel: PF UK a Juristische Fakultät der 
Bayerischen Julius-Maximilians Universität Würzburg 
 

• Sborníky 24  Grundfragen des europäischen Verbraucherprivatrechts 
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Editoři: Monika Pauknerová, Marian Paschke 
Vydavatel: PF UK a Juristische Fakultät der Universität Hamburg 
 

• Sborníky 25 VII. Studentská vědecká konference mezinárodního práva veřejného 
Sborník studentských prací 

            Vydavatel: PF UK, Katedra mezinárodního práva  
 

• Sborníky 26 La realización del mercado único europeo: experiencias hispano-
checas 
Editor: Michal Tomášek 
Vydavatel: PF UK a Facultad de Derecho Universidad de Santiago de Compostela 
 

• Sborníky 27 Fúze a akvizice v českém, evropském a německém právu 
Editor: Luboš Tichý 

            Vydavatel: PF UK a Juristische Fakultät Ludwig-Maximilians-Universität      
           München 
 

• Sborníky 28 Europäisches Arbeits- und Sozialrecht 
Editoři: Petr Tröster a Michael Coester 
Vydavatel: PF UK a Juristische Fakultät Ludwig-Maximilians-Universität München 
 

• Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva 
konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 
Editoři: J. Švestka, J. Dvořák. L. Tichy 
Vydavatel: PF UK a ASPI Wolters Kluwer 
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Přílohy - Knihovna 
 
Tab.č. 10 – Přírůstky podle způsobu nabytí  
 
 2006 2005  2004  2003 2002 
Koupě 
 

1.724 1.737 3.294 3.158 1.745 

Dar 
 

827 771 1.232    782 544 

Výměna 
 

14 9 58  30 22 

Vazba 
 

201 261 477 450 594 

Granty 
+ VZ 

138 348 117 108 18 

VŠ práce 
 

875 722 757 0 0 

Celkem: 3.779 3.848 5.935 4.528 2.923 
 
 
 

Tab. Č. 11 -Složení uživatelů 
 
 2006   2005 2004 2003 2002 
Student (PF UK) 4.170 4.916 4.874 4.513 4.362
Student (mimořádné studium) 75 101 75 41 66 
Doktorand 97 75 73 97 170 
Sokrates, Cambridge 42 128 64 91 57 
Rigorozant 278 389 331 478 460 
Host 59 126 118 108 139 
Veřejnost 253 425 556 801 562 
Veřejnost UK 66 104 103 153 294 
Veřejnost (student mimo UK) 232 329 260 269 374 
Zaměstnanec (PF UK) 203 217 217 221 214 
Instituce 39 50 47 34 33 
Celkem 5.514 6.860 6.718 6.806 6.731
 
 
Tab. Č. 12 -Poměr univerzitních a mimouniverzitních uživatelů 
 
 2006 2005 2004 2003 2002 
Uživatelé z řad UK 4.653 5.541 5.406 5.116 5.395
Uživatelé mimo UK    861 1.319 1.312 1.690 1.396
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Tab. Č. 13 -Návštěvnost 
 
 2006 2005 2004 2003 2002 
Návštěvnost 63.511 64.764 64.500 65.008 62.587
 
 
Tab. Č. 14-Výpůjčky 
 
 2006 2005 2004 2003 2002 
Prezenční 46.382 49.750 48.800 47.036 46.470
Absenční 14.161 15.233 15.382 9.704 9.509 
Celkem 60.543 64.983 64.182 56.740 55.979
 
 
Tab. Č. 15 -MVS MMVS 
 
 2006 2005 2004 2003 2002
MVS-jiné knihovně 73 77 60 22 48 
MVS-pro naše uživatele 11 19 27 11 12 
MMVS-pro naše uživatele 5   9 16 11   1 
Celkem 89 105 103 44 61 
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