
Univerzita Karlova                V Praze dne 25. června 2019 

Právnická fakulta                   UKPF/162219/2019 

 

Opatření děkana č. 9/2019, 

o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného 

doktorského studijního programu 

 

K provedení opatření rektora č. 12/2019, o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného 

nebo obdobného studijního programu vydávám podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy toto opatření děkana: 

 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

Toto opatření upravuje organizační otázky zajištění možnosti pokračovat ve studiu 

stejného nebo obdobného doktorského studijního programu na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy pro případ zániku akreditace  

a) doktorského studijního programu Teoretické právní vědy s těmito studijními obory: 

1. Evropské právo, 

2. Finanční právo a finanční věda, 

3. Mezinárodní právo, 

4. Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu, 

5. Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům), 

6. Obchodní právo, 

7. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, 

8. Právní dějiny a římské právo, 

9. Právo životního prostředí, 

10. Správní právo a správní věda, 

11. Teorie, filozofie a sociologie práva, 

12. Trestní právo, kriminologie a kriminalistika, 

13. Ústavní právo a státověda, 

b) doktorského studijního programu Theoretical Legal Science s těmito studijními obory: 

1. European Law, 

2. International Law. 

Čl. 2 

Nástupnické studijní programy 

Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy  

a) v usnesení ze dne 28. listopadu 2018, č. j. UKRUK/169914/2018-12 určila, že studijní 

program Teoretické právní vědy – Evropské právo obsahově nahrazuje studijní program 

Teoretické právní vědy, studijní obor Evropské právo, 

b) v usnesení ze dne 28. listopadu 2018, č. j. UKRUK/169914/2018-13 určila, že studijní 

program Teoretické právní vědy – Finanční právo a finanční věda obsahově nahrazuje 

studijní program Teoretické právní vědy, studijní obor Finanční právo a finanční věda, 
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c) v usnesení ze dne 28. listopadu 2018, č. j. UKRUK/169914/2018-14 určila, že studijní 

program Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo obsahově nahrazuje studijní 

program Teoretické právní vědy, studijní obor Mezinárodní právo, 

d) v usnesení ze dne 28. listopadu 2018, č. j. UKRUK/169914/2018-15 určila, že studijní 

program Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního 

obchodu obsahově nahrazuje studijní program Teoretické právní vědy, studijní obor 

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu, 

e) v usnesení ze dne 28. listopadu 2018, č. j. UKRUK/169914/2018-16 určila, že studijní 

program Teoretické právní vědy – Občanské právo obsahově nahrazuje studijní program 

Teoretické právní vědy, studijní obor Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, 

právo k nehmotným statkům), 

f) v usnesení ze dne 28. listopadu 2018, č. j. UKRUK/169914/2018-17 určila, že studijní 

program Teoretické právní vědy – Obchodní právo obsahově nahrazuje studijní program 

Teoretické právní vědy, studijní obor Obchodní právo, 

g) v usnesení ze dne 28. listopadu 2018, č. j. UKRUK/169914/2018-18 určila, že studijní 

program Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 

obsahově nahrazuje studijní program Teoretické právní vědy, studijní obor Pracovní 

právo a právo sociálního zabezpečení, 

h) v usnesení ze dne 28. listopadu 2018, č. j. UKRUK/169914/2018-19 určila, že studijní 

program Teoretické právní vědy – Právní dějiny a římské právo obsahově nahrazuje 

studijní program Teoretické právní vědy, studijní obor Právní dějiny a římské právo, 

i) v usnesení ze dne 28. listopadu 2018, č. j. UKRUK/169914/2018-20 určila, že studijní 

program Teoretické právní vědy – Právo životního prostředí obsahově nahrazuje studijní 

program Teoretické právní vědy, studijní obor Právo životního prostředí, 

j) v usnesení ze dne 28. listopadu 2018, č. j. UKRUK/169914/2018-21 určila, že studijní 

program Teoretické právní vědy – Správní právo a správní věda obsahově nahrazuje 

studijní program Teoretické právní vědy, studijní obor Správní právo a správní věda, 

k) v usnesení ze dne 28. listopadu 2018, č. j. UKRUK/169914/2018-22 určila, že studijní 

program Teoretické právní vědy – Teorie, filozofie a sociologie práva obsahově 

nahrazuje studijní program Teoretické právní vědy, studijní obor Teorie, filozofie 

a  sociologie práva, 

l) v usnesení ze dne 28. listopadu 2018, č. j. UKRUK/169914/2018-23 určila, že studijní 

program Teoretické právní vědy – Trestní právo, kriminologie a kriminalistika obsahově 

nahrazuje studijní program Teoretické právní vědy, studijní obor Trestní právo, 

kriminologie a kriminalistika, 

m) v usnesení ze dne 28. listopadu 2018, č. j. UKRUK/169914/2018-24 určila, že studijní 

program Teoretické právní vědy – Ústavní právo a státověda obsahově nahrazuje studijní 

program Teoretické právní vědy, studijní obor Ústavní právo a státověda, 

n) v usnesení ze dne 28. listopadu 2018, č. j. UKRUK/169914/2018-11 určila, že studijní 

program Teoretické právní vědy – Law and Legal Theory in European Context obsahově 

nahrazuje studijní program Theoretical Legal Sciences, studijní obory European Law 

a International Law. 

Čl. 3 

Termín zařazení do nástupnických studijních programů 

(1)  Studenti studující ve studijním programu Teoretické právní vědy se zařadí ke dni 

1. října 2019 do nástupnických studijních programů takto: 

a) studenti oboru Evropské právo do studijního programu Teoretické právní vědy – 

Evropské právo, 
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b) studenti oboru Finanční právo a finanční věda do studijního programu Teoretické právní 

vědy – Finanční právo a finanční věda, 

c) studenti oboru Mezinárodní právo do studijního programu Teoretické právní vědy – 

Mezinárodní právo, 

d) studenti oboru Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu do 

studijního programu Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo soukromé a právo 

mezinárodního obchodu, 

e) studenti oboru Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným 

statkům) do studijního programu Teoretické právní vědy – Občanské právo, 

f) studenti oboru Obchodní právo do studijního programu Teoretické právní vědy – 

Obchodní právo, 

g) studenti oboru Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení do studijního programu 

Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, 

h) studenti oboru Právní dějiny a římské právo do studijního programu Teoretické právní 

vědy – Právní dějiny a římské právo, 

i) studenti oboru Právo životního prostředí do studijního programu Teoretické právní vědy 

– Právo životního prostředí, 

j) studenti oboru Správní právo a správní věda do studijního programu Teoretické právní 

vědy – Správní právo a správní věda, 

k) studenti oboru Teorie, filozofie a sociologie práva do studijního programu Teoretické 

právní vědy – Teorie, filozofie a sociologie práva, 

l) studenti oboru Trestní právo, kriminologie a kriminalistika do studijního programu 

Teoretické právní vědy – Trestní právo, kriminologie a kriminalistika, 

m) studenti oboru Ústavní právo a státověda do studijního programu Teoretické právní vědy 

– Ústavní právo a státověda. 

(2) Studenti studující ve studijním programu Theoretical Legal Science, oboru European 

Law a oboru International Law budou ke dni 1. října 2019 zařazeni do studijního programu 

Theoretical Legal Sciences – Law and Legal Theory in European Context. 

(3) Oborové rady nástupnických studijních programů posoudí, zda je nutné aktualizovat 

individuální studijní plán studentů podle odstavců 1 a 2. 

Čl. 4 

Společné ustanovení 

Studentem se pro účely tohoto opatření rozumí i osoba, jejíž studium studijního programu 

je přerušeno. 

Čl. 5 

Přechodné ustanovení 

Pravidelné roční hodnocení individuálního studijního plánu studentů studujících ke dni 

předcházejímu dni nabytí účinnosti tohoto opatření za akademický rok bezprostředně 

předcházející dni nabytí účinnosti tohoto opatření projedná a schválí oborová rada 

doktorského studijního programu Teoretické právní vědy nejpozději do konce kalendářního 

roku, ve kterém toto opatření nabylo účinnosti. 
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Čl. 6 

Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2019. 

 

…………………………………………. 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r. 

děkan 


