UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PRÁVNICKÁ FAKULTA

ZÁKLADNÍ
INFORMACE
akademický rok
2012/2013

Praha, 2012

Připravil kolektiv pracovníků Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Uvedené údaje odpovídají stavu předpokládanému k 1. 10. 2012.

OBSAH
I. Obecné informace ..............................................................................................5
1. Univerzita Karlova v Praze............................................................................5
2. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ..............................................
a) Vědecká rada .........................................................................................
b) Akademický senát .....................................................................................
c) Disciplinární komise .................................................................................
d) Stálé poradní orgány ...............................................................................
e) Plánované termíny zasedání ...................................................................
II. Studijní část.....................................................................................................
1. Rámcový harmonogram akademického roku 2012/2013 pro magisterský
studijní program..........................................................................................
2. Magisterský studijní program .................................................................
a) Magisterský studijní program podle kreditního systému
(dle nové akreditace) ..........................................................................
b) Magisterský studijní program podle kreditního systému
(původní akreditace) ...............................................................................
c) Zápis na semináře, povinně volitelné a volitelné předměty....................
d) Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných
v akademickém roce 2012/2013 .............................................................
e) Zásady organizace státních zkoušek.......................................................
f) Rozpis termínů státních zkoušek pro ak. rok 2012/2013 ........................
g) Zásady organizace klauzurních prací .....................................................
h) Rozpis termínů klauzurních prací...........................................................
3. Doktorský studijní program (Ph.D.) - teoretické právní vědy ....................
4. Státní rigorózní zkouška (JUDr.) ................................................................
5. Program LLP-ERASMUS ..........................................................................
a) Program „The Czech Legal System in European Context“ ....................
b) Přehled studentských mobilit pro akademický rok 2012/2013 ...............
6. Další vzdělávání .........................................................................................
a) Kurzy pořádané JURIDIKEM ................................................................
b) Kurz celoživotního vzdělávání (podle zák. č. 147/2001 Sb.) .................
c) Univerzita třetího věku ...........................................................................
d) Mimořádné studium ...............................................................................

III. Vědecká část ...................................................................................................
1. Výzkumný záměr .......................................................................................
2. Grantové aktivity ........................................................................................
3. Studentská vědecká a odborná činnost .......................................................
IV. Personální část ................................................................................................
1. Děkanát.......................................................................................................
2. Katedry, ústavy a výzkumná centra ............................................................
3. Abecední seznam zaměstnanců fakulty a interních doktorandů .................
V. Další informace ...............................................................................................
1. Ubytování v kolejích ..................................................................................
2. Stipendia, ceny a odměny studentům .....................................................
3. Nadace Univerzity Karlovy - Právnické fakulty .........................................
4. Informace o vnitřních předpisech ...........................................................
5. Provozní doba vybraných zařízení pro studenty .........................................
6. Studentské spolky ...................................................................................

I. OBECNÉ INFORMACE
1. Univerzita Karlova v Praze
Rektor:
Prorektoři:

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.,
pro doktorské studium a akademické kvalifikace
doc. ThDr. Martin Prudký,
pro studijní záležitosti
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA,
pro zahraniční styky a mobilitu
doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.,
pro vnější vztahy
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.,
pro rozvoj
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.,
pro investiční výstavbu
prof. RNDr. Petr Volf, CSc.,
pro vědeckou a tvůrčí činnost

Kvestor:

Ing. Josef Kubíček

Rektorát:

116 36 Praha l, Ovocný trh 5

Telefon:

224 491 111

Internet:

www.cuni.cz

2. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Děkan:

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Sekretářka děkana
a tajemníka:

Jarmila Váňová

Proděkani:

prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.,
pro zahraniční záležitosti
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
pro magisterský studijní program
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.,
pro koncepci a rozvoj fakulty
doc. JUDr. Hana Marková, CSc.,
pro celoživotní vzdělávání
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.,
pro doktorský studijní program a
rigorózní řízení
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.,
pro vnější vztahy a absolventy
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.,
pro vědu, výzkum a ediční činnost

Tajemník:

JUDr. Jiří Hřebejk

Adresa:
Telefon:
Internet:

116 40 Praha l, nám. Curieových 901/7
221 005 111
www.prf.cuni.cz

Pracoviště Větrník:
Adresa:
Telefon:

162 00 Praha 6-Břevnov, U Větrníku 2034/3
235 310 184, 235 310 203

a) Vědecká rada
Interní členové
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. - předseda
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
doc. JUDr. Vladimír Kindl
doc. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M.
prof. JUDr. Jan Kříž, CSc., dr. iur. h. c
doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc, dr. h. c
doc. JUDr. Hana Marková, CSc.
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c
doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c
doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
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 Ústavu státu a práva AV ČR
JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu ČR
prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., Ústav státu a práva AV ČR
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. Milana Hrušáková, CSc., děkanka Právnické fakulty UP v Olomouci
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., děkan Právnické fakulty PEVŠ v Bratislavě
Prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc., profesor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., děkan Právnické fakulty UKo v Bratislavě
prof. JUDr. Jan Musil, CSc., soudce Ústavního soudu ČR
doc JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc., vedoucí katedry práva životního prostředí
a pozemkového práva PF MU v Brně
prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., soudkyně Soudu prvního stupně Evropské unie
v Lucemburku
prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., Policejní akademie ČR
prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc., profesor Cardiff Law School, University of Wales
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., děkanka Právnické fakulty MU v Brně
JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR
JUDr. Vladimír Stibořík, předseda Vrchního soudu v Praze
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., rektor Panevropské vysoké školy v Bratislavě
JUDr. Peter Tomka, CSc., prezident Mezinárodního soudního dvora v Haagu
JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv ČR
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., vedoucí katedry právní teorie PF MU v
Brně
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc, vedoucí katedry správního a environmentálního
práva PF UKo v Bratislavě
JUDr. Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory
JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.

b) Akademický senát
Předseda:

JUDr. Ing. Josef Staša,CSc.

Místopředsedové:

PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

Pedagogická část:

Adam Felix
doc. JUDr Karel Beran, Ph.D.
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
doc. JUDr Vladimír Kindl
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

Studentská část:

Vilém Anzenbacher
Jan Exner
Adam Felix
David Flutka
Kryštof Horn
Aleš Hradil
Miroslav Makajev
Marie Pechancová
Jakub Růžička
Mgr. Jan Švarc

c) Disciplinární komise
Předseda:
Tajemník:

JUDr. Jiří Hřebejk
Mgr. Marcela Balíková

Členové:

JUDr. Jan Horník
Miroslav Huml
JUDr. Helena Prášková, CSc.
Pavel Pražák
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.

Náhradníci:

Anna Marie Čížkovská
JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Miroslav Makajev
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
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d) Stálé poradní orgány
Kolegium děkana
Děkan:
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Proděkani:

prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
doc. JUDr. Hana Marková, CSc.
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Tajemník
fakulty:

JUDr. Jiří Hřebejk

Předseda
Akademického
senátu:
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Knihovní komise
Předseda:

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

Tajemnice:

Ladislava Spurná

Členové:

David Flutka
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.
Aleš Hradil
doc. JUDr. Hana Marková, CSc.
PhDr. Jana Mouchová
Ing. Iva Schmidtová
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

Přijímací komise
Předseda:
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Tajemník:
Členové:

Mgr. Jaroslav Prouza
Adam Felix
Aleš Hradil
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
JUDr. Jiří Hřebejk
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Marie Pechancová
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.

Redakční rada AUC Juridica
Předseda: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Tajemnice: Blanka Jandová
Členové:
doc. PhDr. JUDr. Ilona Bažantová, CSc.
prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
prof. JUDr. Michael Bogdan (Lund)
prof. JUDr. Jiří Boguszak, DrSc. (Praha)
prof. Dr. hab. Wladyslaw Czapliňski (Varšava)
doc. JUDr. Taisia Čebišová, CSc. (Praha)
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (Brno)
prof. Dr. Michael Geistlinger (Salzburg)
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (Brno)
prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
(Giessen/Heidelberg) prof. JUDr Dalibor Jílek, CSc. (Brno)
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
doc. JUDr. Vladimír Kindl
Dr. Kaspar Krolop (Berlin)
prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
prof. JUDr. Jan Musil, CSc. (Brno)
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc, dr. h. c.
prof. JUDr. Ján Svák, CSc. (Bratislava)
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
prof. Dr. Jiří Toman (Santa Clara)
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
JUDr. Peter Tomka, CSc. (Haag)
prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
prof. JUDr. Helena Válková, CSc. (/Praha)
prof. Dr. Miroslav Vitéz (Subotica)
Prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (Brno/Bratislava)
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Ediční komise
Předseda: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Tajemnice: Blanka Jandová
Členové: Dóris Hadrabová
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
doc. JUDr. Radim Seltenreich

Komise pro koncepci studia
Předseda:

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

Členové:

doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
prof. JUDr Milan Damohorský, DrSc.
prof. JUDr Jan Dvořák, CSc.
Jan Exner
David Flutka
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
JUDr. Jiří Hřebejk
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
doc. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M.
Miroslav Makajev
doc. JUDr. Hana Marková, CSc.
Jakub Růžička
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Mgr. Jan Švarc
doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.
JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

Inventarizační a náhradová komise
Předseda: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Členové: doc. PhDr. JUDr. Ilona Bažantová, CSc.
Ing. Iva Schmidtová
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.

e) Plánované termíny zasedání
Vědecká rada
(v zásadě čtvrtky od 14.00 hodin)
13. 9. 2012
6. 12. 2012
7. 2. 2013
11. 4. 2013
13. 6. 2013

Kolegium děkana
(v zásadě čtvrtky od 14.00 hod.)
5. - 9. 9. 2012
20. 9. 2012
18. 10. 2012
1. 11. 2012
15. 11. 2012
29.11. 2012
13.12. 2012
10. 1. 2013
24. 1. 2013
6. 2. 2013 středa
21. 2. 2013
7. 3. 2013
21. 3. 2013
4. 4. 2013
18. 4.2013
2. 5. 2013
16. 5. 2013
6. 6. 2013
20. 6. 2013

Akademický senát
(v zásadě čtvrtky od 16.00 hod.)
4.10. 2012
14.11.2012 středa
12.12. 2012 středa
31. 1. 2013
14. 3. 2013
25.4. 2013
23.5. 2013
27.6. 2013

Zasedání oborové rady
(od 11,30 hod.)
26.10. 2012
5. 4. 2013

Porady vedoucích kateder, ředitelů ústavů a vedoucích výzkumných center
(od 13 hod.)
11. 10. 2012
21. 2. 2013

II. STUDIJNÍ ČÁST
1. Rámcový harmonogram akademického roku
2012/2013 pro magisterský studijní program
03. 09. 2012
12. 09. 2012
17. 09. 2012
27. 09. 2012
30. 09. 2012
01. 10. 2012
01. 10. 2012
01. 10. 2012
08. 10. 2012

začátek zkouškového období za akademický rok 2011/2012
zahájení zápisů do vyšších ročníků
zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2012/2013
ukončení zkouškového období za akademický rok 2011/2012
ukončení akademického roku 2011/2012

zahájení akademického roku a zimního semestru
zahájení výuky v zimním semestru - přednášky
shromáždění 1. ročníku
zahájení výuky v zimním semestru - semináře, povinně volitelné a
volitelné předměty
25. 10. 2012 ukončení zápisů do vyšších ročníků
30. 10. 2012 imatrikulace studentů 1. ročníku (zrušena výuka v 1. ročníku)
31. 10. 2012 ukončení zápisu předmětů pro zimní semestr
13. 11. 2012 a 14. 11. 2012 promoce absolventů
16. 11. 2012 děkanský den (zrušena výuka)
30. 11. 2012 ukončení vyhlášení termínů zkoušek v zimním semestru
24. 12. 2012
začátek vánočních prázdnin
(poslední den výuky je 21.12.2012)
01.01. 2013 konec vánočních prázdnin (první den výuky je 02.01.2013)
07.01. 2013 až 11. 01. 2013 zápočtové semináře
14. 01. 2013 začátek zkouškového období
12. 02. 2013 zahájení zápisu předmětů pro letní semestr
15. 02. 2013 ukončení zkouškového období za zimní semestr
18. 02. 2013 zahájení letního semestru a výuky v letním semestru - přednášky
25. 02. 2013 zahájení výuky v letním semestru - semináře, povinně volitelné
a volitelné předměty
13. 03. 2013 a 14. 03. 2013 promoce absolventů
15. 03. 2013 ukončení přijímání přihlášek na jarní termíny
SZZK
15. 03. 2013 ukončení zápisu předmětů pro letní semestr
29. 03. 2013 děkanský den (zrušena výuka)
05. 04. 2013 ukončení vyhlášení termínů zkoušek v letním semestru
16. 05. 2013 rektorský den (zrušena výuka)
17. 05. 2013 zahájení zkouškového období pro závěrečné SZK
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24. 05. 2013
27. 05. 2013

ukončení výuky v letním semestru
začátek zkouškového období v letním semestru
(mimo státních zkoušek)
17. 06. 2013 ukončení přijímání přihlášek na podzimní termíny SZZK
27.06. 2013 a 28. 06. 2013 promoce absolventů
28. 06. 2013 ukončení zkouškového období v letním semestru
01. 07. 2013 začátek letních prázdnin
01. 09.2013
konec letních prázdnin
02. 09. 2013 začátek zkouškového období za akademický rok 2012/2013
30. 09. 2013 ukončení zkouškového období za akademický rok 2012/2013
30. 09. 2013 konec akademického roku 2012/2013
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2. Magisterský studijní program (Mgr.)
a) Magisterský studijní program podle kreditního systému
(dle nové akreditace)
Studijní program prvního ročníku magisterského studijního programu právo a
právní věda probíhá od akademického roku 2010/2011 podle nové akreditace. Jedná
se jako dosud o pětiletý, nedělený magisterský studijní program, a to pouze v
prezenční formě studia. Program v zásadě vychází ze stávajícího studijního plánu
magisterského studijního programu uskutečňovaného v kreditním systému studia
(viz. informace str.) s určitými změnami zejména v podobě jednotlivých částí státních
zkoušek. Doporučený průběh studia v kreditním systému (dle nové akreditace) je
uveden v tabulce aa. Studijní plán prvního ročníku je uveden v tabulce ab), studijní
plán druhého ročníku v tabulce ac) a studijní plán třetího ročníku v tabulce ad).
Magisterský studijní program rozeznává pro účely svého studijního plánu „povinné“ předměty společného základu, předměty povinně volitelné a předměty volitelné.
Mezi předměty společného základu patří: České a československé právní dějiny I. a
II., Dějiny práva a státu evropských zemí a USA, Politologie, Římské právo I. a II.,
Státověda, Teorie práva I. a II., Teorie národního hospodářství I. a II., Ústavní právo
I. a II., Občanské právo hmotné I., II., III., IV., Občanské právo procesní I., II., III.,
Obchodní právo I., II., III., Pracovní právo I. a II., Mezinárodní právo veřejné I. a
II., Evropské právo I. a II., Cizí jazyk (angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština, italština) I., II., III., Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I. a II., Trestní právo I., II., III., Správní právo I., II., III., Finanční
právo a finanční věda I. a II., Právo životního prostředí I. a II., Právo sociálního
zabezpečení I. a II., Diplomový seminář I., klauzurní práce z předmětů Občanské
právo, Obchodní právo, Správní právo a Trestní právo.
Tělesná výchova je považována za volitelný předmět s tím, že je za ni možno získat v průběhu celého studia nejvýše 8 kreditů a 2 kredity za jeden tělovýchovný kurz.
Za volitelné předměty se považují i vypsané vědecké semináře a studentská vědecká
odborná činnost (SVOČ).
Moduly povinně volitelných a volitelných předmětů
Pro studenty druhého ročníku magisterského studijního programu existují od akademického roku 2011/2012 předměty v kategorii povinně volitelných a volitelných
předmětů buď samostatně, nebo mohou být zařazeny do jednoho či více modulů, jejichž absolvování bude ukazovat, že student si v rámci studia zvolil určitou specializaci. Absolvování takovéhoto modulu se poté objeví i v dodatku k diplomu. Ve vztahu ke studentovi se jedná o možnost si některý z modulů zvolit, nikoli o
nutnost.
I nadále budou existovat předměty těchto kategorií i mimo moduly a student si
může i nadále vybírat předměty z různých modulů.
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Moduly jsou tvořeny jak povinně volitelnými, tak volitelnými předměty. Do modulů mohou být zařazeny jako volitelné předměty i SVOČ, odborné praxe, moot courty
a vědecké semináře. Jeden předmět se může vyskytovat v několika modulech.
Podmínky absolvování modulu a předměty do něj zařazené jsou stanoveny na
základě návrhu garanta modulu děkanem fakulty. Do modulu není nutné se nějakým
zvláštním způsobem hlásit, jeho absolvování bude zřejmé ze splnění vyhlášených
podmínek a zobrazí se v Informačním systému. Absolvování některých předmětů
modulu (například odborné praxe) může být vázáno na stanovení prerekvizit či dalších podmínek.
Student za studium může absolvovat nejvýše dva moduly, které mu budou vyznačeny na dodatku k diplomu. Absolvování třetího modulu bude možné v dodatku k diplomu uvést u studentů s výbornými studijními výsledky na základě jejich žádosti.

Pro akademický rok 2012/2013 jsou vyhlášeny tyto moduly:
Právně teoretický a právně filozofický (garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch,
CSc.):
Tvoří jej předměty: Právní filozofie, Teorie interpretace práva, Logika pro právníky, Právní jazyk a jazyková interpretace právních textů, Čtení k právnímua politickému myšlení, Vědecký seminář teorie práva I., II., SVOČ z oboru teorie práva.
Pro absolvování modulu je nutno absolvovat vědecký seminář a 3 další předměty
ze seznamu
Právně historický (garant: prof. JUDr. Michal Skřejpek,DrSc.):
Tvoří jej předměty: Kořeny římského práva, Dějiny právnického stavu a právnických profesí a Vývoj československého práva 1945-1989-pro absolvování modulu je nutno zvolit alespoň jeden z těchto tří, a dále zvolit alespoň 3 z následujících
předmětů: Kořeny římského práva, Dějiny právnického stavu a právnických profesí
a Vývoj československého práva 1945-1989, Kapitoly z amerických právních dějin,
Vybrané kapitoly německých právních dějin, Vývoj anglického práva, Právní systémy Dálného východu, Dějiny daní a poplatků, Úloha kodifikací v právních dějinách,
Římské právo - exegeze, Kořeny evropské integrace, SVOČ z oboru právních dějin,
vědecké semináře katedry
Církevní právo (garant: prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera):
Tvoří jej předměty: Církevní právo, Právní dějiny církví, Manželské a procesní
právo církevní, Správní a majetkové právo církevní, Konfesní právo
Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu. Další podmínky budou prof. JUDr. Treterou vyhlášeny na počátku zimního semestru.
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Ústavně právní (garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.):
Tvoří jej předměty: Vývoj československého ústavního a politického systému,
Ochrana občanských a lidských práv, Právo a bezpečnost státu, Ústavní systémy,
Ústavní soudnictví, Volební právo a volební systémy, stáž v Parlamentu, vědecké
semináře katedry, SVOČ z oboru ústavního práva.
Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu.
Regulatorní a institucionální rámec tržní ekonomiky (garant: doc. PhDr.
Ing. Jan Urban, CSc.):
Tvoří jej předměty: Hospodářská politika, Vybrané otázky kapitálového trhu,
Institucionální ekonomie a ekonomie veřejného sektoru, Vybrané kapitoly z dějin
ekonomického myšlení, SVOČ.
Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu.
Mezinárodní právo a mezinárodní vztahy (garant: prof. JUDr. Pavel
Šturma, DrSc.):
Tvoří jej předměty: Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva v oblasti mezinárodních smluv a odpovědnosti, Diplomatické právo, Protokol a společenská etiketa, Mezinárodněprávní ochrana lidských práv, Mezinárodní humanitární právo,
Mezinárodní právo trestní, Mezinárodní právo v transformačních zemích, Právní
režimy mezinárodních prostorů, Mezinárodní řešení sporů, Mezinárodní vztahy po
roce 1945, moot court, SVOČ, odborná praxe) Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu.
Právních dovedností (garant: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. spolu s radou
projektu):
Tvoří jej předměty:Profesní etika v právní teorii a praxi, Právo a právní praxe I.II, Essentials of Legal Writing, Mediální příprava pro právníky, Právní psaní,
Teorie a praxe azylu a uprchlictví, Teorie a praxe antidiskriminačního práva I. II.
Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu a dvě odborné praxe nebo jedna odborná praxe a moot court.
Autorské právo a práva průmyslová (garant: prof. JUDr. Jan Kříž, CSc.,
dr.iur.h.c.)
Tvoří jej předměty:Autorské právo a průmyslová práva v informační
společnosti, Základy práv duševního vlastnictví, SVOČ
Pro absolvování modulu je nutno absolvovat všechny
povinně volitelné předměty.
Evropské právo (garant: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.)
Tvoří jej předměty: Europeizace trestního práva, Ústavní právo EU, Právo
vnějších vztahů EU, Harmonizace práva v EU a předměty z jiných modulů, které se
explicitně věnují převážně evropské dimenzi – např. Sociální politika v evropských
zemích, Sociální zabezpečení migrujících osob v EU, Právo životního prostředí EU,
Evropské mezinárodní právo soukromé, Evropské veřejné právo I. a II., SVOČ
Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 2 předměty garantované katedrou
evropského práva a 2 další předměty ze seznamu.
Pracovní právo (garant: doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.)
Tvoří jej předměty: Pracovní právo v aplikační praxi – soukromoprávní aspekty,
Pracovní právo v aplikační praxi – veřejnoprávní aspekty, Politika zaměstnanosti a
personální řízení, Smluvní volnost a ochrana osob (flexicurita) v zaměstnání,
Pracovněprávní spory – případové studie, SVOČ
Právo sociálního zabezpečení (garantka: doc. JUDr.Věra Štangová, CSc)
Tvoří jej předměty: Úvod do sociální politiky, Sociální politika v evropských
zemích, Sociální zabezpečení migrujících osob v EU, Sociální právo EU, Sociální
zabezpečení v evropských zemích, SVOČ
Občanské právo hmotné (garant: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.)
Tvoří jej předměty: Bytové právo, Katastr nemovitostí, Občanskoprávní vztahy
v přepravě, vědecké semináře, SVOČ

Občanské právo procesní ( garantka: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.)
Tvoří jej předměty: Právnická povolání v justici, Insolvenční právo, Odborná
praxe na soudech I., II., SVOČ, vědecké semináře
Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 2 předměty, odbornou praxi nebo
SVOĆ.
Obchodně právní (garantka: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.)
Tvoří jej předměty: Právo cenných papírů, Soutěžní právo, Obchodně právní
praktikum, Obchodní právo v případových studiích, Bankovní obchody, Právní
otázky správy a řízení akciových společností (corporate governance), SVOČ,
Odborná praxe -praxe na městském soudu, obchodně právní úsek
Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu.
Trestní právo, kriminologie, kriminalistika (garant prof. JUDr. Jiří
Jelínek,CSc.)
Tvoří jej předměty: Rozhodnutí ve věcech trestních, Domácí násilí, Stáž na
soudech, Stáž na státním zastupitelství, vědecké semináře, SVOČ, Kriminalistika,
Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů, Soudní psychologie,
Soudní lékařství, Soudní psychiatrie a soudní sexuologie
Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu.
Správní právo (garant: doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.)
Tvoří jej předměty: Veřejná správa – činnost a organizace (správní věda), Správní
soudnictví v evropských zemích, Legislativní funkce vlády a veřejné správy,
Policejní právo, Právní problémy využití jaderné energie, Právo na informace,
Rozhodovací procesy ve stavebním právu, Správní trestání, Školské právo,
Organizace a činnost územní samosprávy , Odborné praxe na úřadech městských
částí, SVOČ)
Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu.

Finanční právo fiskální (rozpočtové právo a daňové právo) ( garantky: prof.
JUDr. Marie Karfíková, CSc. a doc. JUDr. Hana Marková, CSc.)
Tvoří jej předměty: Rozpočtové právo (povinný předmět v modulu), Daňové
právo procesní (povinný předmět v modulu), Dějiny daní a poplatků, Finanční
hospodaření samosprávných územních celků, Daňové soustavy vybraných zemí EU
a USA, Úvod do práva mezinárodního zdanění podniků Účetnictví pro právníky I. a
II.
Pro absolvování modulu je nutno absolvovat oba povinné předměty a nejméně
jeden další předmět.
Finanční právo nefiskální (garant: prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.)
Tvoří jej předměty: Bankovní právo, Pojišťovací právo, Právo finančního trhu,
Bankovní právo (povinný předmět v modulu), Pojišťovací právo (povinný předmět
v modulu), Vybrané otázky kapitálového trhu, Bankovní obchody, Právo cenných
papírů, Finanční politika, Účetnictví pro právníky I. a II.
Pro absolvování modulu je nutno absolvovat oba povinné předměty a nejméně
jeden další předmět.
Právo a ekologie (garant: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.).
Tvoří jej předměty: Environmentální politika a trvale udržitelný rozvoj.
Mezinárodní právo životního prostředí, Právo životního prostředí Evropské unie,
Zemědělské právo, Pozemkové právo, Odborná praxe - praxe na orgánech veřejné
správy ochrany životního prostředí, SVOČ, Horní, energetické a atomové právo,
Mořské a vodní právo.
Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu. Ve druhém
ročníku nutno zvolit jako první předmět modulu předmět Environmentální politika
a trvale udržitelný rozvoj.

Zdravotnické právo (garant: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.)
Tvoří jej předměty: Zdravotnické právo I. a II., Zdravotnické právo – případové
studie, vědecký seminář, SVOČ )
Pro absolvování modulu je nutno absolvovat všechny tři povinně volitelné
předměty.
Lawyering Skills Module (garantka: PhDr. Marta Chromá, Ph.D.)
Tvoří jej čtyři navazující předměty: Essentials of Legal Writing, Legal Writing,
Presentation skills for lawyers, Legal Writing – Anatomy of business transaction
Pro absolvování modulu je nutno absolvovat všechny čtyři předměty.
Mezinárodní právo soukromé (garantka: prof. JUDr. Monika Pauknerová,
CSc., DCc.)
Tvoří jej předměty: Evropské mezinárodní právo soukromé, International
Commercial Arbitration Moot , Závazkové vztahy v mezinárodní investiční
výstavbě, ,SVOČ)
Pro absolvování modulu je nutno absolvovat tři předměty ze seznamu.

Další upřesňující podmínky mohou být garanty modulů vyhlášeny do zahájení
výuky v zimním semestru.
Počet kreditů nutných pro zápis studenta do dalšího ročníku:
Do II. ročníku 60 kreditů
Do III. ročníku 110 kreditů
Do IV. ročníku 160 kreditů
Do V. ročníku 210 kreditů

Pravidla letních praxí budou vyhlášena na začátku letního semestru.

Volitelné předměty Odborná praxe I., II., III. jsou pro rok 2012/2013
fakultou vypsány jako:
Odborná praxe – praxe na soudech I. a II. – praxe na obvodních soudech
Odborná praxe – praxe na soudech III. – praxe na městském soudu obchodně právní úsek v Praze, praxe organizovaná fakultou
Odborná praxe – praxe na státním zastupitelství - praxe na obvodních a
městském státním zastupitelství v Praze organizovaná fakultou
Odborná praxe - praxe na úřadech městských částí – praxe na úřadu městské
části Praha 6 organizovaná fakultou
Praxe na středních školách
Praxe na orgánech veřejné správy ochrany životního prostředí a praxe
organizované katedrou mezinárodního práva (KMP) – podmínky stanoví
příslušné katedry
Odborná praxe – praxe v neziskových organizacích I. - praxe v neziskových
organizacích KMP a v oblasti životního prostředí - podmínky stanoví příslušné
katedry
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V nové akreditaci sestává státní závěrečná zkouška ze čtyř částí
1) Obhajoba diplomové práce
2) Státní zkouška z předmětu, z kterého se koná obhajoba diplomové práce
(Římské právo, Právní dějiny, Teorie práva, Ústavní právo, Občanské právo
hmotné, Občanské právo procesní, Obchodní právo, Pracovní právo,
Mezinárodní právo veřejné, Evropské právo, Mezinárodní právo soukromé a
právo mezinárodního obchodu, Trestní právo, Správní právo, Finanční právo a
finanční věda, Právo životního prostředí, Právo sociálního zabezpečení)
Pokud je téma diplomové práce zvoleno z teorie národního hospodářství, koná
se zkouška z obchodního práva, popřípadě z finančního práva.
Pokud je téma diplomové práce zvoleno z politologie, koná se zkouška z teorie
práva.
Pokud je téma diplomové práce zvoleno ze státovědy, koná se zkouška z ústavního práva.
3) Část „soukromoprávní“ z tematických okruhů občanské právo hmotné, občanské právo procesní a obchodní právo
4) Část „veřejnoprávní“ z tematických okruhů trestní právo, správní právo a
ústavní právo
Části 1) a 2) je možno konat po dosažení 180 kreditů a splnění povinností předepsaných pro příslušné předměty.
Části 3) a 4) je možno konat po dosažení 300 kreditů a splnění všech povinností
předepsaných studijním plánem.
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aa) Doporučený průběh studia v kreditním systému
(dle nové akreditace)
České a čs. právní dějiny
Římské právo a základy novodobého
práva soukromého
Teorie práva
Dějiny práva a státu evropských zemí a
USA
Státověda
Sociologie pro právníky, Psychologie
pro právníky, Právní filozofie
Politologie

1. s.
Z4
kr.
Z4
kr.
Z4
kr.
ZK
6 kr.
ZK
6 kr.

2. s.
ZK
6 kr.
ZK
6 kr.
ZK
6 kr.

3. s.

4. s.

5. s.

6. s.

7. s.

ZK
6 kr.
ZK
6 kr.
ZK
4 kr.
ZK
6 kr.

KLP
4 kr.

9. s.

ZK
3kr.
ZK
6 kr.
KZ
ZK 6
5 kr. kr.
Z 4 ZK 6
kr.
kr.
Z4
ZK 6
kr.
kr.
Z4
ZK 6
kr.
kr.
Z4
ZK 6
Z4
kr.
kr.
kr.
Z4
Z4
kr.
kr.
Z2
Z3
kr.
kr.
Z1
Z4
kr.
kr.
Z 4 ZK
kr.
6 kr.
Z4
kr.
Z4
kr.

Ústavní právo a státověda
Teorie národního hospodářství
Mezinárodní právo veřejné
Evropské právo
Občanské právo hmotné
Občanské právo procesní
Cizí jazyk
Obchodní právo
Pracovní právo
Trestní právo
Správní právo
Mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu
Finanční právo

Právo životního prostředí
1.ročník

2.ročník
2
6 kr.
(v 3.s. 4kr.
a 4.s. 2 kr.)
za PVP
nebo VP

3.ročník
1
4 kr.
(popřípadě
2 volitelné)

60

60

60

Doporučený počet povinně volitelných
předmětů

KLP
4 kr.

Z 4 ZK
kr.
6 kr.
Z 4 ZK
kr.
6 kr.
Z4
kr.

Právo sociálního zabezpečení

Diplomový seminář I.
Celkem kreditů

8. s.

KLP
4 kr.
KLP
4 kr.
ZK
6 kr.
Z 4 ZK 6
kr.
kr.
Z 4 ZK 6
kr.
kr.
Z 4 ZK 6
kr.
kr.
4.ročník
5.roč.
3 (10
26
kr.)
kr.

60

6 kr.
30

V 10. semestru se nepředpokládá výuka s výjimkou diplomového semináře II., předstátnicové

výuky a volitelných předmětů.
Od 2. - 5. ročníku si student zvolí celkem 8 PVP a zbylá část VP

ab) Studijní plán 1. ročníku v akademickém roce 2012/2013
Typ
1. s
předmětu

Předmět

2. s

kredit
y

České a československé právní dějiny I
Římské právo a základy novodobého práva
soukromého I
Teorie práva I
Dějiny práva a státu evropských zemí a
USA
Státověda

P

2/1 Z

4 kr.

P

2/1 Z

4 kr

P

4 kr.

Politologie

P

2/2 Z
4/0
ZK
2/2
ZK
2/1

P
P

České a československé právní dějiny II
Římské právo a základy novodobého práva
soukromého II
Teorie práva II

P

ZK

6 kr
6 kr
6 kr
2/1 ZK

6 kr

P

2/1 ZK

6 kr

P

2/2 ZK

6 kr

Teorie národního hospodářství I

P

Ústavní právo a státověda I

P

2/1 Z
2/2
KZ

4 kr
5 kr

V 2. semestru jeden z těchto tří povinně
volitelných předmětů
Sociologie pro právníky
Právní filozofie

2/0
ZK
2/0
ZK

PV
PV

Psychologie pro právníky

PV

Celkem hodin a kreditů

PV

14
/7

3 kr
3 kr

2/0
ZK

3 kr

12/7

57+3=
60

A. Povinně volitelné předměty:
2. semestr:
Sociologie pro právníky
Právní filozofie
Psychologie pro právníky
Kořeny evropské integrace
B. Volitelné předměty:
zimní semestr: Čeština v odborné komunikaci
Latina pro právníky I.
Latina pro právníky III.
Právo a film
Právní systémy zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky
Repetitorium francouzské gramatiky v odborných textech I.
Repetitorium německé gramatiky v odborných textech I.
Studentská vědecká odborná činnost - práce I.
c/
Španělský jazyk pro pokročilé I.
Španělský jazyk pro mírně pokročilé I.
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Tělesná výchova I. (podrobnosti viz níže)
Vědecký seminář „Rekonstrukce politického procesu z 50. let I“
Vědecký seminář teorie práva A
Zimní tělovýchovný kurz I
letní semestr:

Čtení k právnímu a politickému myšlení
Latina pro právníky II.
Latina pro právníky IV.
Letní tělovýchovný kurz II.
Právo a literatura
Lingvistika a právo
+++/
Politický kontext soudní moci II
Psychologický seminář
Repetitorium francouzské gramatiky v odborných textech II. g/
Repetitorium německé gramatiky v odborných textech II.
Sociologický seminář
Studentská vědecká odborná činnost - práce I.
c/
Španělský jazyk pro pokročilé II.
Španělský jazyk pro mírně pokročilé II.
Tělesná výchova II. (podrobnosti viz níže)
Vědecký seminář „Rekonstrukce politického procesu z 50. let“II.
Vědecký seminář teorie práva B
Vědecký seminář katedry politologie a sociologie I.
Vědecký seminář katedry politologie a sociologie II.
Volební právo a volební systémy
Vybrané kapitoly z německých právních dějin

Poznámky:
a) Čísla před lomítkem u jednotlivých předmětů označují počet hodin vyhrazených
týdně pro přednášky, za lomítkem počet hodin vyhrazených týdně pro semináře
a cvičení.
b) Výuka tělesné výchovy probíhá v hodinách stanovených rozvrhem v objektech,
které má katedra tělesné výchovy k dispozici. Studenti si volí po dohodě s katedrou jednu z následujících sportovních disciplín: aerobik (step-aerobik), pilates,
úpoly, fitball, powerjoga, flexi-bar, cvičení pro zdraví, kondiční trénink, strečink,
kondiční kulturistika, plavání, basketbal, volejbal, kopaná, florbal, tenis, stolní
tenis. Za absolvování volitelných předmětů tělesná výchova a tělovýchovné kurzy
(zimní a letní), které jsou organizovány katedrou tělesné výchovy, budou studentovi přiděleny vždy 2 kredity za každou semestrální výuku nebo kurz. V jednom
akademickém roce lze tak získat nejvýše 8 kreditů (2 kredity výuka zimní semestr,
2 kredity výuka letní semestr, 2 kredity zimní TV kurz, 2 kredity letní TV kurz),
to znamená, že do kreditního systému nelze započítat absolvování více než jedné
výuky či kurzu v příslušném semestru. Během celého studia na Právnické fakultě
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však celkový počet kreditů za tělesnou výchovu (včetně případných absolvovaných kurzů)
nesmí u jednotlivého studenta přesáhnout 10 kreditů, z nichž minimálně 2 kredity musí
student získat za tělovýchovný kurz.
Vysvětlivky:
+++/ Podmínkou účasti je absolvování předmětu Čeština v odborné komunikaci
c/ Práci SVOC lze kreditně zohlednit pouze jednou v akademickém roce g/
Podmínkou účasti je splnění studijní povinnosti v předmětu nižšího čísla
Použité zkratky:
ZK
Z
KZ
P
PV
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- zkouška
- zápočet
- klasifikovaný zápočet
- povinný předmět
- povinně volitelný předmět

ac) Studijní plán 2. ročníku v akademickém roce 2012/2013

Občanské právo hmotné I.

Typ
předmětu
P

2/1 Z

4 kr.

Evropské právo I.

P

2/1 Z

4 kr.

Mezinárodní právo veřejné I.

P

2/2 Z

4 kr.

Teorie národního hospodářství II.

P

2/1 ZK

6 kr

Ústavní právo a státověda II.

P

2/2 ZK

6 kr.

Cizí jazyk I.

P

0/2 Z

2 kr.

Občanské právo hmotné II.

P

2/1 ZK

6 kr.

Občanské právo procesní I.

P

2/1 Z

4 kr.

Evropské právo II.

P

2/1 ZK

6 kr.

Mezinárodní právo veřejné II.

P

2/2 ZK

6 kr.

Obchodní právo I.

P

2/0 Z

1 kr.

Pracovní právo I.

P

2/2 Z

4 kr.

Cizí jazyk II.

P

0/2 Z

3 kr.

Doporučený počet povinně volitelných PV
předmětů
Celkem hodin a kreditů

3. s.

2
10/9

4. s.

kredity

2/2
12/11

56+4=6
0

A. Povinně volitelné předměty:
3. semestr:
Církevní právo
Čeština v odborné komunikaci
Dějiny právnického stavu a právnických profesí
Diskriminace a právo
Environmentální politika a udržitelný rozvoj
Etika v podnikání
Kořeny římského práva
Latina pro právníky I.
Latina pro právníky III.
Manželské a procesní právo církevní
Mezinárodní vztahy po roce 1945
Ochrana národnostních menšin v minulosti a současnosti
Ochrana občanských a lidských práv
Právní dějiny Univerzity Karlovy
Právní systémy Dálného východu
Právnická angličtina jako druhý cizí jazyk I.
Právnická angličtina jako druhý cizí jazyk III.
Právnická francouzština jako druhý cizí jazyk I.
Právnická francouzština v ekonomickém kontextu I.
Právnická francouzština v ekonomickém kontextu III.
Právnická italština jako druhý cizí jazyk I.
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Právnická italština jako druhý cizí jazyk III.
Právnická němčina jako druhý cizí jazyk I.
Právnická němčina jako druhý cizí jazyk III.
Právnická ruština jako druhý cizí jazyk I.
Právnická ruština jako druhý cizí jazyk III.
Právnická španělština jako druhý cizí jazyk I.
Právnická španělština jako druhý cizí jazyk III.
Právo mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení
Smluvní volnost a ochrana osob (flexicurita) v zaměstnání
Sociální psychologie
Sociologické teorie společnosti
Sociologie vědění a jazyk práva
Statistika pro právníky
Úvod do sociální politiky
Vergleichendes Verfassungsrecht mit Bezügen zum Recht der Europäischen Union
Vybrané kapitoly z amerických právních dějin
Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení
Vývoj anglického práva
Vývoj československého ústavního a politického systému
Základy právní informatiky I.
4. semestr:
Dějiny daní a poplatků
Dějiny práva ve střední Evropě
Diplomatické právo, protokol a společenská etiketa
Ekonomická teorie správy akciových společností
Ekonomika a řízení firmy
Globalizace
Institucionální ekonomie a ekonomie veřejného sektoru
Katastr nemovitostí
Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva v oblasti mezinárodních smluv a odpovědnosti
Konfesní právo
Kořeny evropské integrace
Latina pro právníky II.
Latina pro právníky IV.
Lingvistika a právo
+++/
Logika pro právníky
Mezinárodněprávní ochrana lidských práv
Mezinárodní humanitární právo
Mezinárodní právo trestní
Mezinárodní právo v transformačních zemích
Mezinárodní právo životního prostředí
Pracovní právo v aplikační praxi - soukromoprávní aspekty
Právní dějiny církví
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Právní režimy mezinárodních prostorů
Právnická angličtina jako druhý cizí jazyk II.
Právnická angličtina jako druhý cizí jazyk I V.
Právnická francouzština jako druhý cizí jazyk II.
Právnická francouzština v ekonomickém kontextu II.
Právnická francouzština v ekonomickém kontextu IV.
Právnická italština jako druhý cizí jazyk II.
Právnická italština jako druhý cizí jazyk I V.
Právnická němčina jako druhý cizí jazyk II.
Právnická němčina jako druhý cizí jazyk IV.
Právnická ruština jako druhý cizí jazyk II.
Právnická ruština jako druhý cizí jazyk I V.
Právnická španělština jako druhý cizí jazyk II.
Právnická španělština jako druhý cizí jazyk IV.
Právo a bezpečnost státu
Regulace finančních trhů
Sociální deviace
Sociální politika v evropských zemích
Správní a majetkové právo církevní
Trhy mezi hospodářskou soutěží a regulací – srovnání soutěžního práva a
liberalizace síťových sektorů v Evropě
Úloha kodifikace v právních dějinách
Ústavní systémy
Veřejná správa - činnost a organizace (správní věda)
Veřejnoprávní úprava podnikání
Vybrané otázky kapitálového trhu
Vybrané otázky politického myšlení
Vývoj československého práva v letech 1948-1989
Základy právní informatiky I.

f/

B. Povinně volitelné předměty, jejichž výuka probíhá mimo ročníky v cizím jazyku
zimní semestr: American Judicial System and Alternative Dispute Resolution
Der deutsche Zivilprozess I.
Español practico
Fallrepetitorium Europarecht I.
Grundlagen des deutschen Rechts I.
Grundlagen des deutschen Rechts II.
Grundlagen des deutschen Rechts III
Intensivkurs Business Transactions in the EU I.
b/
letní semestr:

Der deutsche Zivilprozess I.
Fallrepetitorium Europarecht I.
Grundlagen des deutschen Rechts I.
Grundlagen des deutschen Rechts II.
Grundlagen des deutschen Rechts III
Grundlagen des deutschen Rechts IV
Intensivkurs Business Transactions in
the EU II.
Introduction to English Legal System
Introduction au droit français I.
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C. Volitelné předměty:
zimní semestr: Filozofie práva a státu starověku a první poloviny středověku
Filosofie práva a státu pozdního středověku a raného
novověku
Italský jazyk pro středně pokročilé I.
Mediální příprava pro právníky I
Politický kontext soudní moci I.
Právní informační systémy
Právní jazyk a jazyková interpretace právních textů I.
Právní systémy zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky
Právo a film
Profesní etika v právní teorii a praxi
Repetitorium francouzské gramatiky v odborných textech I.
Repetitorium německé gramatiky v odborných textech I.
Studentská vědecká odborná činnost - práce I.
c/
Studentská vědecká odborná činnost - práce II.
c/
Španělský jazyk pro pokročilé I.
Španělský jazyk pro mírně pokročilé I.
Teorie právnických osob
Tělesná výchova I. (podrobnosti viz níže)
Tělesná výchova III. (podrobnosti viz níže)
Úvod do právní filozofie II.
Vědecký seminář „Rekonstrukce politického procesu z 50. let“ I.
Vědecký seminář „Státní a správní model antického Říma“ VII.
Vědecký seminář teorie práva A
Vědecký seminář katedry politologie a sociologie I.
Vědecký seminář katedry politologie a sociologie II.
Zimní tělovýchovný kurz I.
Zimní tělovýchovný kurz III.
letní semestr:
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Čtení k právnímu a politickému myšlení
Filosofie práva a státu středního a pozdního novověku
Horní, energetické a atomové právo
Korupce: Fenomén, příčiny a důsledky. Odhalování a trestání
Kulturní konflikty a lidská práva
Letní praxe I.
d/
Letní tělovýchovný kurz II.
Letní tělovýchovný kurz IV.
Mediální příprava pro právníky I
Mořské a vodní právo
Parlament ČR: teorie a praxe
Politický kontext soudní moci II.
Právní informační systémy
Právní jazyk a jazyková interpretace právních textů II.
Právo a literatura
Proměny státnosti v procesu europeizace
Repetitorium francouzské gramatiky v odborných textech II. g/
Repetitorium německé gramatiky v odborných textech II.
Římské právo - exegeze
Sportovní právo
Studentská vědecká odborná činnost - práce I.
c/
Studentská vědecká odborná činnost - práce II.
c/

Španělský jazyk pro pokročilé II.
Španělský jazyk pro mírně pokročilé II.
Tělesná výchova II. (podrobnosti viz níže)
Tělesná výchova IV. (podrobnosti viz níže)
Vědecký seminář - Přechody k demokracii (jako součást problematiky
přechodu mezi politickými systémy) I.
Vědecký seminář „Rekonstrukce politického procesu z 50. let“ II.
Vědecký seminář „Státní a správní model antického Říma“ VIII.
Vědecký seminář teorie práva B
Vědecký seminář katedry politologie a sociologie I.
Vědecký seminář katedry politologie a sociologie II.
Volební právo a volební systémy
Vybrané kapitoly z německých právních dějin
Vybrané směry soudobé právní filozofie
Poznámky:
a) Čísla před lomítkem u jednotlivých předmětů označují počet hodin vyhrazených týdně pro
přednášky, za lomítkem počet hodin vyhrazených týdně pro semináře a cvičení.
b) Výuka tělesné výchovy probíhá v hodinách stanovených rozvrhem v objektech, které má
katedra tělesné výchovy k dispozici. Studenti si volí po dohodě s katedrou jednu z
následujících sportovních disciplín: aerobik (step-aerobik), pilates, úpoly, fitball,
powerjoga, flexi-bar, cvičení pro zdraví, kondiční trénink, strečink, kondiční kulturistika,
plavání, basketbal, volejbal, kopaná, florbal, tenis, stolní tenis. Za absolvování volitelných
předmětů tělesná výchova a tělovýchovné kurzy (zimní a letní), které jsou organizovány
katedrou tělesné výchovy, budou studentovi přiděleny vždy 2 kredity za každou
semestrální výuku nebo kurz. V jednom akademickém roce lze tak získat nejvýše 8 kreditů
(2 kredity výuka zimní semestr, 2 kredity výuka letní semestr, 2 kredity zimní TV kurz, 2
kredity letní TV kurz), to znamená, že do kreditního systému nelze započítat absolvování
více než jedné výuky či kurzu v příslušném semestru Během celého studia na Právnické
fakultě však celkový počet kreditů za tělesnou výchovu (včetně případných absolvovaných
kurzů) nesmí u jednotlivého studenta přesáhnout 10 kreditů, z nichž minimálně 2 kredity
musí student získat za tělovýchovný kurz.
Vysvětlivky:
+/ Podmínkou účasti na výběrovém předmětu Autorské právo a průmyslová práva v informační společnosti je absolvování zkoušky z předmětu Základy práv duševního
vlastnictví +++/ Podmínkou účasti je absolvování předmětu Čeština v odborné
komunikaci
a/ Podmínkou účasti je vykonání zkoušky z anglického jazyka
b/ Podmínkou účasti na tomto předmětu je splnění studijních povinností stanovených
Univerzitou Paříž II.
c/ Práci SVOC lze kreditně zohlednit pouze jednou v akademickém roce
d/ Podmínky letní praxe budou upřesněny vždy na začátku letního semestru. Student
může absolvovat nejvýše dvě letní praxe za studium.
e/ Podmínkou účasti je splnění zápočtů z anglického jazyka I. a II.
f/ Podmínkou účasti na takto označeném předmětu je absolvování povinně volitelného
předmětu nižšího čísla
g/ Podmínkou účasti je splnění studijní povinnosti v předmětu nižšího čísla
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ad) Studijní plán 3. ročníku v akademickém roce 2012/2013

Občanské právo hmotné III

Typ
předmětu
P

5. s.

6. s.

kredity

2/1 Z

4 kr.

Občanské právo procesní II

P

2/2 Z

4 kr.

Obchodní právo II

P

2/2

4 kr.

Z
2/2
ZK
2/1
Z
2/1
Z

Pracovní právo II

P

Trestní právo I

P

Správní právo I

P

Občanské právo hmotné IV

P

2/2 ZK

6 kr.

Občanské právo procesní III P

2/2 ZK
0/2
ZK
2/2
ZK

6 kr.

6 kr.
4 kr.
4 kr.

Cizí jazyk III

P

Obchodní právo III

P

Trestní právo II

P

2/1 Z

4 kr.

Správní právo II

P

2/1 Z

4 kr.

Doporučený počet povinně
volitelný předmět
Celkem hodin a kreditů

4 kr.
6 kr.

1x 4 kr. (případně 2
volitelné)
14/9

10/10
56 +4=60

A. Povinně volitelné předměty
5. semestr:
Církevní právo
Čeština v odborné komunikaci
Dějiny právnického stavu a právnických profesí
Diskriminace a právo
Domácí násilí
Environmentální politika a udržitelný rozvoj
Etika v podnikání
Evropská ochrana lidských práv
Kořeny římského práva
Kriminalistika
Kriminologie I.
Latina pro právníky I.
Latina pro právníky III.
Manželské a procesní právo církevní
Mezinárodní řešení sporů
Mezinárodní vztahy pro roce 1945
Ochrana národnostních menšin v minulosti a současnosti
Ochrana občanských a lidských práv
Politika zaměstnanosti a personální řízení
Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty
Právní dějiny Univerzity Karlovy
Právní systémy Dálného východu
Právnická angličtina jako druhý cizí jazyk I.
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Právnická angličtina jako druhý cizí jazyk III.
Právnická angličtina v ekonomickém kontextu I.
Právnická francouzština jako druhý cizí jazyk I.
Právnická francouzština jako druhý cizí jazyk III.
f/
Právnická francouzština v ekonomickém kontextu I.
Právnická francouzština v ekonomickém kontextu III.
Právnická italština jako druhý cizí jazyk I.
Právnická italština jako druhý cizí jazyk III.
Právnická němčina jako druhý cizí jazyk I.
Právnická němčina jako druhý cizí jazyk III.
Právnická ruština jako druhý cizí jazyk I.
Právnická ruština jako druhý cizí jazyk III.
Právnická španělština jako druhý cizí jazyk I.
Právnická španělština jako druhý cizí jazyk III.
Právo a právní praxe
Právo mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení
Právo mezinárodních organizací
Právo životního prostředí Evropské unie
Rodinná politika
Smluvní volnost a ochrana osob (flexicurita) v zaměstnání
Sociální psychologie
Sociální zabezpečení migrujících osob v EU
Sociologické teorie společnosti
Sociologie vědění a jazyk práva
Soudní psychologie
Správní soudnictví v evropských zemích
Teorie a praxe azylu a uprchlictví
Trhy mezi hospodářskou soutěží a regulací – srovnání soutěžního práva a
liberalizace síťových sektorů v Evropě
Účetnictví pro právníky I.
Úvod do přirozeného práva
Úvod do sociální politiky
Vergleichendes Verfassungsrecht mit Bezügen zum Recht der Europäischen Union
Vybrané kapitoly z amerických právních dějin
Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení
Vývoj anglického práva
Vývoj československého ústavního a politického systému
Základy mezinárodního ekonomického práva
Základy práv duševního vlastnictví
Základy právní informatiky I.
Zdravotnické právo I.
6. semestr:
Autorské právo a průmyslová práva v informační společnosti
Bytové právo
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+/

Dějiny daní a poplatků
Dějiny práva ve střední Evropě
Diplomatické právo, protokol a společenská etiketa
Ekonomická teorie správy akciových společností
Ekonomika a řízení firmy
Evropské mezinárodní právo soukromé
Globalizace
Hospodářská politika
Institucionální ekonomie a ekonomie veřejného sektoru
Katastr nemovitostí
Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva v oblasti mezinárodních smluv
a odpovědnosti
Konfesní právo
Kořeny evropské integrace
Kriminologie II.
Latina pro právníky II.
Latina pro právníky IV.
Legislativní funkce vlády a veřejné správy
Lingvistika a právo
Logika pro právníky
Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů
Mezinárodněprávní ochrana lidských práv
Mezinárodní humanitární právo
Mezinárodní mediální právo
Mezinárodní právo trestní
Mezinárodní právo v transformačních zemích
Mezinárodní právo životního prostředí
Občanskoprávní vztahy v přepravě
Organizace a činnost územní samosprávy
Podnikové a manažerské finance
Pracovněprávní spory - případové studie
Pracovní právo v aplikační praxi - soukromoprávní aspekty
Právní dějiny církví
Právní ochrana dítěte
Právní režimy mezinárodních prostorů
Právnická angličtina jako druhý cizí jazyk II.
Právnická angličtina jako druhý cizí jazyk IV.
Právnická angličtina v ekonomickém kontextu II.
Právnická francouzština jako druhý cizí jazyk II.
Právnická francouzština jako druhý cizí jazyk IV.
Právnická francouzština v ekonomickém kontextu II.
Právnická francouzština v ekonomickém kontextu IV.
Právnická italština jako druhý cizí jazyk II.
Právnická italština jako druhý cizí jazyk IV.

+++/

f/
f/
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Právnická němčina jako druhý cizí jazyk II.
Právnická němčina jako druhý cizí jazyk IV.
Právnická povolání v justici
Právnická ruština jako druhý cizí jazyk II.
Právnická ruština jako druhý cizí jazyk IV.
Právnická španělština jako druhý cizí jazyk II.
Právnická španělština jako druhý cizí jazyk IV.
Právo a bezpečnost státu
Právo cenných papírů
Regulace finančních trhů
Regulace telekomunikací
Sociální deviace
Sociální politika v evropských zemích
Sociální právo EU
Soutěžní právo
Správní a majetkové právo církevní
Účetnictví pro právníky II.
Úloha kodifikace v právních dějinách
Ústavní systémy
Veřejná správa - činnost a organizace (správní věda)
Veřejnoprávní úprava podnikání
Vybrané otázky kapitálového trhu
Vybrané otázky politického myšlení
Vývoj československého práva v letech 1948-1989
Základy právní informatiky I.
Zdravotnické právo II.
Zdravotnické právo - případové studie
B. Povinně volitelné předměty, jejichž výuka probíhá mimo ročníky v cizím jazyku
zimní semestr:
American Judicial System and Alternative Dispute Resolution
Der deutsche Zivilprozess I.
Essentials of Legal Writing
e/
Español practico
Fallrepetitorium Europarecht I.
Grundlagen des deutschen Rechts I.
Grundlagen des deutschen Rechts II.
Grundlagen des deutschen Rechts III
Grundlagen des deutschen Rechts IV
Intensivkurs Business Transactions in the EU I.
International Commercial Arbitration Moot
Introduction au droit français II.
Legal Reasoning: First Amendment case law
e/
Presentation skills for lawyers I.
Terminologie du droit civil et du droit de travail dans la pratique
juridique
letní semestr:
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Der deutsche Zivilprozess I.
Fallrepetitorium Europarecht I.
Grundlagen des deutschen Rechts I.
Grundlagen des deutschen Rechts II.

Grundlagen des deutschen Rechts III
Grundlagen des deutschen Rechts IV
Intensivkurs Business Transactions in the EU II.
International Legal English LS
a/
Introduction au droit français I.
Introduction to English Legal System
Introduction to US Law
Legal Reasoning: First Amendment case law
e/
Legal Writing
Presentation skills for lawyers I.
Terminologie du droit pénal et du droit administratif dans la pratique juridique
C. Volitelné předměty
zimní semestr:
Das Umweltrecht der EU und Umsetzung in Österreich
Filosofie práva a státu pozdního středověku a raného novověku
Mediální příprava pro právníky I.
Odborná praxe - praxe na středních školách I.
Odborná praxe - praxe na středních školách II.
Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích I.
Odborná praxe - praxe ve státní správě I.
Politický kontext soudní moci I.
Právní informační systémy
Právní jazyk a jazyková interpretace právních textů I.
Právní praxe na středních školách I.
Právní praxe na středních školách II.
Právo a film
Profesní etika v právní teorii a praxi
Právní systémy zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky
Repetitorium francouzské gramatiky v odborných textech I.
Repetitorium německé gramatiky v odborných textech I.
Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti mezinárodního
práva I.
Studentská vědecká odborná činnost - práce I.
c/
Studentská vědecká odborná činnost - práce II.
c/
Studentská vědecká odborná činnost - práce III.
c/
Španělský jazyk pro pokročilé I.
Španělský jazyk pro mírně pokročilé I.
Teorie právnických osob
Teorie a praxe antidiskriminačního práva I.
Tělesná výchova I. (podrobnosti viz níže)
Tělesná výchova III. (podrobnosti viz níže)
Tělesná výchova V. (podrobnosti viz níže)
Úvod do právní filozofie II.
Vědecký seminář „Rekonstrukce politického procesu z 50. let“ I.
Vědecký seminář „Státní a správní model antického Říma“ VII.
Vědecký seminář teorie práva A
Vědecký seminář z trestního práva I.
Vědecký seminář katedry politologie a sociologie I.
Vědecký seminář katedry politologie a sociologie II.
Vícedenní intenzivní odborné semináře z mezinárodního práva
Zimní tělovýchovný kurz I.
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Zimní tělovýchovný kurz III.
Zimní tělovýchovný kurz V.
letní semestr:
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Čtení k právnímu a politickému myšlení
Einführung in das Schweizerische Verfassungs- und
Verwaltungsrecht
Filosofie práva a státu středního a pozdního novověku
Horní, energetické a atomové právo
Korupce: Fenomén, příčiny a důsledky. Odhalování a trestání
Kulturní konflikty a lidská práva
Letní praxe I.
d/
Letní praxe II.
d/
Letní tělovýchovný kurz II.
Letní tělovýchovný kurz IV.
Letní tělovýchovný kurz VI.
Mediální příprava pro právníky I.
Mořské a vodní právo
Občanskoprávní vztahy v přepravě
Odborná praxe - praxe na soudech I.
Odborná praxe - praxe na středních školách I.
Odborná praxe - praxe na středních školách II.
Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích I.
Odborná praxe - praxe ve státní správě II.
Parlament ČR: teorie a praxe
Politický kontext soudní moci II.
Právní informační systémy
Právní jazyk a jazyková interpretace právních textů II.
Právní praxe na středních školách I.
Právní praxe na středních školách II.
Právní psaní
Právo a literatura
Právo mezinárodních smluv
Proměny státnosti v procesu europeizace
Repetitorium francouzské gramatiky v odborných textech II. g/
Repetitorium německé gramatiky v odborných textech I.
Římské právo - exegeze
Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti mezinárodního
práva II.
Sportovní právo
Studentská vědecká odborná činnost - práce I.
c/
Studentská vědecká odborná činnost - práce II.
c/
Studentská vědecká odborná činnost - práce III.
c/
Španělský jazyk pro pokročilé II.
Španělský jazyk pro mírně pokročilé II.
Teorie a praxe antidiskriminačního práva II.
Tělesná výchova II. (podrobnosti viz níže)
Tělesná výchova I V. (podrobnosti viz níže)

Tělesná výchova VI. (podrobnosti viz níže)
Vědecký seminář - Přechody k demokracii (jako součást problematiky
přechodu mezi politickými systémy) I.
Vědecký seminář „Rekonstrukce politického procesu z 50. let“ II.
Vědecký seminář „Státní a správní model antického Říma“ VIII.
Vědecký seminář teorie práva B.
Vědecký seminář z trestního práva II.
Vědecký seminář katedry politologie a sociologie I.
Vědecký seminář katedry politologie a sociologie II.
Vícedenní intenzivní odborné semináře z mezinárodního práva Volební
právo a volební systémy Vybrané kapitoly z německých právních dějin
Vybrané směry soudobé právní filozofie
Pozn.:
a) Výuka tělesné výchovy probíhá v hodinách stanovených rozvrhem v objektech, které má
katedra tělesné výchovy k dispozici. Studenti si volí po dohodě s katedrou jednu z
následujících sportovních disciplín: aerobik (step-aerobik), pilates, úpoly, fitball,
powerjoga, flexi-bar, cvičení pro zdraví, kondiční trénink, strečink, kondiční kulturistika,
plavání, basketbal, volejbal, kopaná, florbal, tenis, stolní tenis. Za absolvování volitelných
předmětů tělesná výchova a tělovýchovné kurzy (zimní a letní), které jsou organizovány
katedrou tělesné výchovy, budou studentovi přiděleny vždy 2 kredity za každou
semestrální výuku nebo kurz. V jednom akademickém roce lze tak získat nejvýše 8 kreditů
(2 kredity výuka zimní semestr, 2 kredity výuka letní semestr, 2 kredity zimní TV kurz, 2
kredity letní TV kurz), to znamená, že do kreditního systému nelze započítat absolvování
více než jedné výuky či kurzu v příslušném semestru Během celého studia na Právnické
fakultě však celkový počet kreditů za tělesnou výchovu (včetně případných absolvovaných
kurzů) nesmí u jednotlivého studenta přesáhnout 10 kreditů, z nichž minimálně 2 kredity
musí student získat za tělovýchovný kurz.
Vysvětlivky:
+/ Podmínkou účasti na výběrovém předmětu Autorské právo a průmyslová práva v informační společnosti je absolvování zkoušky z předmětu Základy práv duševního
vlastnictví +++/ Podmínkou účasti je absolvování předmětu Čeština v odborné
komunikaci
a/ Podmínkou účasti je vykonání zkoušky z anglického jazyka
b/ Podmínkou účasti na tomto předmětu je splnění studijních povinností stanovených
Univerzitou Paříž II.
c/ Práci SVOC lze kreditně zohlednit pouze jednou v akademickém roce
d/ Podmínky letní praxe budou upřesněny vždy na začátku letního semestru. Student
může absolvovat nejvýše dvě letní praxe za studium.
e/ Podmínkou účasti je splnění zápočtů z anglického jazyka I. a II.
f/ Podmínkou účasti na takto označeném předmětu je absolvování povinně volitelného
předmětu nižšího čísla
g/ Podmínkou účasti je splnění studijní povinnosti v předmětu nižšího čísla

41

b) Magisterský studijní program podle kreditního systému
(původní akreditace)
V návaznosti na novelu Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze
je od akademického roku 2006/ 2007 zaveden kreditní systém od prvního ročníku i
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
I. Předměty
v novém kreditním systému jsou jednosemestrální nebo dvousemestrální.
Studijní předměty jsou v kreditním systému povinné, povinně volitelné a volitelné. Všechny dosavadní povinné předměty výuky práva a cizích jazyků jsou děkanem
stanoveny jako povinné i pro kreditní systém.
Jazyková výuka je výběrová v tom smyslu, že studenti jsou povinni si zapsat jeden z jazyků podle seznamu stanoveného katedrou jazyků. Vybraný jazyk si student
musí do informačního systému zapsat ještě před zahájením výuky jazyka, tj. před
začátkem výuky ve 3. semestru. Výuka je čtyřsemestrální a probíhá ve třetím až
šestém semestru vždy dvě hodiny týdně. Předepsanou povinností po třetím a čtvrtém
semestru výuky je úspěšné složení zápočtových testů; po skončení šestého semestru
je předepsaná zkouška. Podmínky připuštění ke zkoušce jsou stanoveny katedrou
jazyků.
II. Počty kreditů
Kredity vyjadřují nikoli obtížnost nebo důležitost předmětu, ale časovou dotaci
výuky a eventuálně i přípravy na zkoušku či zápočet.
Povinně volitelné předměty si student musí zapsat do počtu doporučených studijním plánem (tři předměty ve 2. ročníku, jeden předmět ve 3. ročníku a dva předměty
ve 4. ročníku). Za povinně volitelný předmět, který je vždy jednosemestrální, jsou
udělovány 3 kredity, za povinně volitelný předmět vyučovaný v cizím jazyce 4 kredity. Pokud student neabsolvuje vybraný povinně volitelný předmět a nevykoná z něj
předepsanou studijní povinnost (zkoušku), bude to posuzováno jako nesplnění zapsané studijní povinnosti a povinně volitelný předmět si musí zapsat v následujícím ročníku znovu. K postupu do vyššího ročníku však musí získat potřebný počet kreditů.
Nad stanovený počet povinně volitelných předmětů si student může zapsat ve
volné kapacitě výuky další povinně volitelné předměty. Tyto předměty budou v kreditním systému hodnoceny již pouze jako volitelné. Takto vybrané předměty jsou
zakončeny zkouškou se stejným počtem kreditů jako povinně volitelné předměty.
Odborné praxe (odborná praxe na soudech, státních zastupitelstvích, správních
úřadech) jsou zařazeny do režimu volitelných předmětů. Na začátku letního semestru
příslušného akademického roku budou vyhlášeny podmínky letní praxe. Za absolvování odborné praxe budou studentovi připsány 4 kredity za jeden semestr; praxi lze
absolvovat maximálně ve dvou semestrech a získat tak 8 kreditů.
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Práce SVOČ bude zařazena do režimu volitelných předmětů. Za odevzdání práce
v rámci studentské vědecké a odborné činnosti budou studentovi připsány 3 kredity,
práce SVOČ může být odevzdána a kredity získány pouze jednou za akademický rok.
Žádost o zapsání SVOČ do informačního systému a připsání kreditů za práci odevzdá
student studijnímu oddělení nejpozději do konce května 2012; součástí žádosti bude
potvrzení příslušné katedry o odevzdání práce v rámci SVOČ.
Za volitelný předmět, který není nabízen též jako povinně volitelný a který je
vždy jednosemestrální, se udělují 2 kredity.
Katedry vypisují pro zájemce rovněž vědecké semináře. Informace o nich, včetně
jejich zaměření, jsou zveřejňovány v informačním systému a na vývěskách kateder
a ústavů. Studenti se do vědeckých seminářů přihlašují elektronicky. Vědecký seminář lze na téže katedře absolvovat i opakovaně; kredity budou studentovi připsány jen v případě potvrzení katedrou, že vědecký seminář byl odlišný od vědeckého
semináře, za který student již kredity získal. Pro kreditní systém se tyto vědecké
semináře považují za volitelné předměty a jsou hodnoceny dvěma kredity. Vědecké
semináře mohou být pouze jednosemestrální.
Tělesná výchova je organizována během studia podle pravidel kreditního systému.
Její součástí jsou: pravidelná semestrální výuka (jednotlivé TV oddíly zaměřené na
konkrétní sport, viz studijní plány 1.-5. ročníku) , zimní tělovýchovné kurzy (sjezdové,
běžecké a snowboarding) a letní tělovýchovné kurzy sportovně všestranné ve výcvikovém středisku UK Albeř, nebo kurzy zaměřené na konkrétní sportovní aktivity (vodácké, cykloturistické, pěší turistika, volejbalové, aerobikové). V rámci tělesné výchovy
pořádá katedra tělesné výchovy i různé sportovní turnaje a jednodenní akce. Tělesnou
výchovu může student absolvovat v 1. až 5. ročníku studia jako volitelný předmět. Za
tělesnou výchovu bude možné v jednom akademickém roce získat nejvýše 8 kreditů
(2 kredity výuka zimní semestr, 2 kredity výuka letní semestr, 2 kredity zimní TV kurz,
2 kredity letní TV kurz), to znamená, že do kreditního systému nelze započítat absolvování více než jedné výuky či kurzu v příslušném semestru. Během celého studia bude
možné za tělesnou výchovu (včetně tělovýchovných kurzů) získat nejvýše 10 kreditů,
z nichž minimálně 2 kredity musí získat student za tělovýchovný kurz. Maximální počty studentů, kteří se mohou zapsat do jednotlivých oddílů tělesné výchovy v rámci
semestru, stanoví katedra tělesné výchovy s ohledem na kapacitu tělovýchovných zařízení. Zápis do oddílů tělesné výchovy probíhá elektronickou formou.
Pokud student neabsolvuje zapsaný volitelný předmět, na jeho pokračování ve
studiu tato skutečnost nebude mít vliv.
Diplomový seminář I. je možné vykonat až po zadání diplomové práce. Bude
organizován na katedrách pro studenty, kteří si na dané katedře zadali diplomovou
práci (zajistí určený učitel katedry, který absolvování semináře potvrdí studentovi do
výkazu o studiu). Seminář bude zaměřen na metodiku a formu psaní diplomové práce;
za absolvování tohoto semináře student získá 6 kreditů.
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Diplomový seminář II. je určen účastníkům programu ERASMUS. Uznání
Diplomového semináře II. se řídí podle Opatření děkana č.4/2011, čl. 6.
Při odevzdání diplomové práce, ve které student využije zahraniční
poznatky z programu ERASMUS, zpravidla do jednoho měsíce po návratu
z tohoto programu, může požádat o uznání diplomového semináře II a přiznání
6 kreditů.
O uznání absolvování diplomového semináře II rozhodne vedoucí
diplomové práce, který tuto skutečnost potvrdí studentovi ve výkazu o studiu
(indexu) a vloží splněnou studijní povinnost do IS.

Za jeden rok je možné optimálně získat 60 kreditů. Pro PF UK je úsekem studia
ročník.
Do dalších ročníků je student zapsán, pokud splní alespoň minimální počet kreditů. Pokud student nezíská do konce příslušného akademického roku alespoň minimální počet kreditů pro zápis do dalšího úseku studia, je mu studium ukončeno.
Minimální počty kreditů pro zápis do dalšího ročníku jsou: pro
postup do druhého ročníku 60 kreditů
pro postup do třetího ročníku 110 kreditů
pro postup do čtvrtého ročníku 160 kreditů
pro postup do pátého ročníku 210 kreditů
Pokud počet kreditů získaný studentem za absolvování volitelných předmětů tvoří
více než patnáct procent z normálního počtu kreditů, rozhodne o započítání kreditů
nad rámec této hranice pro účely průběžné kontroly studia děkan.

III. Studijní plán
Kreditní systém zná tzv. doporučený studijní plán. Doporučený studijní plán má
možnost kapacitního omezení jednotlivých předmětů a přednostní zápis těch studentů, kteří studují v souladu s doporučeným plánem.
Studijní plán obsahuje i následující pravidla pro zápis předmětů:
a) zápis předmětu může být podmíněn předchozím absolvováním jiného předmětu nebo předmětů anebo současným zápisem jiného předmětu nebo předmětů,absolvování předmětu může být podmíněno
b) absolvováním jiného předmětu nebo předmětů
c) zápis předmětu může být vyloučen současným zápisem jiného předmětu
d) absolvování předmětu může být vyloučeno předchozím absolvováním jiného
předmětu
e) zápis předmětu může být vyloučen předchozím absolvováním jiného předmětu.
Předpokladem pro konání poslední části státní zkoušky je získání 300 kreditů
a zároveň minimálního počtu kreditů z povinně volitelných předmětů stanoveného
studijním plánem. Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům
pro konání jednotlivých částí státní zkoušky ve studijním programu spolu s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů nesmí činit více než 285
kreditů.
Studijní povinnosti musí být splněný nejpozději týden před konáním státní
zkoušky.
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ba) Doporučený průběh studia v kreditním systému
(původní akreditace)
české a čs. právní dějiny
Římské právo a základy
novodobého práva soukromého
Teorie práva
Dějiny práva a státu
evropských zemí a USA
Státověda
Základy sociologie a psychologie pro právníky
Politologie
Ústavní právo a státověda
Teorie národního hospodářství
Mezinárodní právo veřejné
Občanské právo hmotné
Občanské právo procesní
Cizí jazyk
Obchodní právo
Pracovní právo
Trestní právo
Správní právo
Mezinárodní právo soukromé a
právo mezinárodního obchodu
Evropské právo
Finanční právo
Právo sociálního zabezpečení
Právo životního prostředí

1. s.
Z
4 kr.
Z
4 kr.
Z
4 kr.
ZK
6 kr.
ZK
6 kr.
ZK
6 kr.

2. s. 3. s.
KZ
5 kr.
KZ
5 kr.
KZ
5 kr.

ZK
6 kr.
KZ
Z4
5 kr. kr.
Z 4 ZK 6
kr. kr.
Z4
kr.
Z4
kr.
Z4
kr.
Z2
kr.

4. s.

ZK
6 kr.
ZK
6 kr.
Z4
kr.
Z3
kr.
Z4
kr.
Z4
kr.

5. s. 6. s. 7. s. 8. s.

Z ZK KLP
4 kr. 6 kr. 5 kr.
ZK
6 kr.
ZK
3 kr.
ZK
KLP
6 kr.
5 kr.
ZK
6 kr.
Z
Z ZK
4 kr. 4 kr. 6 kr.
Z
Z ZK
4 kr. 4 kr. 6 kr.
Z ZK
4 kr. 6 kr.
ZK
6 kr.

9. s.

KLP
5 kr.
KLP
5 kr.

Z
4 kr.
Z
4 kr.
Z
4 kr.
12 12
kr. kr.
26
kr.

ZK
6 kr.
ZK
6 kr.
ZK
6 kr.

Doporučený počet volitelných
předmětů
Doporučený počet jjovinně
39
13
26
volitelných predmet p
kr.
kr.
kr.
6 kr.
Diplomový seminář I.
Celkem kreditů
60
60
60
60
30
V 10. semestru se nepředpokládá výuka s výjimkou diplomového semináře II., předstátnicové
výuky, popř. volitelných předmětů
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Poznámky:
a) Čísla před lomítkem u jednotlivých předmětů označují počet hodin vyhrazených týdně pro
přednášky, za lomítkem počet hodin vyhrazených týdně pro semináře a cvičení.
b) Studenti mohou konat první část státní zkoušky, sestávající z předmětů: České a československé právní dějiny, Římské právo a základy novodobého práva soukromého,
Teorie práva a Ústavní právo a státověda nejdříve po 3. semestru. Podmínkou pro konání
první části státní zkoušky je:
- získání 60 kreditů v dosavadním studiu,
- splnění všech studijních povinností z předmětu České a čs. právní dějiny I. a II.,
- splnění všech studijních povinností z předmětu Římské právo I. a II.,
- splnění všech studijních povinností z předmětu Teorie práva I. a II.,
- splnění všech studijních povinností z předmětu Ústavní právo a státověda I. a II.,
- splnění studijní povinnosti z předmětu Státověda I.
c) Studenti si mohou volit mezi anglickým, francouzským, italským, německým, ruským či
španělským jazykem. Všechny semestry jazykové výuky jsou věnovány odbornému
právnickému jazyku. Student musí mít vybraný jazyk zapsán v informačním systému ještě
před zahájením výuky jazyka, tj. před začátkem výuky ve 3. semestru.
d) Výuka tělesné výchovy probíhá v hodinách stanovených rozvrhem v objektech, které má
katedra tělesné výchovy k dispozici. Studenti si volí po dohodě s katedrou jednu z
následujících sportovních disciplín: aerobik (step-aerobik), pilates, úpoly, fitball,
powerjoga, flexi-bar, cvičení pro zdraví, kondiční trénink, strečink, kondiční kulturistika,
plavání, basketbal, volejbal, kopaná, florbal, tenis, stolní tenis. Za absolvování volitelných
předmětů tělesná výchova a tělovýchovné kurzy (zimní a letní), které jsou organizovány
katedrou tělesné výchovy, budou studentovi přiděleny vždy 2 kredity za každou
semestrální výuku nebo kurz. V jednom akademickém roce lze tak získat nejvýše 8 kreditů
(2 kredity výuka zimní semestr, 2 kredity výuka letní semestr, 2 kredity zimní TV kurz, 2
kredity letní TV kurz), to znamená, že do kreditního systému nelze započítat absolvování
více než jedné výuky či kurzu v příslušném semestru. Během celého studia na Právnické
fakultě však celkový počet kreditů za tělesnou výchovu (včetně případných absolvovaných
kurzů) nesmí u jednotlivého studenta přesáhnout 10 kreditů, z nichž minimálně 2 kredity
musí student získat za tělovýchovný kurz.
Vysvětlivky
+++/ Podmínkou účasti je absolvování předmětu Čeština v odborné komunikaci
b/ Podmínkou účasti na tomto předmětu je splnění studijních povinností stanovených
Univerzitou Paříž II. c/ Práci SVOC lze kreditně zohlednit pouze jednou v
akademickém roce d/ Podmínky letní praxe budou upřesněny vždy na začátku letního
semestru. Student
může absolvovat nejvýše dvě letní praxe za studium. f/ Podmínkou účasti na takto
označeném předmětu je absolvování povinně volitelnéhopředmětu nižšího čísla g/ Podmínkou účasti je splnění studijní povinnosti v
předmětu nižšího čísla
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bb) Studijní plán 4. ročníku v akademickém roce 2012/2013
7. s.

8. s.

Finanční právo
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
Občanské právo hmotné

2/2
2/1
KLP

Občanské právo procesní
Obchodní právo

KLP

Právo sociálního zabezpečení

2/1

Právo životního prostředí

2/1

Správní právo

2/1

Trestní právo

2/2

Doporučený počet povinně volitelných předmětů

2/2 KLP
1/0 KLP
2

Doporučený počet volitelných předmětů

2

Celkem kreditů

60

A. Povinně volitelné předměty: 7.
semestr:
Církevní právo
Čeština v odborné komunikaci
Dějiny právnického stavu a právnických profesí
Diskriminace a právo
Domácí násilí
Etika v podnikání
Evropská ochrana lidských práv
Evropské právo procesní
Harmonizace práva v EU
Kořeny římského práva
Kriminalistika
Kriminologie I.
Latina pro právníky I.
Latina pro právníky III.
Manželské a procesní právo církevní
Mezinárodní řešení sporů
Mezinárodní vztahy pro roce 1945
Obchodně právní praktikum
Ochrana národnostních menšin v minulosti a současnosti
Politika zaměstnanosti a personální řízení
Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty
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Právní dějiny Univerzity Karlovy
Právní systémy Dálného východu
Právnická angličtina jako druhý cizí jazyk I.
Právnická angličtina jako druhý cizí jazyk III.
Právnická angličtina v ekonomickém kontextu I.
Právnická francouzština jako druhý cizí jazyk I.
Právnická francouzština jako druhý cizí jazyk III.
f/
Právnická francouzština v ekonomickém kontextu I.
Právnická francouzština v ekonomickém kontextu III.
Právnická italština jako druhý cizí jazyk I.
Právnická italština jako druhý cizí jazyk III.
Právnická němčina jako druhý cizí jazyk I.
Právnická němčina jako druhý cizí jazyk III.
Právnická ruština jako druhý cizí jazyk I.
Právnická ruština jako druhý cizí jazyk III.
Právnická španělština jako druhý cizí jazyk I.
Právnická španělština jako druhý cizí jazyk III.
Právo mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení
Právo mezinárodních organizací
Právo na informace
Právo vnějších vztahů EU
Právo životního prostředí Evropské unie
Rodinná politika
Rozhodovací procesy ve stavebním právu
Smluvní volnost a ochrana osob (flexicurita) v zaměstnání
Sociální psychologie
Sociální zabezpečení migrujících osob v EU
Sociologické teorie společnosti
Sociologie vědění a jazyk práva
Soutěžní právo EU
Soudní psychologie
Správní soudnictví v evropských zemích
Správní trestání
Školské právo
Teorie a praxe azylu a uprchlictví
Účetnictví pro právníky I.
Ústavní právo EU
Úvod do přirozeného práva
Úvod do sociální politiky
Vergleichendes Verfassungsrecht mit Bezügen zum Recht der Europäischen Union
Vybrané kapitoly z amerických právních dějin
Vývoj anglického práva
Vývoj československého ústavního a politického systému
Základy mezinárodního ekonomického práva
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Základy právní informatiky I.
Závazkové vztahy v mezinárodní investiční výstavbě
Zemědělské právo
8. semestr:
Autorské právo a průmyslová práva v informační společnosti
Bankovní obchody
Bankovní právo
Bytové právo
Dějiny daní a poplatků
Dějiny práva ve střední Evropě
Diplomatické právo, protokol a společenská etiketa
Ekonomická teorie správy akciových společností
Ekonomika a řízení firmy
Evropské mezinárodní právo soukromé
Globalizace
Hospodářská politika
Insolvenční právo
Institucionální ekonomie a ekonomie veřejného sektoru
Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva v oblasti mezinárodních smluv
a odpovědnosti
Konfesní právo
Kriminologie II.
Latina pro právníky II.
Latina pro právníky IV.
Legislativní funkce vlády a veřejné správy
Lingvistika a právo
Logika pro právníky
Mezinárodněprávní ochrana lidských práv
Mezinárodní humanitární právo
Mezinárodní mediální právo
Mezinárodní právo trestní
Mezinárodní právo v transformačních zemích
Mezinárodní právo životního prostředí
Obchodní právo v případových studiích
Občanskoprávní vztahy v přepravě
Organizace a činnost územní samosprávy
Podnikové a manažerské finance
Pojišťovací právo
Policejní právo
Práce s obchodní judikaturou
Pracovněprávní spory - případová studie
Pracovní právo v aplikační praxi - soukromoprávní aspekty
Právní dějiny církví
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+/

+++/

Právní otázky správy a řízení akciových společností (corporate governance)
Právní režimy mezinárodních prostorů
Právnická angličtina jako druhý cizí jazyk II.
Právnická angličtina jako druhý cizí jazyk IV.
Právnická angličtina v ekonomickém kontextu II.
Právnická francouzština jako druhý cizí jazyk II.
Právnická francouzština jako druhý cizí jazyk IV.
Právnická francouzština v ekonomickém kontextu II.
Právnická francouzština v ekonomickém kontextu IV.
Právnická italština jako druhý cizí jazyk II.
Právnická italština jako druhý cizí jazyk IV.
Právnická němčina jako druhý cizí jazyk II.
Právnická němčina jako druhý cizí jazyk IV.
Právnická ruština jako druhý cizí jazyk II.
Právnická ruština jako druhý cizí jazyk IV.
Právnická španělština jako druhý cizí jazyk II.
Právnická španělština jako druhý cizí jazyk IV.
Právo cenných papírů
Regulace finančních trhů
Regulace telekomunikací
Rozhodnutí ve věcech trestních
Rozpočtové právo
Sociální deviace
Sociální politika v evropských zemích
Sociální právo EU
Soudní lékařství
Soudní psychiatrie a soudní sexuologie
Správní a majetkové právo církevní
Účetnictví pro právníky II.
Úloha kodifikace v právních dějinách
Veřejná správa - činnost a organizace (správní věda)
Veřejnoprávní úprava podnikání
Vybrané otázky kapitálového trhu
Vývoj československého práva v letech 1948-1989
Základy právní informatiky I.
Zdravotnické právo - případové studie

f/
f/

B. Povinně volitelné předměty, jejichž výuka probíhá mimo ročníky v cizím jazyku
zimní semestr:
American Judicial System and Alternative Dispute Resolution
Der deutsche Zivilprozess I.
Essentials of Legal Writing
e/
Español practico
Fallrepetitorium Europarecht I.
Grundlagen des deutschen Rechts I.
Grundlagen des deutschen Rechts II.
Grundlagen des deutschen Rechts III
Grundlagen des deutschen Rechts IV
Intensivkurs Business Transactions in the EU I.
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International Commercial Arbitration Moot
International Legal English ZS
a/
Introduction au droit français II.
Legal Reasoning: First Amendment case law
e/
Legal Writing - Anatomy of Business Transaction
++/
Presentation skills for lawyers I.
Terminologie du droit civil et du droit de travail dans la pratique
juridique
letní semestr:

Der deutsche Zivilprozess I.
Fallrepetitorium Europarecht I.
Grundlagen des deutschen Rechts I.
Grundlagen des deutschen Rechts II.
Grundlagen des deutschen Rechts III
Grundlagen des deutschen Rechts IV
Intensivkurs Business Transactions in the EU II.
International Legal English LS
a/
Introduction au droit français I.
Introduction to English Legal System Introduction to US Law
Legal Reasoning: First Amendment case law
e/
Legal Writing
Presentation skills for lawyers I.
Terminologie du droit pénal et du droit administratif dans la pratique juridique

C. Volitelné předměty
zimní semestr:
Das Umweltrecht der EU und Umsetzung in Österreich
Diplomový seminář II.
h/
Einführung in das Schweizerische Verfassungs- und
Verwaltungsrecht
Evropská ochrana lidských práv
Filosofie práva a státu pozdního středověku a raného novověku
Mediální příprava pro právníky I.
Odborná praxe - praxe na soudech I.
Odborná praxe - praxe na soudech II.
Odborná praxe - praxe na státním zastupitelství
Odborná praxe - praxe na středních školách I.
Odborná praxe - praxe na středních školách II.
Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích I
Odborná praxe - praxe ve státní správě I.
Politický kontext soudní moci I.
Právní informační systémy
Právní jazyk a jazyková interpretace právních textů I.
Právní praxe na středních školách I.
Právní praxe na středních školách II.
Právní problémy využití jaderné energie
Právní systémy zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky
Právo a film
Profesní etika v právní teorii a praxi
Repetitorium francouzské gramatiky v odborných textech I.
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Repetitorium německé gramatiky v odborných textech I.
Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti
mezinárodního práva I.
Studentská vědecká odborná činnost - práce I.
c/
Studentská vědecká odborná činnost - práce II.
c/
Studentská vědecká odborná činnost - práce III.
c/
Studentská vědecká odborná činnost - práce IV.
c/
Španělský jazyk pro pokročilé I.
Španělský jazyk pro mírně pokročilé I.
Teorie právnických osob
Teorie a praxe antidiskriminačního práva I.
Tělesná výchova I. (podrobnosti viz níže)
Tělesná výchova III. (podrobnosti viz níže)
Tělesná výchova V. (podrobnosti viz níže)
Tělesná výchova VII. (podrobnosti viz níže)
Vědecký seminář „Rekonstrukce politického procesu z 50. let“ I.
Vědecký seminář „Státní a správní model antického Říma“ VII.
Vědecký seminář teorie práva A
Vědecký seminář z trestního práva I.
Vědecký seminář z trestního práva III.
Vědecký seminář katedry politologie a sociologie I.
Vědecký seminář katedry politologie a sociologie II.
Vícedenní intenzivní odborné semináře z mezinárodního práva
Zimní tělovýchovný kurz I.
Zimní tělovýchovný kurz III.
Zimní tělovýchovný kurz V.
Zimní tělovýchovný kurz VII.
letní semestr:

Čtení k právnímu a politickému myšlení
Diplomový seminář II.
Einführung in das Schweizerische Verfassungs- und
Verwaltungsrecht
Filosofie práva a státu
středního a pozdního
novověku
Finanční politika
Horní, energetické a atomové právo
Korupce:fenomén, příčiny a důsledky. Odhalování
a trestání
Kořeny evropské integrace
Kulturní konflikty a lidská práva
Letní praxe I.
Letní praxe II.
Letní tělovýchovný kurz II.
Letní tělovýchovný kurz IV.
Letní tělovýchovný kurz VI.
Letní tělovýchovný kurz VIII.

h/

d/
d/
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Mediální příprava pro právníky I
Mořské a vodní právo
Odborná praxe - praxe na soudech I.
Odborná praxe - praxe na soudech II.
Odborná praxe - praxe na středních školách I.
Odborná praxe - praxe na středních školách II.
Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích I
Odborná praxe - praxe na úřadech městských částí v Praze
Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích I.
Odborná praxe - praxe ve státní správě II.
Parlament ČR: teorie a praxe
Právní informační systémy
Právní jazyk a jazyková interpretace právních textů II.
Právní praxe na středních školách I.
Právní praxe na středních školách II.
Právní psaní
Právo a literatura
Právo mezinárodních smluv
Repetitorium francouzské gramatiky v odborných textech II. g/
Repetitorium německé gramatiky v odborných textech II.
Římské právo - exegeze
Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti
mezinárodního práva II.
Sportovní právo
Studentská vědecká odborná činnost - práce I.
c/
Studentská vědecká odborná činnost - práce II.
c/
Studentská vědecká odborná činnost - práce III.
c/
Studentská vědecká odborná činnost - práce IV.
c/
Španělský jazyk pro pokročilé II.
Španělský jazyk pro mírně pokročilé II.
Teorie a praxe antidiskriminačního práva II.
Tělesná výchova II. (podrobnosti viz níže)
Tělesná výchova I V. (podrobnosti viz níže)
Tělesná výchova VI. (podrobnosti viz níže)
Tělesná výchova VIII. (podrobnosti viz níže)
Vědecký seminář - Přechody k demokracii (jako součást problematiky přechodu mezi politickými systémy) I.
Vědecký seminář „Rekonstrukce politického procesu z 50. let“ II.
Vědecký seminář „Státní a správní model antického Říma“ VIII.
Vědecký seminář teorie práva B
Vědecký seminář z trestního práva II.
Vědecký seminář z trestního práva IV.
Vědecký seminář katedry politologie a sociologie I.
Vědecký seminář katedry politologie a sociologie II.
Vícedenní intenzivní odborné semináře z mezinárodního práva
Vybrané kapitoly z německých právních dějin
Vybrané směry soudobé právní filozofie

Pozn.:
a) Výuka tělesné výchovy probíhá v hodinách stanovených rozvrhem v objektech, které má
katedra tělesné výchovy k dispozici. Studenti si volí po dohodě s katedrou jednu z
následujících sportovních disciplín: aerobik (step-aerobik), pilates, úpoly, íitball,
powerjoga, flexibar, cvičení pro zdraví, kondiční trénink, strečink, kondiční kulturistika,
plavání, basketbal, volejbal, kopaná, florbal, tenis, stolní tenis. Za absolvování volitelných
předmětů tělesná výchova a tělovýchovné kurzy (zimní a letní), které jsou organizovány
katedrou tělesné výchovy, budou studentovi přiděleny vždy 2 kredity za každou
semestrální výuku nebo kurz. V jednom akademickém roce lze tak získat nejvýše 8 kreditů
(2 kredity výuka zimní semestr, 2 kredity výuka letní semestr, 2 kredity zimní TV kurz, 2
kredity letní TV kurz), to znamená, že do kreditního systému nelze započítat absolvování
více než jedné výuky či kurzu v příslušném semestru. Během celého studia na Právnické
fakultě však celkový počet kreditů za tělesnou výchovu (včetně případných absolvovaných
kurzů) nesmí u jednotlivého studenta přesáhnout 10 kreditů, z nichž minimálně 2 kredity
musí student získat za tělovýchovný kurz.
Vysvětlivky:
+/ Podmínkou účasti na výběrovém předmětu Autorské právo a priimyslová práva v informační společnosti je absolvování zkoušky z předmětu Základy práv duševního
vlastnictví
++/ Podmínkou účasti je absolvování předmětu Legal Writing
+++/ Podmínkou účasti je absolvování předmětu Čeština v odborné komunikaci
a/ Podmínkou účasti je vykonání zkoušky z anglického jazyka
b/ Podmínkou účasti na tomto předmětu je splnění studijních povinností stanovených
Univerzitou Paříž II.
c/ Práci SVOC lze kreditně zohlednit pouze jednou v akademickém roce
d/ Podmínky letní praxe budou upřesněny vždy na začátku letního semestru.
Student
může absolvovat nejvýše dvě letní praxe za studium.
e/ Podmínkou účasti je splnění zápočtů z anglického jazyka I. a II.
f/ Podmínkou účasti na takto označeném předmětu je absolvování povinně
volitelného předmětu nižšího čísla
g/ Podmínkou účasti je splnění studijní povinnosti v předmětu nižšího čísla
h/ Určeno pro účastníky programu ERASMUS; příslušný počet kreditů bude
přiznán pouze studentovi, který odevzdá diplomovou práci do jednoho měsíce po
návratu z programu
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bd) Studijní plán 5. ročníku v akademickém roce 2012/2013
9. s.
Finanční právo

10. s.

2/2

Občanské právo hmotné

SZZ

Občanské právo procesní
Obchodní právo

SZZ

Právo sociálního zabezpečení

2/1

Právo životního prostředí

2/2

Správní právo

SZZ

Trestní právo

SZZ

Diplomový seminář I.
Doporučený počet povinně volitelných předmětů

2

Celkem kreditů

30

A. Povinně volitelné předměty: 9.
semestr:
Církevní právo
Čeština v odborné komunikaci
Daňové právo procesní
Daňové soustavy vybraných zemí EU a USA
Dějiny právnického stavu a právnických profesí
Domácí násilí
Etika v podnikání
Europeizace trestního práva
Evropská ochrana lidských práv
Evropské právo procesní
Finanční hospodaření samosprávných územních celků
Harmonizace práva v EU
Kořeny evropské integrace
Kořeny římského práva
Kriminologie I.
Latina pro právníky I.
Latina pro právníky III.
Manželské a procesní právo církevní
Mezinárodní řešení sporů
Mezinárodní vztahy pro roce 1945
Politika zaměstnanosti a personální řízení
Pozemkové právo
Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty
Právní dějiny Univerzity Karlovy
Právní systémy Dálného východu

50

Právnická angličtina jako druhý cizí jazyk I.
Právnická angličtina jako druhý cizí jazyk III.
Právnická angličtina v ekonomickém kontextu I.
Právnická francouzština jako druhý cizí jazyk I.
Právnická francouzština jako druhý cizí jazyk III.
f
Právnická francouzština v ekonomickém kontextu I.
Právnická francouzština v ekonomickém kontextu III.
Právnická italština jako druhý cizí jazyk I.
Právnická italština jako druhý cizí jazyk III.
Právnická němčina jako druhý cizí jazyk I.
Právnická němčina jako druhý cizí jazyk III.
Právnická ruština jako druhý cizí jazyk I.
Právnická ruština jako druhý cizí jazyk III.
Právnická španělština jako druhý cizí jazyk I.
Právnická španělština jako druhý cizí jazyk III.
Právo mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení
Právo mezinárodních organizací
Právo na informaci
Právo vnějších vztahů EU
Právo životního prostředí Evropské unie
Rodinná politika
Rozhodovací procesy ve stavebním právu
Smluvní volnost a ochrana osob (flexicurita) v zaměstnání
Sociální zabezpečení migrujících osob v EU
Sociální zabezpečení v evropských zemích
Soutěžní právo EU
Správní soudnictví v evropských zemích
Správní trestání
Školské právo
Teorie a praxe azylu a uprchlictví
Teorie interpretace práva
Účetnictví pro právníky I.
Ústavní právo EU
Ústavní soudnictví
Úvod do práva mezinárodního zdanění podniků
Úvod do sociální politiky
Vergleichendes Verfassungsrecht mit Bezügen zum Recht der Europäischen Union
Vybrané kapitoly z amerických právních dějin
Vývoj československého ústavního a politického systému
Základy mezinárodního ekonomického práva
Základy práv duševního vlastnictví
Základy právní informatiky I.
Závazkové vztahy v mezinárodní investiční výstavbě
Zemědělské právo
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B. Povinně volitelné předměty, jejichž výuka probíhá mimo ročníky v cizím jazyku
zimní semestr:
American Judicial System and Alternative Dispute Resolution
Der deutsche Zivilprozess I.
Essentials of Legal Writing
e/
Fallrepetitorium Europarecht I.
Grundlagen des deutschen Rechts III
Grundlagen des deutschen Rechts IV
Intensivkurs Business Transactions in the EU I.
International Legal English ZS
a/
Introduction au droit français II.
Legal Reasoning: First Amendment case law
e/
Legal Writing - Anatomy of Business Transaction
++/
Presentation skills for lawyers I.
Terminologie du droit civil et du droit de travail dans la pratique
juridique
C. Volitelné předměty
zimní semestr:
Das Umwelttrecht der EU und Umsetzung in Österreich
Diplomový seminář II.
h/
Evropská ochrana lidských práv
Filosofie práva a státu pozdního středověku a raného novověku
Legal Regulation of Environmental Liability and Waste
Management in the EU, Great Britain and the Czech Republic
Mediální příprava pro právníky I.
Odborná praxe - praxe na orgánech veřejné správy ochrany živ.
prostředí
Odborná praxe - praxe na soudech I.
Odborná praxe - praxe na soudech II.
Odborná praxe - praxe na státním zastupitelství
Odborná praxe - praxe na soudech II.
Odborná praxe - praxe na středních školách I.
Odborná praxe - praxe na středních školách II.
Odborná praxe - praxe ve státní správě I.
Odborná praxe - praxe na úřadech městských částí v Praze
Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích I.
Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích ochrany životního prostředí
Politický kontext soudní moci I.
Právní informační systémy
Právní praxe na středních školách I.
Právní praxe na středních školách II.
Právní problémy využití jaderné energie
Praxe na orgánech veřejné správy ochrany životního prostředí
Právní problémy využití jaderné energie
Právní systémy zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky
Právo a film
Profesní etika v právní teorii a praxi
Repetitorium německé gramatiky v odborných textech I.
Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti
mezinárodního práva I.
Studentská vědecká odborná činnost - práce I.
c/
Studentská vědecká odborná činnost - práce II.
c/
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Studentská vědecká odborná činnost - práce III.
c/
Studentská vědecká odborná činnost - práce IV.
c/
Studentská vědecká odborná činnost - práce V.
c/
Španělský jazyk pro pokročilé I.
Španělský jazyk pro mírně pokročilé I.
Teorie a praxe antidiskriminačního práva I.
Tělesná výchova I. (podrobnosti viz níže)
Tělesná výchova III. (podrobnosti viz níže)
Tělesná výchova V. (podrobnosti viz níže)
Tělesná výchova VII. (podrobnosti viz níže)
Vědecký seminář „Rekonstrukce politického procesu z 50. let“ I.
Vědecký seminář „Státní a správní model antického Říma“ VII.
Vědecký seminář teorie práva A
Vědecký seminář z trestního práva I.
Vědecký seminář z trestního práva III.
Vědecký seminář z trestního práva V.
Vědecký seminář katedry politologie a sociologie I.
Vědecký seminář katedry politologie a sociologie II.
Vícedenní intenzivní odborné semináře z mezinárodního práva
Zimní tělovýchovný kurz I.
Zimní tělovýchovný kurz III.
Zimní tělovýchovný kurz V.
Zimní tělovýchovný kurz VII.
Zimní tělovýchovný kurz IX.
letní semestr:

Čtení k právnímu a politickému myšlení
Diplomový seminář II.
Einführung in das Schweizerische Verfassungs- und
Verwaltungsrecht
Filosofie práva a státu
středního a pozdního
novověku
Finanční politika
Horní, energetické a atomové právo
Korupce: Fenomén, příčiny a důsledky.
Odhalování a trestání
Kulturní konflikty a lidská práva
Letní praxe I.
Letní praxe II.
Letní tělovýchovný kurz II.
Letní tělovýchovný kurz IV.
Letní tělovýchovný kurz VI.
Letní tělovýchovný kurz VIII.
Letní tělovýchovný kurz X.
Mediální příprava pro právníky I.

h/

d/
d/
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Mořské a vodní právo
Odborná praxe - praxe na orgánech veřejné správy ochrany živ.
prostředí
Odborná praxe - praxe na středních školách I.
Odborná praxe - praxe na středních školách II.
Odborná praxe - praxe na úřadech městských částí v Praze
Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích I.
Odborná praxe - praxe ve státní správě II.
Parlament ČR: teorie a praxe
Právní jazyk a jazyková interpretace právních textů II.
Právní praxe na středních školách I.
Právní praxe na středních školách II.
Právní psaní
Právo a literatura
Právo mezinárodních smluv
Předstátnicová výuka z občanského práva hmotného a procesního
Předstátnicová výuka z obchodního práva
Předstátnicová výuka ze správního práva
Předstátnicová výuka z trestního práva
Repetitorium francouzské gramatiky v odborných textech II. g/
Repetitorium německé gramatiky v odborných textech II.
Římské právo - exegeze
Simulované soudní řízení (moot court) v oblasti mezinárodního
práva II.
Sportovní právo
Studentská vědecká odborná činnost - práce I.
c/
Studentská vědecká odborná činnost - práce II.
c/
Studentská vědecká odborná činnost - práce III.
c/
Studentská vědecká odborná činnost - práce IV.
c/
Studentská vědecká odborná činnost - práce V.
c/
Španělský jazyk pro pokročilé II.
Španělský jazyk pro mírně pokročilé II.
Teorie a praxe antidiskriminačního práva II.
Tělesná výchova II. (podrobnosti viz níže)
Tělesná výchova IV. (podrobnosti viz níže)
Tělesná výchova VI. (podrobnosti viz níže)
Tělesná výchova VIII. (podrobnosti viz níže)
Vědecký seminář - Přechody k demokracii (jako součást problematiky přechodu mezi politickými systémy) I.
Vědecký seminář „Rekonstrukce politického procesu z 50. let“ II.
Vědecký seminář „Státní a správní model antického Říma“ VIII.
Vědecký seminář teorie práva B
Vědecký seminář z trestního práva II.
Vědecký seminář z trestního práva IV.
Vědecký seminář z trestního práva VI.
Vědecký seminář katedry politologie a sociologie I.
Vědecký seminář katedry politologie a sociologie II.
Vícedenní intenzivní odborné semináře z mezinárodního práva
Vybrané kapitoly z německých právních dějin
Vybrané směry soudobé právní filozofie

Pozn.:
a) Výuka tělesné výchovy probíhá v hodinách stanovených rozvrhem v objektech, které má
katedra tělesné výchovy k dispozici. Studenti si volí po dohodě s katedrou jednu z
následujících sportovních disciplín: aerobik (step-aerobik), pilates, body-ball, íitball,
powerjoga, flexi- bar, cvičení pro zdraví, kondiční trénink, strečink, kondiční kulturistika,
plavání, basketbal, volejbal, kopaná, florbal, tenis, stolní tenis. Za absolvování volitelných
předmětů tělesná výchova a tělovýchovné kurzy (zimní a letní), které jsou organizovány
katedrou tělesné výchovy, budou studentovi přidě-leny vždy 2 kredity za každý semestr
nebo kurz. V jednom akademickém roce lze tak získat nejvýše 8 kreditů (za výuku nebo za
absolvování tělovýchovných kurzů), během celého studia na Právnické fakultě však
celkový počet kreditů za tělesnou výchovu (včetně případných absolvovaných kurzů)
nesmí u jednotlivého studenta přesáhnout 10 kreditů, z nichž minimálně 2 kredity musí
student získat za tělovýchovný kurz.
Vysvětlivky:
++/ Podmínkou účasti je absolvování předmětu Legal Writing
a/ Podmínkou účasti je vykonání zkoušky z anglického jazyka
b/ Podmínkou účasti na tomto předmětu je splnění studijních povinností stanovených
Univerzitou Paříž II.
c/ Práci SVOC lze kreditně zohlednit pouze jednou v akademickém roce
d/ Podmínky letní praxe budou upřesněny vždy na začátku letního semestru. Student
může absolvovat nejvýše dvě letní praxe za studium.
e/ Podmínkou účasti je splnění zápočtů z anglického jazyka I. a II.
f/ Podmínkou účasti na takto označeném předmětu je absolvování povinně volitelného
předmětu nižšího čísla
g/ Podmínkou účasti je splnění studijní povinnosti v předmětu nižšího čísla
h/ Určeno pro účastníky programu ERASMUS; příslušný počet kreditů bude přiznán
pouze studentovi, který odevzdá diplomovou práci do jednoho měsíce po návratu z
programu
Vysvětlivky a poznámky:
SZZ - státní závěrečná zkouška
ZK - zkouška
KZ - klasifikovaný zápočet
Z
- zápočet
KLP - klauzurní práce
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be) Další podmínky kreditního systému pro 4. - 5. ročník
(dle stávající akreditace)
Části státní zkoušky pro kreditní systém
SZZ 2. část: Správní právo, Trestní právo,
3. část: Občanské právo hmotné a procesní, Obchodní právo
I. Předepsané pořadí skládání státních zkoušek
1) První část státní zkoušky (České a československé dějiny, Římské právo
a základy novodobého práva soukromého, Teorie práva, Ústavní právo a státověda).
Podmínky viz tabulka.
2) Obhajoba diplomové práce (počet kreditů 210, absolvování předmětu, z kterého se diplomová práce píše a absolvování diplomového semináře)
3) Druhá část a třetí část státní zkoušky
Podmínky: získání 300 kreditů a splnění studijních povinností ze všech povinných a povinně volitelných předmětů
II. Povinný předmět:
Diplomový seminář I.

6 kreditů

III. Povinně volitelné předměty
3 ze seznamu pro 2. ročník
1 ze seznamu pro 3. ročník
2 ze seznamu pro 4. ročník
2 ze seznamu pro 5. ročník
IV. Volitelný předmět:
Diplomový seminář II. (pro účastníky programu ERASMUS)

6 kreditů

Povinně volitelným předmětům jsou udělovány 3 kredity. Povinně volitelné před
měty ohodnocené 4 kredity jsou povinně volitelné předměty vyučované v cizím jazy
ce a právní praxe pro studenty (od 3. ročníku kreditního systému).
Celkem kreditů za povinné předměty:
242 kredity
Celkem kreditů za povinně volitelné předměty:
24 kredity
Zbývající kredity do minimálního počtu 300 kreditů lze získat za volitelné předměty.
V. Prerekvizity (omezení možnosti zapsat si předmět v kreditním systému):
Teorie národního hospodářství II., jen pokud je splněna Teorie národního hospodářství I.
Ústavní právo II., jen pokud je splněno Ústavní právo I.
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Občanské právo hmotné III. a IV., jen pokud je splněno Občanské právo hmotné I. a II.
Občanské právo procesní III., jen pokud je splněno Občanské právo procesní I. a II.
Obchodní právo III., jen pokud je splněno Obchodní právo II.
Pracovní právo II., jen pokud je splněno Pracovní právo I.
Cizí jazyk IV., jen pokud je splněn Cizí jazyk I. a II.
Trestní právo III, jen pokud je splněno Trestní právo I. a II.
Správní právo III., jen pokud je splněno Správní právo I. a II.
Správní právo IV., jen pokud je splněno Správní právo I. a II.
Mezinárodní právo soukromé II., jen pokud je splněno Mezinárodní právo soukromé I.
Mezinárodní právo veřejné II., jen pokud je splněno Mezinárodní právo veřejné I.
Právo sociálního zabezpečení II., jen pokud je splněno Právo sociálního zabezpečení I.
Finanční právo II., jen pokud je splněno Finanční právo I.
Právo životního prostředí II., jen pokud je splněno Právo životního prostředí I.
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c) Zápis na semináře, povinně volitelné a volitelné
předměty
V akademickém roce 2012/2013 bude zápis studentů magisterského studijního
programu kreditního systému na semináře, povinně volitelné (resp. výběrové) a volitelné předměty probíhat prostřednictvím internetu, studenti nekreditního systému si
volitelné předměty budou zapisovat na příslušných katedrách.
Možnost zapisovat si semináře, povinně volitelné a volitelné předměty začíná 1
týden před zahájením výuky příslušného semestru a končí 2 týdny po jejím zahájení
(konkrétně viz harmonogram akademického roku 2012/2013). V uvedeném období lze
měnit skladbu zapsaných předmětů a seminářů; po skončení této lhůty skladbu
zapsaných předmětů již není možné měnit (výjimka je možná pouze na základě
odůvodněné žádosti schválené proděkanem pro magisterský studijní program).

Technický popis internetového zápisu předmětů
Internetový zápis je určen pro studenty magisterského studijního programu.
Aplikace internetového zápisu je součástí Informačního systému UK (dále jen
IS), odkaz stránky IS je uveden na hlavní www stránce PFUK. Pro přístup do centrálního IS musí mít každý uživatel vyzvednut průkaz studenta Univerzity Karlovy,
bližší informace jsou k dispozici na adrese http://www.cuni.cz/UK-1444.html.
Dále musí mít každý uživatel aktivován uživatelský účet Centrální autentizační
služby (dále jen CAS) na adrese https://ldap.cuni.cz/index.php.
Uživatelský účet v CAS je založen automaticky, uživatel si musí pro aktivaci
nastavit uživatelské heslo. Jednou možností je (např. při vyzvednutí průkazu) ve
Výdejním centru průkazů požádat o vydání aktivačního klíče k CAS, pomocí kterého
lze nastavit uživatelské heslo. Alternativou je aktivace (nebo změna v případě ztráty
či zapomenutí hesla) na základě osobních údajů. Po zadání vybraných osobních údajů může uživatel změnit/nastavit přístupové heslo.
Bez průkazu a aktivovaného uživatelského účtu CAS nebude studentovi umožněno se do centrálního IS přihlásit.
Podrobnější informace o CAS student nalezne na adrese https://ldap.cuni.cz.
Za úkony provedené pod svým uživatelským jménem a heslem nese uživatel plnou odpovědnost.
IS, resp. aplikace internetového zápisu, se ovládá prostřednictvím webového prohlížeče, který je součástí programového vybavení počítačů. Přístup na stránky IS
není omezen na fakultní počítačovou síť, ale je dostupný i z externích míst (z domova, při studijním pobytu na jiné univerzitě či v zahraničí apod.). Přenos dat probíhá
výhradně po zašifrovaném kanále, čímž je zajištěna ochrana dat během přenosu.
Pokud student nemá přístup k počítači mimo fakultní síť, může pro přístup do IS
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využívat počítačové učebny v budově PFUK a počítače v knihovně.
V průběhu zápisu bude na učebnách č. 017 a 408 k dispozici služba, která bude
poskytovat odbornou pomoc při zápisu předmětů a bude dohlížet na to, aby studenti
provádějící zápis měli přednost před ostatními.
Zápis předmětů bude probíhat tak, že se studentovi po přihlášení do IS (zadáním
uživatelského jména a hesla) a zvolení příslušné aplikace zobrazí seznam předmětů
a seminářů, ze kterých si může v aktuálním semestru vybrat. Po naplnění předem stanovené kapacity nebude nadále zápis na takový předmět či seminář možný (pokud se
některý z přihlášených studentů neodhlásí). Popis ovládání a nápověda bude součástí
aplikace. Student ukončí práci s IS odhlášením.

d) Přehled povinně volitelných předmětů v
akademickém roce 2012/2013
American Judicial System and Alternative Dispute Resolution mimořádný předmět
pouze v ZS 2012 (není počítáno s jeho periodickým opakováním) (Damohorský)
Autorské právo a průmyslová práva v informační společnosti (Kříž)
Bankovní obchody (Plíva, Liška)
Bankovní právo (Kotáb, Dřevínek)
Bytové právo (Oehm, Salač)
Církevní právo (Tretera)
Čeština v odborné komunikaci (Chromá, Klein)
Daňové soustavy vybraných zemí EU a USA (Novotný, Vondráčková)
Daňové právo procesní (Boháč)
Dějiny daní a poplatků (Starý)
Dějiny právnického stavu a právnických profesí (Skřejpek, Kindl)
Der deutsche Zivilprozess I. (Chromá, Kalbheim)
Diplomatické právo, protokol a společenská etiketa (Šturma, Beránek)
Diskriminace a právo (Kosek)
Domácí násilí (Vanduchová)
Ekonomická teorie správy akciových společností (Borkovec)
Ekonomika a řízení firmy (Pokorný)
Environmentální politika a udržitelný rozvoj (Stejskal)
Essentials of Legal Writing (Chromá, Davidson)
e/
Español practico (Chromá)
Etika v podnikání (Seknička)
Europeizace trestního práva (Gřivna, Herczeg)
Evropská ochrana lidských práv (Šturma, Honusková)
Evropské mezinárodní právo soukromé (Kučera, Pauknerová, Růžička)
Evropské právo procesní (Pelikánová, Tomášek)
Fallrepetitorium Europarecht I. (Chromá, Kalbheim)
Finanční hospodaření samosprávných územních celků (Marková, Boháč)
Globalizace (Pithart)
Grundlagen des deutschen Rechts I. (Chromá, Kalbheim)
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Grundlagen des deutschen Rechts II. (Chromá, Kalbheim)
Grundlagen des deutschen Rechts III (Chromá, Kalbheim)
Grundlagen des deutschen Rechts IV (Chromá, Kalbheim)
Harmonizace práva v EU (Král, Zemánek)
Hospodářská politika (Bažantová)
Insolvenční právo (Zoulík)
Institucionální ekonomie a ekonomie veřejného sektoru (Urban)
Intensivkurs Business Transactions in the EU I. (Černá)
International Commercial Arbitration Moot (Pauknerová, Balaš)
International Legal English ZS (Hrubá, Bahenská, Starý)
a/
International Legal English LS (Hrubá, Bahenská, Starý)
a/
Introduction au droit français I. (Tomášek)
b/
Introduction au droit français II.( (Tomášek)
Introduction to English Legal System (Frinta)
Introduction to US Law (Štefko)
Katastr nemovitostí (Dvořák, Bláhová)
Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva v oblasti mezinárodních smluv a odpovědnosti (Šturma)
Konfesní právo (Tretera)
Kořeny římského práva (Skřejpek)
Kořeny evropské integrace (Boháč)
Kriminalistika (Musil, Jelínek)
Kriminologie I. (Gřivna)
Kriminologie II. (Gřivna)
f/
Latina pro právníky I. (Chromá, Žytková)
Latina pro právníky II. (Chromá, Žytková)
Latina pro právníky III. ( Chromá, Žytková)
Latina pro právníky IV. (Chromá, Žytková)
Legal reasoning: First Amendment case law (Chromá, Davidson)
e/
Legal Writing (Chromá)
Legal Writing - Anatomy of Business Transaction (Chromá)
++/
Legislativní funkce vlády a veřejné správy (Vopálka)
+++/
Lingvistika a právo (Chromá, Klein) Logika
pro právníky (Gerloch, Sobek) Manželské a
procesní právo církevní (Tretera)
Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů (Musil, Jelínek)
Mezinárodněprávní ochrana lidských práv (Hýbnerová)
Mezinárodní humanitární právo (Bílková)
Mezinárodní mediální právo (Růžička, Rozehnal)
Mezinárodní právo trestní (Šturma, Navrátilová)
Mezinárodní právo v transformačních zemích (Hofmannová)
Mezinárodní právo životního prostředí (Damohorský, Stejskal)
Mezinárodní řešení sporů (Balaš)
Mezinárodní vztahy po roce 1945 (Hýbnerová)
Občanskoprávní vztahy v přepravě (Frinta)
Obchodně právní praktikum (Eichlerová)
Obchodní právo v případových studiích (Černá)
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Ochrana národnostních menšin v minulosti a současnosti (Scheu)
Ochrana občanských a lidských práv (Pavlíček)
Organizace a činnost územní samosprávy (Kopecký)
Podnikové a manažerské finance (Hraba)
Pojišťovací právo (Karfíková)
Policejní právo (Sládeček)
Politika zaměstnanosti a personální řízení (Štefko)
Pozemkové právo (Drobník)
Práce s obchodní judikaturou (Štenglová)
Pracovněprávní spory - případové studie (Pichrt)
Pracovní právo v aplikační praxi - soukromoprávní aspekty (Pichrt)
Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty (Pichrt)
Právní dějiny církví (Tretera)
Právní dějiny Univerzity Karlovy (Soukup)
Právní filozofie (Gerloch, Kysela, Maršálek)
Právní ochrana dítěte (Zuklínová)
Právní otázky správy a řízení akciových společností (corporate governance (Černá, Čech)
Právní problémy využití jaderné energie (Handrlica)
Právní režimy mezinárodních prostorů (Ondřej)
Právní systémy Dálného východu (Tomášek)
Právnická angličtina jako druhý cizí jazyk I. (Hrubá)
Právnická angličtina jako druhý cizí jazyk II. (Hrubá)
Právnická angličtina jako druhý cizí jazyk III. (Hrubá)
Právnická angličtina jako druhý cizí jazyk IV. (Hrubá)
Právnická angličtina v ekonomickém kontextu I. (Bahenská)
Právnická angličtina v ekonomickém kontextu II. (Bahenská)
Právnická francouzština jako druhý cizí jazyk I. (Larišová)
Právnická francouzština jako druhý cizí jazyk II. (Larišová)
f/
Právnická francouzština jako druhý cizí jazyk III. (Larišová)
f/
Právnická francouzština jako druhý cizí jazyk IV. (Larišová)
f/
Právnická francouzština v ekonomickém kontextu I. (Tomaščínová)
Právnická francouzština v ekonomickém kontextu II. (Tomaščínová)
Právnická francouzština v ekonom. kontextu III. (Tomaščínová)
Právnická francouzština v ekonom. kontextu IV. (Tomaščínová)
Právnická italština jako druhý cizí jazyk I. (Tomaščínová)
Právnická italština jako druhý cizí jazyk II. (Tomaščínová)
Právnická italština jako druhý cizí jazyk III. (Tomaščínová)
Právnická italština jako druhý cizí jazyk IV. (Tomaščínová)
Právnická němčina jako druhý cizí jazyk I. (Horálková)
Právnická němčina jako druhý cizí jazyk II. (Horálková)
Právnická němčina jako druhý cizí jazyk III. (Horálková)
Právnická němčina jako druhý cizí jazyk IV. (Horálková)
Právnická povolání v justici (Macková)
Právnická ruština jako druhý cizí jazyk I. (Rezková)
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Právnická ruština jako druhý cizí jazyk II. (Rezková)
Právnická ruština jako druhý cizí jazyk III. (Rezková)
Právnická ruština jako druhý cizí jazyk IV. (Rezková)
Právnická španělština jako druhý cizí jazyk I. (Chromá, Sadaba)
Právnická španělština jako druhý cizí jazyk II. (Chromá, Sadaba)
Právnická španělština jako druhý cizí jazyk III. (Chromá, Sadaba)
Právnická španělština jako druhý cizí jazyk IV. (Chromá, Sadaba)
Právo a bezpečnost státu (Pavlíček, Kudrna)
Právo a právní praxe (Tryzna)
Právo cenných papírů (Čech)
Právo mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení (Ondřej)
Právo mezinárodních organizací (Beránek)
Právo na informace (Vopálka, Korbel)
Právo vnějších vztahů EU (Svoboda)
Právo životního prostředí Evropské unie (Damohorský, Sobotka)
Presentation skills for lawyers I. (Dvořáková)
Psychologie pro právníky (Kosek)
Regulace finančních trhů (Jurošková)
Regulace telekomunikací (Vopálka)
Rodinná politika (Munková G.)
Rozhodnutí ve věcech trestních (Jelínek)
Rozhodovací procesy ve stavebním právu (Staša)
Rozpočtové právo (Marková, Boháč)
Smluvní volnost a ochrana osob (flexicurita) v zaměstnání (Štangová, Hůrka)
Sociální deviace (Munková G.)
Sociální politika v evropských zemích (Munková G.)
Sociální právo EU (Koldinská)
Sociální psychologie (Kosek)
Sociální zabezpečení migrujících osob v EU (Koldinská)
Sociální zabezpečení v evropských zemích (Štangová)
Sociologické teorie společnosti (Mucha)
Sociologie pro právníky (Mucha)
Sociologie vědění a jazyk práva (Mucha)
Soudní lékařství (Jelínek, Strejc)
Soudní psychiatrie a soudní sexuologie (Jelínek, Pavlovský)
Soudní psychologie (Jelínek, Čírtková)
Soutěžní právo (Patek)
Soutěžní právo EU (Šmejkal)
Správní a majetkové právo církevní (Tretera)
Správní soudnictví v evropských zemích (Pítrová)
Správní trestání (Prášková)
Statistika pro právníky (Hraba)
Školské právo (Vopálka, Staša)
Teorie a praxe azylu a uprchlictví (Honusková)
62

Teorie interpretace práva (Gerloch)
Terminologie du droit civil et du droit de travail dans la pratique juridique
(Larišová)
Terminologie du droit pénal et du droit administratif dans la pratique juridique
(Larišová)
Trhy mezi hospodářskou soutěží a regulací – srovnání soutěžního práva a
liberalizace síťových sektorů v Evropě (Tichý)
Účetnictví pro právníky I.(Bakeš, Chmátalová)
Účetnictví pro právníky II. (Bakeš, Chmátalová)
Úloha kodifikací v právních dějinách (Kuklík)
Ústavní právo EU (Zemánek)
Ústavní soudnictví (Hřebejk)
Ústavní systémy (Jirásková)
Úvod do práva mezinárodního zdanění podniků (Bakeš, Vorlíčková) 9. semestr
Úvod do sociální politiky (Kotous)
Vergleichendes Verfassungsrecht mit Bezügen zum Recht der Europäischen Union
(Scheu)
Veřejná správa - činnost a organizace (správní věda) (Pomahač)
Veřejnoprávní úprava podnikání (Staša)
Vybrané kapitoly z amerických právních dějin (Seltenreich)
Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení (Bažantová)
Vybrané otázky kapitálového trhu (Seknička)
Vybrané otázky politického myšlení (Kysela, Wintr)
Vývoj anglického práva (Kuklík)
Vývoj československého práva v letech 1948-1989 (Kuklík)
Vývoj československého ústavního a politického systému (Gronský)
Základy mezinárodního ekonomického práva (Šturma, Balaš)
Základy práv duševního vlastnictví (Kříž)
Základy právní informatiky I. (Gerloch, Cvrček, Novák)
Závazkové vztahy v mezinárodní investiční výstavbě (Růžička, Klee)
Zdravotnické právo I. (Salač, Císařová)
Zdravotnické právo II. (Salač, Císařová)
Zdravotnické právo - případové studie (Salač, Šustek)
Zemědělské právo (Damohorský)
Vysvětlivky:
+/ Podmínkou účasti na výběrovém předmětu Autorské právo a průmyslová práva v in
formační společnosti je absolvování zkoušky z předmětu Základy práv duševního
vlastnictví
++/ Podmínkou účasti je absolvování předmětu Legal Writing
+++/ Podmínkou účasti je absolvování předmětu Čeština v odborné komunikaci
a/ Podmínkou účasti je vykonání zkoušky z anglického jazyka
b/ Podmínkou účasti na tomto předmětu je splnění studijních povinností stanovených
Univerzitou Paříž II.
e/ Podmínkou účasti je splnění zápočtů z anglického jazyka I. a II.
f/ Podmínkou účasti na takto označeném předmětu je absolvování povinně volitelného
předmětu nižšího čísla

63

e) Zásady organizace státních zkoušek
Období pro konání částí státní zkoušky včetně náhradních termínů jsou:
- zimní (leden, únor)
- jarní (květen, červen)
- podzimní (září, říjen)
Přesný termín konání státních zkoušek stanoví děkan v tomto rozmezí.
Studenti se na každou část státní zkoušky přihlašují nebo potvrzují svou účast
osobně.
2. Studenti jsou povinni se přihlásit nebo potvrdit svoji účast na státní zkoušce pro jarní termín státní zkoušky nejpozději do 15. 3., pro podzimní termín státní zkoušky
nejpozději do 17. 6. a pro zimní termín státní zkoušky nejpozději do 15. 11. vždy na
studijním oddělení. Přihlašování mimo stanovené termíny není možné.
3. Konkrétní termín zkoušky je závazný a nelze ho dodatečně měnit, studenti se
však mohou ze státní zkoušky omluvit na studijním oddělení nejpozději den před
stanoveným termínem.
4. Studenti jsou u státních zkoušek přidělováni do jednotlivých komisí losem.
5. Komise určené pro státní zkoušky se neruší a v průběhu zkušebního období se
nemění.
6. Maximální počet studentů pro jednu komisi v jednotlivých částech státní zkoušky pro současné studijní plány je stanoven takto:
1. část SZ
dopoledne - 4 odpoledne - 6
2. část SZ
dopoledne - 7 odpoledne - 8
3. část SZ
dopoledne - 7 odpoledne - 8
8. Maximální počet studentů pro jednu komisi v jednotlivých částech státní zkouš
ky podle předchozích studijních plánuje stanoven takto:
III. část SZ
dopoledne - 4 odpoledne – 5
9. Studijní povinnosti studentů, kteří půjdou ke II. nebo III. Části SZZK musí být
splněný nejpozději týden před konáním státní zkoušky.
10. Student je povinen prokázat se výkazem o studiu, případně dalším dokladem
totožnosti.
11. Bližší podrobnosti k organizaci státních zkoušek lze nalézt ve Studijním a zkušebním řádu Univerzity Karlovy v Praze a v Opatření děkana Právnické fakulty
UK v Praze č. 1/2007 o organizaci státní zkoušky v magisterském studijním programu „právo a právní věda“ a Opatření děkana č. 8/2008, jímž se mění Opatření
děkana č. 1/2007 o organizaci státní zkoušky v magisterském studijním programu „právo a právní věda“.
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f) Rozpis termínů státních zkoušek
pro akademický rok 2012/2013
Termíny podzimních státních zkoušek
3. ročník
1.část SZ
10. 9. - 13. 9. 2012 dopoledne
4. ročník
1.část SZ
14. 9. 2012 dopoledne
5. ročník
1.část SZ
14. 9. 2012 odpoledne
Závěrečná část SSZK
5. ročník a režim uzavřeného studia
správní a trestní právo
5. 9. - 13. 9. 2012
občanské a obchodní právo 14. 9. - 25. 9. 2012

Vzhledem k harmonogramu promocí je nejzazším termínem pro konání obhajob
diplomových prací u studentů, kteří chtějí promovat v listopadovém termínu, den
25. 9. 2012. Absolventi s pozdějším datem obhajoby již nemohou být z technických
důvodů do promocí zařazeni.
Termíny zimních státních zkoušek
3., 4., 5. ročník
I. část SZ
14. 1. - 16. 01. 2013
5. ročník a režim uzavřeného studia II. (závěrečná) část a III. část
14. 1. - 25. 01. 2013
Upřesněné termíny zimních SZZK budou zveřejněny do 26. 11. 2012.
Poslední den konání závěrečné části ústní státní závěrečné zkoušky je též posledním dnem pro konání obhajoby diplomové práce, aby mohl být absolvent zařazen na
březnový termín promocí.
Termíny jarních státních zkoušek
4., 5. ročník
I. část SZ
10. 6. – 12. 6. 2013
5. ročník a režim uzavřeného studia II. (závěrečná) část a III. část
17. 5. – 31. 5.2013
Upřesněné termíny jarních SZZK budou zveřejněny do 28. 3. 2013.
Poslední den konání ústní závěrečné části státní závěrečné zkoušky je též posledním dnem pro konání obhajoby diplomové práce, aby mohl být absolvent zařazen na
červencový termín promocí.
Pozn.: Přesná data konání všech částí státní zkoušky budou vždy stanovena podle
počtu přihlášených studentů.
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g) Zásady organizace klauzurních prací
1. Opatření děkana č. 10/2011 o
klauzurních pracích
PF/ 3519 /2011
Podle čl. 9 písm. c) Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy je klauzurní
práce formou kontroly studia.
K provedení tohoto ustanovení stanovím následující podmínky:
Čl. 1
Základní podmínky
(1)Klauzurní práce jsou formou kontroly v předmětech, kde tak stanoví
akreditovaný studijní plán. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jsou takovými
předměty občanské právo, obchodní právo, správní právo a trestní právo.
(2)Klauzurní práce má povahu samostatné kontroly studia; předpokladem pro
její konání je splnění ústních zkoušek z daného předmětu.
(3)Student může klauzurní práci konat v akademickém roce nejvýše třikrát, tj.
má právo na dva opravné termíny. Pokud v akademickém roce klauzurní práci
nevykoná, může si ji za splnění podmínek pro opakovaný zápis zapsat v následujícím
akademickém roce znovu. V případě opakovaného zápisu může student konat
klauzurní práci opět nejvýše třikrát.
(4)Klauzurní práce je písemná. Výjimky pro jednotlivé studenty z důvodu jejich
trvalého zdravotního postižení povoluje děkan (proděkan).
(5)Požadavky na splnění klauzurní práce a další informace vztahující se ke
klauzurní práci z daného předmětu vyhlásí a zveřejní na příslušný akademický rok
vedoucí příslušné katedry.
Čl. 2
Vypisování termínů
(1)V akademickém roce budou vypsány 4 termíny pro konání klauzurní práce
pro každý předmět. Mezi jednotlivými termíny z téhož předmětu musí uplynout
nejméně tři týdny.
(2)Termíny klauzurních prací stanoví děkan po projednání s katedrami. Termíny
budou v zásadě v pátek. Termíny budou zveřejněny v „Základních informacích“ pro
daný akademický rok.
Čl. 3
Přihlašování na klauzurní práci
(1)Student se hlásí na klauzurní práci prostřednictvím Informačního systému;
může se přihlásit na kterýkoliv z vypsaných termínů, nejpozději však 3 pracovní dny
před termínem konání klauzurní práce.
(2)Student se může z přihlášeného termínu prostřednictvím Informačního
systému odhlásit; omluvit se může nejpozději při prezenci (čl. 4 odst. 3). Pokud se
však
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prezentoval, bude klasifikován. O výjimce může rozhodnout vedoucí katedry z
důvodů hodných zvláštního zřetele.
(3)Katedry mohou z kapacitních důvodů omezit počet studentů, kteří se mohou
přihlásit na klauzurní práci. Toto omezení musí být předem nastaveno v Informačním
systému; jednou přihlášený student však nemůže být z termínu klauzurní práce
odmítnut. Při omezení počtu studentů nesmí být kapacita daného termínu menší než
500 studentů.
Čl. 4
Průběh klauzurní práce
(1)Organizaci klauzurní práce zajišťuje příslušná katedra; vedoucí katedry
zveřejní v dostatečném předstihu potřebné informace týkající se organizace
klauzurní práce.
(2)Nejpozději v den konání klauzurní práce zveřejní katedra rozdělení studentů
do jednotlivých místností.
(3)Při prezenci osoba pověřená katedrou ověří totožnost studenta podle výkazu o
studiu (indexu) nebo podle průkazu studenta.
(4)Na vypracování klauzurní práce je doba 120 minut.
Čl. 5
Klasifikace klauzurní práce
(1)Student je z klauzurní práce klasifikován „prospěl/a“ nebo „neprospěl/a“.
(2)Klasifikaci klauzurní práce zveřejní katedra do 14 dnů od jejího vykonání
prostřednictvím Informačního systému. Nejpozději při zveřejnění klasifikace zveřejní
katedra zadání a vzorové řešení klauzurní práce (na webové stránce katedry nebo na
nástěnce katedry).
Čl. 6
Nahlížení do klauzurních prací
(1)Student může nahlédnout do své klauzurní práce nejpozději do 14 dnů od
vyhlášení klasifikace (čl. 5 odst. 2). Po dobu prázdnin se tato lhůta staví.
(1)Bližší podmínky nahlížení stanoví vedoucí příslušné katedry.
(3)Vedoucí katedry nebo osoba jím pověřená bez zbytečného odkladu případně
opraví klasifikaci klauzurní práce v Informačním systému.
(4) Po uplynutí termínu pro nahlížení je klasifikace uzavřena.
Čl. 7
Zápisy do pedagogické dokumentace
(1)Přehled klasifikace klauzurních prací vede podle jednotlivých termínů příslušná
katedra; je povinna jej zachovat nejméně po dobu 3 let, přičemž tato lhůta začne
běžet počátkem následujícího akademického roku po vykonání klauzurní práce.
(2)Pověřený zástupce katedry zaznamená klasifikaci do studijní karty nejpozději do
14 dnů od jejího uzavření (čl. 5 odst.3).
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(3)Katedra stanoví termíny zápisu klasifikace klauzurní práce studentíím do jejich
výkazu o studiu (indexu) tak, aby zápis mohl být proveden do 30 dnů od zveřejnění
výsledků klauzurní práce. Po dobu prázdnin se tato lhůta staví.
Čl. 8
Archivace klauzurních prací
(1)Katedra je povinna předat klauzurní práce na studijní oddělení nejpozději do 4
týdnů od uzavření klasifikace.
(2)Příslušná referentka studijního oddělení založí klauzurní práci do spisu studenta.
Přechodné a závěrečné ustanovení
Čl. 9
Toto opatření se nevztahuje na klauzurní práce vyhlášené pro akademický rok
2010/2011.
Čl. 10
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2011
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h) Rozpis termínů klauzurních prací
OBČANSKÉ
PRÁVO

OBCHODNÍ
PRÁVO

SPRÁVNÍ
PRÁVO

TRESTNÍ
PRÁVO

19. 10. 2012
12.30

09. 11. 2012
12.30

26. 04. 2013
12.30

12. 04. 2013
12.30

100
101
300
319

100
101
300
319

100
101
300
319

100
101
300
319

30. 11. 2012
12.30

11. 01. 2013
12.30

31. 05. 2013
12.30

10. 05. 2013
12.30

100
101
300
319

100
101
300
319

100
101
300
319

100
101
300
319

08. 02. 2013
12.30

22. 02. 2013
12.30

21. 06. 2013
12.30

14. 06. 2013
12.30

100
101
300
319

100
101
300
319

100
101
300
319

100
101
300
319

22. 03. 2013
12.30

05. 04. 2013
12.30

20. 09. 2013
12.30

13. 09. 2013
12.30

100
101
300
319

100
101
300
319

100
101
300
319

100
101
300
319
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3. Doktorský studijní program (Ph.D.) teoretické právní vědy
Studium se koná v těchto specializacích (podle akreditace):
Právní dějiny a římské právo
Obchodní právo
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Teorie, filozofie a sociologie práva Evropské právo
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika
Ústavní právo a státověda
Finanční právo a finanční věda
Mezinárodní právo
Občanské právo (včetně: civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům)
Správní právo a správní věda
Právo životního prostředí
Složení oborové rady pro doktorské studium:
Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
JUDr. Jan Bárta, CSc., Ústav státu a práva Akademie věd ČR
prof. JUDr Milan Damohorský, DrSc, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
prof. JUDr Zdenka Gregorová, CSc, Právnická fakulta MU v Brně
prof. JUDr Milana Hrušáková, CSc, Právnická fakulta UP v Olomouci
prof. JUDr Jan Hurdík, DrSc, Právnická fakulta MU v Brně
doc. JUDr Iva Chvátalová, CSc, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze
prof. JUDr Jiří Jelínek, CSc, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
prof. JUDr Marie Karfíková, CSc, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
prof. JUDr Jan Kuklík, DrSc, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
doc. JUDrPhDr Pavel Maršálek, Ph.D., ., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
doc. JUDr Stanislav Plíva, CSc, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
doc. JUDr Jana Reschová, CSc, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
prof. JUDr Květoslav Růžička, CSc, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, předseda OR
JUDr. Jan Sváček, předseda Městského soudu v Praze
doc. JUDr Jan Svatoň, CSc.,Právnická fakulta MU v Brně
doc. JUDr Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
prof. JUDr Pavel Šturma, DrSc, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
doc. JUDr Zbyněk Švarc, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze
JUDr. Ivana Švehlová, předsedkyně Krajského soudu v Praze
prof. JUDr Petr Tröster, CSc, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
doc. JUDr Vladimír Vopálka, CSc, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Zasedání oborové rady:

70

26. 10. 2012
5. 04. 2013

Státní doktorské zkoušky:

Jazykové zkoušky:
Obecné základy právní vědy:
Obhajoby disertačních prací:
Přijímací zkoušky - řádný termín:
Přijímací zkoušky - náhradní termín:
Imatrikulace:
Promoce:

říjen 2012
leden 2013
červen 2013
průběžně (dle termínů katedry jazyků)
říjen 2012
červen 2013
průběžně
12. 06. 2013
20. 06. 2012
8. 10. 2012
20. 11. 2012
16. 04. 2013

Podrobnosti jsou uvedeny na vývěsce studijního oddělení nebo na webových
stránkách fakulty (www.prf.cuni.cz). Bližší informace podává studijní oddělení
(Mgr. Marcela Balíková,tel.: 221005202, e-mail: balikova@prf.cuni.cz )
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4. Státní rigorózní zkouška (JUDr.)
Státní rigorózní zkoušku může konat uchazeč, který
a) absolvoval magisterský studijní program „právo a právní věda“ nebo magisterský
studijní program jiného označení se stejným obsahem a získal titul „magistr“ podle
§ 46 zákona o vysokých školách, nebo
b) který získal titul „magistr“ v oboru právo podle § 21 odst. 2 nebo § 43 odst. 2
zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách
c) jehož ukončené právnické vzdělání na zahraniční vysoké škole srovnatelné s
úrovní magisterského studijního programu bylo předepsaným způsobem nostrifikováno nebo uznáno.
Státní rigorózní zkouška je zpoplatněna. Způsob úhrady a prokazování zaplacení
stanoví opatření děkana. Přihlášky se podávají na předepsaném tiskopise. Náležitosti
přihlášky stanoví opatření děkana. Náležitosti rigorózní práce upravuje Rigorózní
řád PF UK v platném znění a Opatření děkana č.7/2010 z 24. 9. 2010. Podávání
přihlášek a rigorózních prací není termínově omezeno. Zkoušky se konají průběžně
během celého akademického roku. Promoce JUDr. a vydávání diplomů bez promoce
se koná zpravidla dvakrát v jednom kalendářním roce.
Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky. Ústní zkouška následuje bezprostředně po obhajobě. Státní rigorózní
zkoušku lze konat z tematických okruhů, které jsou zveřejněny v Rigorózním řádu
PF UK.
Po úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky vydá Univerzita Karlova v Praze
uchazeči vysokoškolský diplom (titul „doktor práv“, ve zkratce JUDr.) způsobem
stanoveným rektorem.
Bližší informace podává studijní oddělení (Jana Říhová, tel. 221005210, e-mail:
rihova@prf.cuni.cz), nebo je lze nalézt na internetových stránkách fakulty:
www.prf.cuni.cz, studium, státní rigorózní zkouška, nebo fakulta, struktura fakulty,
studijní oddělení, referát pro rigorózní zkoušku.
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5. Program LLP - ERASMUS (Lifelong
Learning Programme - Erasmus)
Program celoživotního učení zaměřený na vysokoškolské vzdělávání a odborné
vzdělávání na vysokoškolské úrovni

a) Program „The Czech Legal System in European Context“
Program je určen pro studenty nebo absolventy zahraničních univerzit.
Výuka probíhá podle zvláštního rozvrhu v anglickém jazyce.
Podrobnosti jsou uvedeny v informační brožuře vydané Právnickou fakultou
v roce 2012, informace jsou též na webových stránkách fakulty.
Kontakt: referát pro program LLP - ERASMUS (telefon 221 005 478, 221 005 305,
e-mail: erasmus@prf.cuni.cz).

c) Přehled studentských mobilit pro akademický rok 2012/2013
Studenti Právnické fakulty UK mají možnost podávat přihlášky k výběrovému řízení na
výjezd ke studiu v zahraničí v rámci výměnného programu LLP- Erasmus (dle pokynů
zahraničního odd.).
V současné době má naše fakulta podepsané bilaterální smlouvy celkem s 97 zahraničními
univerzitami pro celkový počet 200 studentů (skutečný počet vyjíždějících studentů však
může být v závislosti na reálných možnostech nižší). Veškeré aktualizace týkající se
studentských mobilit v akademickém roce 2012/2013 bude vždy možné najít na webových
stránkách naší fakulty (aktuality zahraničního oddělení).

Smlouvy uzavřené pro studentskou výměnu na ak.r. 2012/2013

Univerzita
Aarhus
Antwerpen
Athens
Bergen
Bucerius Hamburg
Cardiff
Copenhagen
Cork
Dublin
Gent
Groningen
Helsinki
Istanbul
Jönköping
Kent
Lancaster
Leiden
Leuven
Ljubljana
Lund
Maastricht
Malta
Manchester

Jazyk
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Délka pobytu
Měsíce/semestry
10/2 sem. PRE i PGS
10/2 sem. PRE
10/2 sem. PRE
9/2 sem. PRE
5/1 sem. PRE
9/2 sem. PRE
10/2 sem. PRE
10/2 sem. PRE
10/2 sem. PRE
9/2 sem.
PRE
9/2 sem. PRE i PGS
9/2 sem.
PRE i PGS
9/2 sem. PRE
9/2 sem. PRE i PGS
9/2 sem. PRE i PGS
10/2 sem. PRE
5/1 sem. PRE
10/2 sem. PRE i PGS
9/2 sem.
PRE i PGS
9/2 sem.
PRE
10/2 sem. PRE
10/2 sem. PRE
10/2 sem. PRE

Počet studentů
1
4
1
1
2
6
1
4
5
1
2
2
2
1
4
2
2
3
1
1
1
1
2

Newcastle upon Tyne
Nijmegen
Norwich
Nottingham
Oslo
Reykjavik
Sheffield
Stockholm
Sussex
Thessaloniki
Tilburg
Turku
Uppsala
Utrecht
Wroclaw
Celkem AJ
38

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

10/2 sem. PRE i PGS
9/2 sem.
PRE
9/2 sem. PRE
9/2 sem. PRE
10/2 sem. PRE i PGS
9/2 sem.
PGS
10/2 sem. PRE
9/2 sem.
PRE
9/2 sem.
PRE
10/2 sem. PRE i PGS
10/2 sem PRE
10/2 sem. PRE i PGS
10/2 sem. PRE
10/2 sem. PRE
10/2 sem. PRE i PGS

2
3
3
2
2
2
3
1
1
1
2
5
1
2
2
82

Bayreuth
Berlin Freie Uni
Berlin
Bonn
Dresden
Düsseldorf
Hamburg
Hannover
Heidelberg
Innsbruck
Kiel
Linz
Luzern
Munich
Münster
Osnabrück
Passau
Regensburg
Salzburg
Rostock
Tübingen
Wien
Zurich
Celkem NJ
23

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N+A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

9/2 sem.
PRE
9/2 sem.
PRE i PGS
9/2 sem.
PRE
9/2 sem.
PRE
9/2 sem. PRE i PGS
10/2 sem. PRE i PGS
10/2 sem. PRE
9/2 sem.
PRE i PGS
9/2 sem. PRE i PGS
9/2sem.
PRE i PGS
9/2 sem.
PRE
10/2 sem. PRE i PGS
9/2 sem. PRE i PGS
10/2 sem. PRE
9/2 sem. PRE
9/2 sem. PRE
10/2 sem. PRE
9/2 sem.
PRE
6/1 sem. PRE i PGS
5/1 sem. PRE i PGS
9/2 sem.
PRE i PGS
10/2 sem. PRE i PGS
10/2 sem. PRE i PGS

2
1
1
3
6
2
3
1
2
2
2
1
2
4
1
1
3
2
4
2
2
2
2
51

Bordeaux
Brussels
Dijon
Fribourg
Grenoble
Lausanne
Liége
Lille II
Limoges
Luxembourg
Nancy
Nantes
Paris II
Paris I Sorbonne
Reims
Rouen
Strasbourg
Toulouse I
Celkem FJ
18
Barcelona
Cordoba
Extremadura
Granada
Madrid (Carlos III)
Pamplona
Santiago de Compostela
Sevilla
Valencia
Zaragoza
Celkem ŠJ
10

F
F+A
F
F+N
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š

9/2 sem. PRE i PGS
10/2 sem. PRE
10/2 sem. PRE
9/2 sem. PRE i PGS
9/2 sem. PRE
9/2 sem. PRE i PGS
10/2 sem. PRE i PGS
9/2 sem. PRE
10/2 sem. PRE i PGS
6/1 sem. PRE i PGS
9/2 sem. PRE i PGS
9/2 sem. PRE i PGS
9/2 sem. PRE
12/2 sem. PRE i PGS
9/2 sem. PRE i PGS
10/2 sem. PRE
10/2 sem. PRE
10/2 sem. PRE

Bologna
Milano
Neapol (Seconda Uni)
Neapol (Federico II)

10/2 sem. PRE
9/2 sem. PRE i PGS
10/2 sem. PRE
9/2 sem. PRE
9/2 sem. PRE
10/2 sem. PRE
10/2 sem. PRE i PGS
9/2 sem. PRE
9/2 sem. PRE
10/2 sem. PRE i PGS

Š
I
I
I
I

10/2 sem. PRE i PGS
9/2 sem. PRE
9/2 sem.
PGS
9/2 sem. PGS

1
2
5
1
2
1
1
2
2
2
4
3
3
2
3
2
1
4
41
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2
16
1
1
2
1

Rome
Siena
Teramo
Celkem IJ

7

Lisbon
Celkem PJ
CELKEM

1
97

I
I
I
I

10/2 sem.
9/2 sem.
10/2 sem.

PRE
PRE
PRE i PGS

P
P

6/1 sem.

PRE

1
1
2
9
1
1
200

6. Další vzdělávání
a) Kurzy pořádané JURIDIKEM
Studium ve specializovaných kurzech pořádaných JURIDIKEM je určeno především pro absolventy právnických fakult, ale i ostatních vysokých škol. V omezeném rozsahu je možné přijmout ke studiu absolventy středních škol. V tomto případě
výjimku uděluje proděkanka pro celoživotní vzdělávání právníků. Přijetí do kurzu
není podmíněno zkouškou či jiným ověřením znalostí posluchačů. K omezení počtu
zájemců může dojít pouze v důsledku prostorového limitu v daném kurzu.
Úhrada kurzovného se provádí složenkou, převodem nebo fakturou. Při úvodním
soustředění posluchači předloží potvrzení o zaplacení kurzovného. Úhradu může za
účastníka zaplatit také jeho zaměstnavatel.
Po úspěšném absolvování kurzu, tj. po vykonání zkoušky, kolokvia, obhajobě
předložené práce, testu (u každého kurzu je zakončení odlišné), získá posluchač
osvědčení o studiu. Nezakončí-li účastník kurz předepsaným způsobem, obdrží pouze potvrzení o účasti na výuce v kurzu. Některé z nabízených kurzů, pokud je to u
nich výslovně uvedeno, jsou zakončeny pouze vydáním osvědčení o studiu, jiné
pouze potvrzením.
Veškerá výuka probíhá v budově Právnické fakulty.
Ubytování ani stravování fakulta nezajišťuje. V písemné přihlášce je nutno uvést:
jméno, bydliště (včetně PSČ), vzdělání, hradí-li studium zaměstnavatel, je třeba
uvést jeho přesnou adresu a bankovní spojení. Přihlášky je nutno zaslat co nejdříve,
vzhledem k omezenému počtu míst.
Přihlášky přijímá a bližší informace poskytuje: JURIDIKUM
Kontaktní adresa:
JURIDIKUM - UK Praha, Právnická fakulta - přízemí, č. dveří 35
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
internetové stránky: www. prf.cuni.cz
fax 222 005 577
dr. Černá: 221 005 504, e-mail: cernam@prf.cuni.cz
pí. Kučírková: 221 005 503, e-mail:kucirkov@prf.cuni.cz
bankovní spojení: KB, a. s., Praha 2, č. účtu: 85738-011/0100

b) KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK
2012/2013
(§ 60 zákona č. 111/1998Sb., o vysokých školách ve znění zákona č. 147/2001
Sb.)
Do kurzu celoživotního vzdělávání na Právnické fakultě UK v Praze se může
přihlásit jen účastník přijímacího řízení do magisterského studijního programu na
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze pro akademický rok 2012/2013.
Podmínky kurzu:
1.

2.

3.
4.

Kurz je omezen kapacitními možnostmi fakulty na 220 účastníků (přijat
bude i žadatel, který by dosáhl v přijímacím řízení pro akademický rok
2012/2013 stejného počtu bodů jako 220. žadatel v pořadí). Na účastníky
kurzu se vztahují univerzitní a fakultní předpisy o celoživotním
vzdělávání a přiměřeně i studijní a zkušební předpisy fakulty. Účastníci
tohoto kurzu však ze zákona nejsou studenty! (stát nehradí zdravotní
ani sociální pojištění, fakulta rovněž nemůže vystavit potvrzení, že
účastník kurzu je studentem – např. pro cizineckou policii nebo pro různé
studentské slevy apod.).
O přijetí do kurzu rozhoduje děkan na základě výsledků přijímacího řízení
pro akademický rok 2012/2013. Vyrozumění o přijetí (spolu s informací o
dalším postupu) nebo nepřijetí do kurzu obdrží žadatelé písemně v druhé
polovině září 2012. Přijati budou uchazeči, kteří přijmou nabídku kurzu
ze strany fakulty, a to v pořadí podle počtu bodů získaných v přijímacím
řízení pro akademický rok 2012/2013.
Kurz tvoří předměty předepsané pro 1. ročník studijním plánem. Studijní
plán bude zveřejněn na webových stránkách PF UK.
Výuka probíhá ve formě přednášek a ve vybraných předmětech i formou
seminářů. Přednášky a semináře se konají dle rozvrhu v zásadě ve čtvrtek

5.

6.

7.

8.

9.

(v odpoledních hodinách), v pátek (celý den) a v některých termínech i v
sobotu (též celodenně).
O podmínkách tohoto kurzu je s účastníkem uzavřena smlouva. Za
uvedený kurz účastník zaplatí Právnické fakultě částku v předpokládané
výši 45.000,- Kč, což může být změněno na základě usnesení AS PF UK.
Splátky této částky nejsou možné. Celá částka je splatná v období od
podepsání smlouvy o kurzu až do termínu zápisu do kurzu (zpravidla na
začátku měsíce října).
Přijetí do kurzu nezakládá automaticky nárok na přijetí do řádného studia
magisterského studijního programu. Absolventi kurzu usilující o přijetí do
magisterského studia na PF UK v Praze se musí podrobit přijímacímu
řízení (podat novou přihlášku ke studiu). Uchazeči, kteří absolvují kurz,
splní do 21. 6. 2013 všechny předepsané studijní povinnosti a získají 60
kreditů budou na základě přihlášky ke studiu a jejich následné žádosti
přijati s prominutím přijímací zkoušky.
V případě přijetí ke studiu do magisterského studijního programu budou
účastníkům kurzu uznány vykonané předměty absolvované v kurzu; za
předpokladu zisku 60 kreditů může být absolvent kurzu zařazen přímo do
2. ročníku.
O absolvování kurzu celoživotního vzdělávání se vydává účastníku kurzu
osvědčení s přehledem konaných studijních povinností spolu s
dosaženými výsledky.
Bližší informace o kurzu CŽV budou průběžně zveřejňovány na
webových stránkách PF UK.

Termín podání přihlášky:
Podepsané přihlášky (jen v písemné formě – nikoliv však e-mailem) mohou doručit
na Právnickou fakultu UK v Praze pouze účastníci přijímacího řízení do
magisterského studijního programu na PF UK pro akademický rok 2012/2013, a to
nejpozději do 14. 9. 2012 . Doporučujeme, aby případní zájemci nevázali podání
přihlášky do kurzu CŽV na rozhodnutí rektora UK v přezkumném řízení.
Adresa k podání přihlášky:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta,
Studijní oddělení
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
Informace o kurzu:
Studijní oddělení Právnické fakulty
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
116 40 Praha 1
Mgr. Jaroslav Prouza, tel. 221 005 203, e-mail: prouza@prf.cuni.cz

c) Univerzita třetího věku
Právnická fakulta spoluorganizuje s Univerzitou Karlovou v Praze kurzy v rámci
Univerzity třetího věku. Kurz akceptuje sociální roli seniorů.
Výuka probíhá formou přednášek, které se konají jednou týdně. Přednášejí
profesoři, docenti a odborní asistenti z jednotlivých kateder fakulty. Kurz
organizačně zajišťuje garantka - JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Délka studia činí jeden rok, tj. dva semestry, v jeho průběhu nelze přijímat nové
zájemce. Podmínkou k přijetí do kurzu je důchodový věk a maturita uchazeče. Bližší
informace podává studijní oddělení (Eva Pálková, telefon 221 005 480, e-mail:
palkova@prf.cuni.cz), nebo je lze nalézt na internetových stránkách fakulty:
www.prf.cuni.cz „Další vzdělávání“.
Upozorňujeme, že k 28. 6. 2012 je ukončeno přijímání uchazečů do kurzu pro
akademický rok 2012/2013.
Nový běh kurzu se otevírá v akademickém roce 2013/2014.

d) Mimořádné studium
Mimořádné studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy je studium vybraných předmětů akreditovaného studijního programu. Slouží k rozšiřování znalostí a
je určeno pro učitele a studenty UK, učitele a studenty jiných vysokých škol, případně zájemce z praxe.
Přihlášku k mimořádnému studiu, obsahující odůvodnění a označení zvolených
předmětů, je třeba podat nejpozději do 15 dnů před začátkem semestru (tj. do 15. září
v případě, že příslušný předmět začíná v zimním semestru a do 31. ledna, pokud předmět začíná v letním semestru). Zmeškání této lhůty může prominout děkan.
Studenti a učitelé UK žádají o přijetí do mimořádného studia na formuláři
„Žádost“. Tiskopis obdrží ve vrátnici fakulty, nebo je na internetových stránkách
fakulty. Studenti UK k žádosti přiloží potvrzení o studiu a učitelé UK potvrzení personálního oddělení.
Uchazeči, kteří konali přijímací zkoušku na Právnickou fakultu UK v tomto roce,
žádají o převedení přihlášky ke studiu na VŠ do mimořádného studia (nepoužijí formulář žádosti). Žádost adresují děkanovi fakulty a podávají na studijním oddělení
Bližší informace podává studijní oddělení (Lada Šafrová, tel. 221 005 591, e-mail:
safrova@prf.cuni.cz)
Adresa k podání přihlášky:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta,
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, k rukám pí. Lady Šafrové
Mimořádné studium je zpoplatněno. Výše poplatku za každý zapsaný předmět pro
akademický rok 2012/2013 činí 5.000,- Kč. Učitelé a studenti Univerzity Karlovy za
studium neplatí.
Mimořádné studium lze povolit nejdéle na dobu pěti semestrů. Pokud si student
mimořádného studia zapsal předmět, který je součástí státní zkoušky, vykoná v takovém případě pouze zkoušku na úrovni zkoušky postupové. Úspěšné vykonání zkoušek v rámci mimořádného studia nezvýhodňuje uchazeče o prezenční magisterské
studium při přijímacím řízení.
Studenti mimořádného studia nemají práva studentů řádného studia (nemají nárok
na ubytování v koleji, nevztahují se na ně slevy /s výjimkou slevy z titulu řádného
studia na jiné vysoké škole/, platí si sami zdravotní pojištění).
Pokud není uvedeno jinak, platí pro studenty mimořádného studia příslušné studijní předpisy. Bližší informace podává studijní oddělení nebo je lze nalézt na
internetových stránkách fakulty: www.prf.cuni.cz „Další vzdělávání“.

III. VĚDECKÁ ČÁST
Věda na Právnické fakultě UK je realizována v různých formách. Výzkumný záměr MSM0021620804 „Kvantitativní a
kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy“, zahájeny v roce 2005 jako
široký, celofakultní záměr se zapojením většího kolektivu řešitelů, prakticky ze všech pracovišť (kateder a ústavů) PF UK,
byl v roce 2011 úspěšně ukončen a jeho vyhodnocení proběhlo dne 12. 6. 2012.

1. Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově
Od 2. pololetí 2012 je institucionální podpora vědy zajišťována formou 3. programů rozvoje vědních oborů na UK
(PRVOUK), a to:

P04

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu
Koordinátor: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Anotace
Program navazuje na výsledky VZ MSM0021620804 „Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3.
tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy“, řešeného PF UK v letech 2005- 2011, ve vztahu k právně filozofickým a
ústavním impulsům rozvoje práva.
Právo na začátku 21. století prochází proměnami, které zásadním způsobem mění jeho podobu a ovlivňují také jeho vazbu ke
státu. Tyto změny se projevují:
- v multicentrismu z hlediska tvorby práva (na národní, evropské a mezinárodní úrovni), který vede k hypertrofii právních
pramenů a fragmentaci právního řádu,
- přechodem od hierarchie právních norem k jejich síťovému uspořádání.
- v právním pluralismu (rozšíření práva vně tradičních formálních právních pramenů),
- v rostoucí úloze ekonomické globalizace a potřeby nadnárodní regulace ekonomických procesů při tvorbě práva,
- v jeho judicializaci (rostoucí roli soudů na národní i mezinárodní úrovni),
- v prioritě lidských práv (rozpracování katalogů základních práv a jejich ochrany na národní, evropské a mezinárodní
úrovni), s čímž nezřídka souvisí i faktické podceňování právních povinností,
Příčiny, projevy a důsledky těchto procesů je třeba zkoumat v interakci ke společenským podmínkám a okolnostem, v nichž
právo působí (politickým, ekonomickým, sociálním, kulturním, aj.). Jedná se o systémové změny, často nejednoznačné až
kontradiktorní povahy, které se projevují v tlaku na proměny způsobů právní regulace chování lidí a nově formulují
podmínky její efektivnosti.
Bude tedy třeba zkoumat zejména rozsah působení práva (vztah k jiným normativním řádům), metody jeho působení (včetně
důvodů akceptace práva), ale i vzniku (změny v procesu legislativní tvorby práva, zvyšující se význam soudcovského
dotváření práva), restrukturalizaci režimů právní odpovědnosti (zejména rejstřík sankcí, narůstající tendenci kriminalizace
společensky nežádoucích jevů a rozšiřování trestní odpovědnosti), proměny relací soukromého a veřejného práva, právních a
neprávních způsobů stimulace chování lidí, což získává na významu zvláště při rostoucí kulturní a tím též hodnotové
heterogenitě evropské populace (vytváření subkultur s vlastními modely a pravidly chování, tedy jistý návrat personality
práva), relace státu, samosprávy, mezinárodních institucí a nadstátních útvarů (prvořadě Evropské unie) v kontextech
tendencí integračních a dezintegračních (tzv. víceúrovňové vládnutí). V tomto rámci bude věnována pozornost i proměnám
funkcí státu a jejich realizace (rozsah a síla/slabost státu, privatizace veřejné moci apod.). K proměnám dochází i na úrovni
mezinárodního práva, které se z mezistátního (státocentrického) systému mění v transnacionální právní řád s narůstajícím
vlivem nestátních aktérů.
Samostatná pozornost bude věnována i proměně pohledu na osobu jako nositele subjektivního práva a povinností. Velké
nadnárodní korporace jsou totiž stále z pohledu práva považovány za soukromé právnické osoby a nositelky ústavně
garantovaných práv. Jejich faktické postavení však tomuto pohledu zcela neodpovídá. V této souvislosti se nabízí i téma
zkoumání systémových a antisystémových prvků jak ve vnitrostátním tak i mezinárodním právu v kontextu právního
pluralismu.
Významným úkolem bude analýza ústavního systému České republiky (v kontextu konstitucionalizace mezinárodního práva)
z hlediska jeho funkčnosti v podmínkách narůstání atributů (postmoderní) dekonstrukce moderního pojetí norem, institucí,
principů a hodnot, na nichž dosud bylo právo založeno.

P05

Soukromé právo XXI. století
Koordinátor: Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.

Anotace
Program navazuje na výsledky VZ MSM0021620804 „Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku
3.tisíciletí - kořeny, východiska a perspektivy“, jenž byl řešen Právnickou fakultou UK v letech 2005-2011, a to ve vztahu k
oborům soukromého práva.
Český právní řád doznává v současné době zásadních změn v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Rekodifikace
přináší změny, které se dotýkají jak vztahů osobních, resp. osobnostních, tak i majetkových (vlastnických a jim podobných,
závazkových, dědických) bez ohledu na to, zda vznikají v oblasti výrobní, obchodní či spotřební. Navrhovaný program je
proto zaměřen na změny právního řádu, které budou mít významný dopad na každodenní soukromoprávní styk mezi lidmi i
právnickými osobami a mezi oběma navzájem. Žádná norma přijímaná po r. 1989 nepřinesla tak hluboké změny v úpravě
osobního a majetkového statusu subjektů soukromého práva, jako ty, které přináší nově přijímaný občanský zákoník.
Program by měl především analyzovat význam a dopad nového (očekávaného) civilního kodexu na život celé společnosti,
neboť nová právní úprava se promítne do všech sfér soukromého života, zejména bude přímo určovat občanskoprávní,
obchodně právní, a rodinně právní režim včetně mezinárodního prvku a dále bude bezprostředně ovlivňovat i ostatní vztahy
soukromoprávní povahy, zejm. oblast pracovní či autorskou.
V prvé řadě bude předmětem programu zkoumání nové pojetí občanského práva a jeho úprava v základním kodexu-v
občanském zákoníku, jakož i analýza jeho institutů. Zařazením rodinného práva jako samostatné části do občanského
zákoníku posiluje nová právní úprava postavení občanského práva jako obecného práva soukromého pro tzv. „zvláštní
práva“, tj. především pro právo obchodní a právo pracovní. Zejména nově uvažovaná rozsáhlá obecná část navrženého
občanského zákoníku vytváří potřebné obecné instrumentarium pro ostatní právní odvětví.
Soukromé právo již dříve překročilo hranice tradičních národních úprav vyvěrajících na kontinentu z římského práva a
nastoupilo směr k evropeizaci, která se projevuje především v oblasti právní úpravy ochrany spotřebitele jako slabší smluvní
strany, ale nejen tam. Program se musí zaměřit na výzkum stabilního, předvídatelného, vnitřně bezrozporného a důmyslného
právního rámce s cílem umožnit a právně zabezpečit možnost uspokojování všech privátních lidských potřeb při vzájemné
kooperaci, to vše v moderních podmínkách v kontextu vysoce technologizované, informační a elektronické společnosti.
Právě evropský intrakomunitární právní styk a snaha o jeho zlepšení a zkvalitnění stály u zrodu nadnárodních
harmonizačních tendencí. Národní právní úpravy se staly svědkem "soft law" evropeizace celých oblastí soukromého práva.
V čím dál jasnějších konturách se formulují a diskutují principy evropského, především smluvního, práva, ať již mají svůj
původ v akademických uskupeních (Landova Komise pro evropské smluvní právo, Gandolfiho Akademie evropských
privatistů, Studijní skupina pro Evropský občanský zákoník, Projekt Společného jádra evropského soukromého práva) nebo v
iniciativách orgánů EU (činnost Acquis Group, Zelená kniha Evropské komise o dalším pokroku evropského smluvního
práva). Tyto principy (kupř. Principy Evropského smluvního práva, návrh Společného referenčního rámce) se stávají
namnoze inspirací a vodítkem při moderní legislativní tvorbě.
Spolu s rekodifikací (obecného) práva občanského a v návaznosti na ni doznává změn i úprava obchodně právní, oproštěná
již od duplicitní úpravy obchodních závazkových vztahů. Analyzovány budou otázky vztahu obecné občanskoprávní úpravy
a speciálních ustanovení či úprav reagujících na postavení podnikatele jako obchodního profesionála. Vzhledem k tomu, že
právo obchodních společností vykazuje jeden z nejvyšších stupňů evropeizace, bude proto v rámci programu řešena zejména
otázka plnění harmonizačních povinností na úseku práva obchodních společností a družstev.
Mimořádně rychlým vývojem prochází i tvůrčí lidská činnost právně chráněná autorským právem. Moderní prostředky
elektronické komunikace staví před právní úpravu řadu složitých otázek, jejichž řešení by měl navržený program přinést.
Specifická situace existuje v oboru mezinárodního práva soukromého. Evropské mezinárodní právo soukromé je fenoménem,
který je v současné době pro (tuzemský) obor mezinárodního práva soukromého zcela dominantní. Evropské předpisy, které
se před českým autonomním právem aplikují přednostně, otevírají široký prostor pro nauku i pro aplikovaný výzkum.
Program dále bude analyzovat i důležité vztahové otázky občanského a pracovního práva jaké se otevírají při aplikaci obecné
části občanského zákoníku na pracovně právní vztahy, tak i při reglementaci hraničních smluvních typů.
Analýza všech uvedených institutů a problémů není dobře možná bez současného zkoumání jejich geneze, příslušných
historických souvislostí a zvláště novodobého vývoje.

P06

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace
Koordinátor: Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

Anotace:
Program navazuje na výsledky VZ MSM0021620804 „Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3.
tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy“, řešeného PF UK v letech 2005 – 2011, ve vztahu k oborům veřejného práva.
Procesy europeizace a globalizace působí na veřejné právo předně normativní mechanismy (hlavně právní řád EU), jež jsou
národní právní řády přímo či nepřímo, skutečně nebo potencionálně nuceny absorbovat. Také judikatura unijních soudů, ale i
soudních institucí některých mezinárodních organizací posilují roli soudních precedentů. Program by měl v první etapě
analyzovat míru změn shora v jednotlivých oborech veřejného práva a její příčiny. Kupříkladu ve vazbě na rozsah svěřených
pravomocí orgánům EU, ale též ve vazbě na fenomén tzv. „neutralizace“ národních právních řádů v závislosti na latentní
expanzi vlivu evropského práva na právo národní. Jinak je tomu v odvětvích, kde došlo k odevzdání velké části našich
pravomocí na orgány EU (finanční právo, správní právo), než v odvětvích, kde si ČR stále podržuje suverénní pravomoci,
zejména v právu trestním. Naopak v těch odvětvích, kde české veřejné právo funguje značnou měrou v rámci pravomocí,
svěřených EU, například v právu finančním, správním nebo životního prostředí, bude důležité analyzovat nejen promítnutí
evropských norem do našeho právního řádu, ale rovněž zpětnou vazbu našeho práva na tvorbu evropského práva
v příslušných odvětvích. Zajímavá situace nastává v tomto ohledu například v právu sociálního zabezpečení, které lze
považovat za mimořádně významný příklad neustálého střetávání národních a unijních pravomocí. V procesu globalizace je
tu třeba analyzovat příčiny a dopady neutralizace národního veřejného práva pod vlivem globálních regulatorních opatření
(např. finančních trhů). Významným důsledkem europeizace a globalizace jsou tzv. právní transplantáty, čili pojmy a
instituty cizích právních řádů, které se pod vlivem zmiňovaných procesů dostávají do právních řádů národních. Další etapa
programu by se proto měla zaměřit na analýzu takových právních transplantátů hlavně z pohledu jejich ústrojnosti a
funkčnosti v právním systému ČR jakožto příjemce. České veřejné právo vyrůstá z kontinentální právní tradice, kde stát
vystupuje jako základní rámec k naplňování obecného zájmu i zájmu jednotlivců. Naopak právní tradice common law
předpokládá velmi zúženou úlohu státu jednat v obecném zájmu. Stát není jeho automatickým nositelem, neboť tu existuje
ještě síla vyšší, a totiž „panství práva“ („rule of law“), množina jasně vymezených individuálních práv a svobod, jimiž
disponují jednotlivci a tito jednotlivci je mohou vůči státu uplatňovat. Analýze prolínání obou systémů by se měla věnovat
hlavně závěrečná etapa výzkumu. Kupříkladu v trestním právu bude dopad tohoto prolínání zkoumán v oblasti zásad
trestního řízení (materiální pravdy, zásady legality či práva na obhajobu apod.) nebo ve vztahu k poškozenému a oběti
trestného činu.

Současně se PF UK podílí na těchto programech institucionální podpory:
P02

Environmentální výzkum
Koordinátor: Doc. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. (PřF)

P17

Společenské vědy: zkoumání společnosti a politiky
Koordinátor: Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (FSV)

V letošním roce jsou na PF UK řešeny další dva významné projekty:

Projekt NAKI, financovaný Ministerstvem kultury ČR
Projekt Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj řešen na PF UK jako jeden z projektů
NAKI – Národní a kulturní identity financovaném Ministerstvem kultury ČR. V tomto případě jde o tematickou prioritu 2.3
Kultura a kulturní tradice národností a menšin žijících na našem území. Na tomto rozsáhlém projektu získaném pro PF UK se
podílí desítky badatelů z PF UK i dalších vědeckých pracovišť. Zapojeni jsou tedy nejenom právníci ale i historici,
politologové, sociologové, etnologové i odborníci dalších společenských věd. Do projektu jsou zapojeni i studenti.
Odpovědným řešitelem je prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., tajemníkem JUDr. Petráš. V rámci projektu na léta 2012-2015 je
prováděn základní výzkum v úzké vazbě na aplikaci poznatků v praxi a to včetně výuky. U základního výzkumu se
zpracovávají problémy vývoje a současnosti právního postavení menšin v ČR, kdy je možno zmínit třeba problém restitucí
židovského majetku.

Projekt Výzkumné centrum pro lidská práva v rámci Univerzitních výzkumných center (UNCE).
Jedním z klíčových paradigmat současného práva (spojených s konceptem právního státu) je omezení státní moci povinností
respektovat a chránit, naplňovat základní práva a svobody jednotlivců. Bez ohledu na v zásadě přirozenoprávní filozofická
východiska, lidská práva jsou dnes již součástí pozitivních právních úprav (katalogů) na národní (ústavní), evropské a
mezinárodní úrovni. Současně dochází k obohacování a vzájemnému ovlivňování těchto listin lidských práv. Impulsy
přicházejí zejm. z mezinárodní a evropské normotvorby a z judikatury ústavních a mezinárodních soudů, které zajišťují

reálnou vynutitelnost základních práv.
Dynamika v dané oblasti výzkumu se projevuje v rovině jak obsahové, tak strukturální. Na mezinárodní úrovni (ale nejenom
na ní) se objevuje otázka tzv. nových lidských práv. Na vnitrostátní úrovni jde o pokračující výzkum vztahu textu
lidskoprávních katalogů a jejich významového obalu, založeného judikaturou. Zde se nabízí i srovnávání přístupů mezi
různými státy napříč právními kulturami, a to jak v současnosti, tak v historické perspektivě.
Vznik centra má v první etapě především stimulovat vědeckou diskusi týkající se teoretických základů a metod výzkumu
lidských práv. V rámci širšího výzkumného týmu centra se pak mohou formovat užší skupiny zaměřené na dílčí témata
výzkumu. Zároveň bude důležité podporovat pravidelné výměny názorů v rámci mezioborově složeného týmu. UNCE je tak
novou platformou pro společný výzkum mladších i starších odborníků z různých pracovišť. Hlavním řešitelem projektu je
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

2. Grantové aktivity řešené v současné době na Právnické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze
2.1. Standardní granty
rok

číslo

název

řešitel
(spoluřešitel)

poskytovatel

délka grantu

GA ČR

5

GAAV

4

Doc. JUDr. Vojtěch
Stejskal, Ph.D.
(spoluřešitel)

2008 407/08/1053

Právní ochrana zvířat a péče
o ně (aspekty mezinárodní,
komunitární, vnitrostátní)

2009 IAA701020902

Vynucování evropského
práva ve dvanácti nových
členských státech: Řízení o
předběžné otázce a řízení o
porušení smlouvy 2004-2010

2010 P408/10/1599

Metodologie interpretace
práva jako záruka právní
Prof. JUDr. Aleš
Gerloch, CSc.
jistoty v soudobém
demokratickém právním státě

GA ČR

3

2010 P408/10/1632

Prevence v soukromém
právu: Preventivní
odpovědnost v právu
deliktním

Prof. JUDr. Luboš
Tichý, CSc.

GA ČR

3

2010 P408/10/1938

Občané třetích států a jejich
problémy v systémech
českého sociálního pojištění
a pobytového práva

JUDr. Martin
Štefko, Ph.D.

GA ČR

3

2011 P408/11/P366

Parlamentní forma vlády
v ČR a možnosti její
racionalizace

JUDr. PhDr. Marek
Antoš, Ph.D.

GA ČR

3

2011 P410/11/1944

Zápisy ze schůzí
Prof. JUDr. Jan
československé exilové vlády
Kuklík, DrSc.
v Londýně 1943-1945

GA ČR

3

2012 P408/12/1255

Klíčové pojmy ústavní teorie
v čase paradigmatických
změn

GA ČR

3

JUDr. Hana
Müllerová, PhD.,
Ústav státu a práva
AV ČR (hl. řešitel)

Prof. JUDr. Luboš
Tichý, CSc.

Doc. JUDr. Jan
Kysela, Ph.D.

2012 P408/12/1316

České zdravotnické právo
v evropském kontextu:
strukturální analýza a
perspektivy

JUDr. Petr Šustek,
Ph.D.

GA ČR

3

2012 P408/12/P617

Jaderná renesance a nové
atomové právo v České
republice

JUDr. Jakub
Handrlica, Ph.D.

GA ČR

3

2012 -

Národnostní menšiny
v Československu po roce
1945 (právní a historické
souvislosti)

JUDr. PhDr. René
Petráš, Ph.D.

7AMBMOBILITY

2

Program
NAKI

4

FRVŠ

1

UK UNCE

6

poskytovatel

Délka grantu

2012

Problémy právního postavení
Prof. JUDr. Jan
13menšin v praxi a jejich
DF12PO10VV013
Kuklík, DrSc.
dlouhodobý vývoj

Prof. JUDr. PhDr.
Michal Tomášek,
DrSc.

2012 1266/2012

Tvorba nového předmětu
„Evropské právo procesní“

2012 -

Výzkumné centrum pro lidská Prof. JUDr. Pavel
práva
Šturma, DrSc.

2.2. Juniorské granty

rok

číslo

název

řešitel
(spoluřešitel)

2010

41610

Trestní odpovědnost
právnických osob

JUDr. Lukáš
Bohuslav

GA UK

3

2010

129010

Přímé zahraniční investice a
nástroje kontroly jejich toků

Mgr. David Müller

GA UK

3

2011

3097/2011

Environmentální kriminologie
– zkoumání prostředí jako
determinantu trestné činnosti

Mgr Igor Nikolaj
Barilik

GA UK

3

2011

3744/2011

Obnovitelné zdroje energie a
jejich právní úprava

JUDr. Petr Flášar

GA UK

2

3770/2011

Služebnosti římského práva a
Mgr. Jan Šejdl
jejich vliv na právo současné

GA UK

3

2011

4223/2011

Aplikace norem
mezinárodního práva
trestního v rámci národních
soudních procesů
s nacistickými zločinci v 60.
letech 20. století

Mgr. David Kohout

GA UK

2

2011

4428/2011

Anonymita společníka
obchodní společnosti a její
zneužívání

Mgr. Milan
Kostohryz

GA UK

2

4434/2011

Komparace právní úpravy
ochrany přírody v České
republice a Spolkové
republice Německo
ovlivněných unijním právem
(s důrazem na evropskou a
německou úpravu)

Mgr. Michaela
Vráželová

GA UK

3

4223/2011

Aplikace norem
mezinárodního práva
trestního v rámci národních
soudních procesů
s nacistickými zločinci v 60.
letech 20. století

Mgr. David Kohout

GA UK

2

6222/2012

Definice základních pojmů
svobod volného pohybu
JUDr. Tereza
Evropské Unie s ohledem na Kunertová
judikaturu Soudního dvora EU

GA UK

3

6506/2012

Autonomie pacienta, její
rozsah v evropském srovnání: JUDr. Helena
dopady a podněty pro praxi i
Peterková
teorii v ČR

GA UK

1

Způsobilost fyzických osob
k právnímu jednání a limity
jejího omezení

GA UK

1

2011

2011

2011

2012

2012

2012

6622/2012

Jan Kurka

2012

6897/2012

Trestný čin praní peněz
(hmotněprávní aspekty tzv.
legalizace výnosů z trestné
činnosti)

2012

6939/2012

Trestněprávní nástroje boje
s organizovaným zločinem

Mgr. Katarína
Danková

GA UK

3

6947/2012

Současnost a budoucnost
ekonomických přístupů
k právu ve střední Evropě:
Hledání adekvátního
paradigmatu „Law
Economics“ s ohledem na
podmínky České republiky,
recentní vývoj metodologie a
nové oblasti zkoumání
ekonomických přístupů k
právu

Mgr. Ing. Jan
Bartošek

GA UK

3

2012

Mgr. Vladimír Pelc

GA UK

3

2.3. Specifický vysokoškolský výzkum
Na základě novely zákona č. 130/2002 Sb. a Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický
vysokoškolský výzkum již není možné čerpat prostředky přímo, ale v rámci vysoké školy musí být rozdělovány
formou soutěže.
V důsledku těchto opatření vznikla na Univerzitě Karlově v Praze soutěž Specifického vysokoškolského výzkumu
(dále jen SVV).
V listopadu 2012 bylo vyhlášeno již 3. kolo projektů Specifického vysokoškolského výzkumu. Stejně jako
v minulých letech bylo možné žádat o prostředky na řešení vědeckých jednoletých projektů s minimálním
rozpočtem 400 tis.,- Kč, v maximální výši 3 mil. Kč, na pořádání konferencí v maximální výši 1 mil. Kč.
Hlavním řešitelem je vždy akademický pracovník a minimálně polovinu řešitelského týmu tvoří studenti.
Významným přínosem SVV je zapojení studentů doktorského a magisterského studia do vědecké činnosti a jejich
podíl na zvýšené publikační činnosti fakulty.

V letošním roce jsou z prostředků SVV na Právnické fakultě UK uskutečňovány tyto projekty:

rok

číslo

název

řešitel
(spoluřešitel)

Druh projektu

2012

264 401

Mezinárodní právo soukromé
a obchodní právo v době
rekodifikace

Prof. JUDr. Monika
Pauknerová, DSc.

SVV projekt

2012

264 402

Institut právní odpovědnosti a
jeho recentní proměny

Prof. JUDr. Aleš
Gerloch, CSc.

SVV projekt

2012

264 403

Soudce jako objekt zájmu
práva, společenských věd a
umění

Doc. JUDr. Jan
Kysela, Ph.D.

SVV projekt

264 404

Trestní odpovědnost
právnických osob

Prof. JUDr. Jiří
Jelínek, CSc.

SVV projekt

2012

264 405

Vybrané problémy
závazkového práva-smluvní a
deliktní vztah v nových
socioekonomických
podmínkách

Prof. JUDr. Jan
Dvořák, CSc.

SVV projekt

2012

264 406

Dichotomie přirozeného a
národního práva

Prof. JUDr. Michal
Skřejpek, DrSc.

SVV projekt

2012

264 407

Finančně-právní nástroje boje
s dluhovou krizí

Prof. JUDr. Milan
Bakeš, DrSc.

SVV projekt

2012

264 408

Nové trendy odpovědnosti a
řešení sporů v mezinárodním
právu (vliv nestátních aktérů)

Prof. JUDr. Pavel
Šturma, DrSc.

SVV projekt

Doc. JUDr. Josef
Salač, Ph.D.

SVV konference

Prof. JUDr. Luboš
Tichý, CSc.

SVV konference

2012

Dynamické proměny práva:
Konsekvence nové
zdravotnickoprávní legislativy
se zřetelem na evropské
právo
Spotřebitelská kupní smlouva:
občanský zákoník, nová
evropská směrnice a návrh
nařízení o evropské kupní
smlouvě

2012

264 409

2012

264 410

2012

264 411

Ústavněprávní problémy
aplikace práva orgány
výkonné a soudní moci

JUDr. PhDr. Marek
Antoš, Ph.D.

SVV konference

264 412

Právní úprava ochrany
velkých evropských vodních
toků a velkých evropských
pohoří

Prof. JUDr. Milan
Damohorský, DrSc.

SVV konference

2012

2.4. Přehled grantů řešených pracovníky PF UK mimo fakultu

rok

2011

číslo

P408/11/0368

název
Evropské mezinárodní
právo soukromé na cestě
ke kodifikaci

řešitel
(spoluřešitel)

poskytovatel

Délka grantu

GA ČR

3

Prof. JUDr. Monika
Pauknerová, CSc.

2.5. Projekty přihlášené do výběrového řízení pro rok 2013
rok

2013

číslo

663/2012

název

Pozemkové právo – nová
forma, nový obsah

řešitel

JUDr. Petra
Humlíčková, Ph.D.

poskytovatel

FRVŠ

2013

13-21302S

Ochrana životního prostředí
v institutech a řízeních podle
nového stavebního zákona.

Prof. JUDr. Milan
Damohorský,DrSc.

GAČR

2013

13-33780S

Analýza alternativních
způsobů řešení sporů
v pracovněprávních vztazích

Doc. JUDr. Jan Pichrt,
Ph.D.

GAČR

Doc. JUDr. Vladimír
Balaš,CSc.

GAČR

2013

13-35583S

2013

13-11321S

2013

13-11321S

Mezinárodně právní a
ekonomické aspekty
postavení nadnárodních
společností
Koncepce obecných institutů
odpovědnosti právnických
osob a podnikajících
fyzických osob za správní
delikty
Jak zvýšit efektivitu
prosazování práva (nejen)
životního prostředí? Analýzy a
řešení.

Doc. JUDr. Martin
Kopecký, CSc.

JUDr. Petra
Humlíčková, Ph.D.

GAČR

3. Studentská vědecká a odborná činnost
Na podzim Rada SVOČ vyhlásila již V. ročník soutěže studentských vědeckých prací. Hlavním účelem této
soutěže a snahou organizátorů je zapojení studentů do vědecké činnosti a zvyšování úrovně písemného a
ústního projevu posluchačů. V letošním roce byla témata vyhlášena těmito katedrami: politologie a sociologie,
občanského práva, evropského práva a práva životního prostředí. Ale i tak se studenti mohli věnovat
problematice, která je pro ně zajímavá, která je jim blízká. Do pátého ročníku bylo přihlášeno 119 prací, které na
svém zasedání Rada SVOČ rozdělila do čtrnácti sekcí. Došlo k utvoření samostatných sekcí (teorie práva,
politologie a sociologie, právních dějin, občanskoprávní, obchodněprávní, trestního práva, národního
hospodářství, práva životního prostředí a mezinárodního práva). Dále vznikla sloučením pracovního a autorského
práva sekce pracovní a autorské právo a sloučením ústavního práva a evropského práva sekce ústavní a
evropské právo. Práce občanského a obchodního práva, které se tematicky věnovaly novelizaci občanského
zákoníku, byly zařazeny do sekce pod názvem nový občanský zákoník.
V letošním roce se do soutěže podruhé zapojili studenti doktorského studia. Proto byly vytvořeny dvě sekce, a to
sekce trestního práva a tzv. sekce smíšená (práce studentů z finančního práva a finanční vědy, obchodního
práva, ústavního práva, ústavu práva autorského, práva životního prostředí a mezinárodního práva. Soutěž
vyvrcholila ve dnech 14. května – 20. června 2012 V. Konferencí Studentské vědecké a odborné činnosti.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskutečnilo 25. června 2012. Celou akci organizačně zajišťovala
Rada SVOČ, poradní orgán jmenovaný a řízený proděkanem pro vědu, výzkum a ediční činnost.

Členové Rady SVOČ
Předseda Rady SVOČ
Proděkan pro vědu, výzkum a ediční činnost

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Tajemník
Katedra práva životního prostředí

JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.

Katedra teorie práva a právních učení

JUDr. Mgr. Jan Wintr, Ph.D.

Katedra politologie a sociologie

JUDr. Jana Ondřejková

Katedra právních dějin

JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Katedra trestního práva

Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Katedra obchodního práva

JUDr. Petr Čech, LL. M.

Katedra občanského práva

JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

JUDr. Jakub Morávek

Katedra ústavního práva

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D.

Katedra národního hospodářství

Ing. Jan Pokorný

Katedra správního práva a správní vědy

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.

Katedra finančního práva a financí

JUDr. Petr Kotáb

Katedra mezinárodního práva

JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.M.A.

Katedra evropského práva
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva
soutěžního

JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

4. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Právnická fakulta se těší dlouhodobé prestiži a bude i nadále jako jediná v ČR schopna pokrýt kvalifikační
řízení celé struktury vyučujících předmětů oboru právo. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
prodloužilo platnost akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem pro 7 oborů, jejichž
akreditace skončila v říjnu 2011. Kvalifikační řízení pro obory Evropské právo, Mezinárodní právo, Mezinárodní
právo soukromé a právo mezinárodního obchodu, Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení a Teorie, filozofie a sociologie práva mohou pokračovat i po konci října 2011, a to na
dobu 8 let (platnost do 30. listopadu 2019).
Akreditace k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Právo životního prostředí byla
udělena na dobu platnosti pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze do 1. srpna 2015 a v oborech
Finanční právo a finanční věda, Právní dějiny, Římské právo, Správní právo a správní věda, Trestní právo,
kriminologie a kriminalistika a Ústavní právo a státověda na dobu platnosti do 31. prosince 2015.

IV. PERSONÁLNÍ ČÁST
1. Děkanát
116 40 Praha 1, Staré Město, nám. Curieových 7 tel. 221005111
Oddělení pro všeobecné věci:
Vedoucí:

Jarmila Váňová

Podatelna, spisovna:

Miloš Stein

Oddělení zaměstnanecké:
Vedoucí:

JUDr. Květa Molnárová

Referentky:

Hana Filková, Ilona Šediváková

Oddělení studijní:
Vedoucí:

Mgr. Jaroslav Prouza

Referentky
magisterského studia:

Monika Doležálková, Silvia Ferjenčiková, Anna Kociánová, Ivana Králová, Ludmila
Leinerová, Lenka Nováková, Eva Pálková, Jaroslava Rokůsková, Lada Šafrová, Lenka
Vernerová

Referentka doktorského
studia:
Referentka pro rigorózní
zkoušku:

Mgr. Marcela Balíková
Jana Říhová

Oddělení pro zahraniční styky:
Vedoucí:
Referentky zahraničních
styků:
Referentky programu
SOCRATES/ERASMUS

Mgr. David Kohout

Renata Beranová, Eva Genzerová
Marie Konečná, Ing. Svatava Marešová

Oddělení pro vědu,
Vedoucí:

JUDr. Alexandra Hochmanová

Referentka pro edici:

Blanka Jandová

Referentka pro vědeckou
činnost:

Ing. Jarmila Vaňková

Oddělení ekonomické:
Vedoucí:

Ing. Iva Schmidtová

Sekretářka:

Jana Krákorová

Finanční účtárna:

Milada Drábová, Martina Kmotrasová, Jana Krákorová

Mzdová účtárna:

Bohumila Nejedlá

Pokladna:

Vladimíra Marešová

Správa majetku:

Marie Smitková

Oddělení provozní:
Vedoucí:

Aleš Hájek

Referentka:

Klára Fialová

Údržba a kotelna:

Robert Halbrštát, Zdeněk Kindl, Josef Knotek, Stanislav Mikeš

Vrátnice:

Miroslav Bartoň, Jiří Kabůrek, Bohumil Krupka, Ivana Wanieková,

Autoprovoz:

Aleš Hájek, Emil Staněk

Úklid:

Zdeňka Knotková, Hana Neckářová

MTZ:

Zuzana Bartoňová

Šatna:

Hana Nečasová, Hana Srpová

Správa a údržba objektu

Vladimír Kulhánek

Větrník:
Investiční referát:

Ing. Bc. Ivana Jeřábková

Ústav pro další vzdělávání právníků – JURIDKUM:
Referentky:

JUDr. Marie Černá, Danuše Kučírková

Pracoviště počítačové techniky:
Vedoucí:

Ing. Stanislav Potěšil

Technik:

Alena Votýpková

Správci počítačové
sítě:
Kopírovací centrum:

Filip Jelínek, Jan Krejčí, Ondřej Marek, Alan Petřík
Ondřej Marek

KNHIHOVNA PRÁVNICKÉ FAKULTY
Ředitelka:

PhDr. Jana Mouchová

Oddělení zpracování fondů:
Knihovnice:

Mgr. Eva Deverová
Dóris Hadrabová
Helena Hanušová
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2. Katedry, ústavy a výzkumná centra
KATEDRA TEORIE PRÁVA A
PRÁVNÍCH UČENÍ

Vedoucí:

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Tajemnice:

JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková

Sekretářka:

Zuzana Peřinová

Profesor:

JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Docenti:

JUDr. Karel Beran, Ph.D.
JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.
JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.

Odborní asistenti:

JUDr. Mgr. Jana El-Dunia, CSc.
JUDr.Pavel Ondřejek, Ph.D. ?
JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

Asistentka:

JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková

Interní doktorand:

Mgr. Pavel Pražák

Emeritní profesor:

prof. JUDr. Jiří Boguszak, DrSc.

Externí spolupráce:

JUDr. František Cvrček, CSc., Ústav státu a práva AV ČR
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., místopředseda
Ústavního soudu ČR
PhDr. Olga Martincová, CSc.
JUDr. František Novák, CSc., Ústav státu a práva AV ČR
JUDr. Jan Pinz, Ph.D.
JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D., advokát
JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D., Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

KATEDRA POLITOLOGIE A SOCIOLOGIE
Vedoucí:

doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.

Tajemník:

JUDr. Mgr. Michal Urban

Sekretářka:

Ivana Myslínová

Docenti:

JUDr. Jan Kysela, Ph.D.
PhDr. Ivan Mucha, CSc.
JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.

Odborní asistenti:

JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. (t.č. MD)

Asistent:

JUDr. Mgr. Michal Urban

Interní doktorandi:

JUDr. Tomáš Havel
Mgr. Tereza Krupová

Externí spolupráce:

Mgr.et Mgr. Ing. Hynek Baňouch, Ph.D., Okresní soud v Chrudimi
Mgr. et Mgr. Eliška Holubová, Nejvyšší správní soud
doc. PhDr Michal Kubát, Ph.D., Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
doc PhDr. Milan Sláma, Praha

KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN
Vedoucí:

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

Tajemník:

JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Sekretářka:

Eva Boháčová

Profesoři:

JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.
JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
JUDr. Jiří Rajmund Tretera

Docenti:

JUDr. Petr Bělovský, Dr.
JUDr. Vladimír Kindl
JUDr. Radim Seltenreich

Odborní asistenti:

JUDr. David Falada
JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.
JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Interní doktorandi:

Mgr. Lukáš Blažek
Mgr. Tomáš Jablonický
Mgr. David Kohout
Mgr. Barbora Platzerová
Mgr. Jan Šejdl

Externí spolupráce:

Mgr. Tomáš Běhounek, advokátní kancelář „bnt“
JCDr. PaeDr. Róbert Brtko, CSc., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
JUDr. Jaromír Císař, advokátní kancelář
JUDr. Petr Dostalík, Ph.D., Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D., Právnická fakulta Palackého univerzity v Olomouci
JUDr. Vilém Knoll, Ph.D., Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
JUDr. Pavel Salák, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA
Vedoucí:

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.

Tajemník

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

Sekretářka:

Eva Radová

Profesoři:

JUDr. Jan Dvořák, CSc.
JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
JUDr. Alena Winterová, CSc.
JUDr. František Zoulík, CSc.

Docenti:

JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. Josef Salač, Ph.D.

Odborní asistenti:

JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Pohl
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D
Interní doktorandi:

Mgr. Silvia Kubešová
Mgr. Zuzana Pospíšilová

Externí spolupráce:

JUDr. Mgr. Jan Bajura, Policejní akademie ČR
JUDr. Iveta Bláhová, Český úřad zeměměřičský a katastrální
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M., soudce Obvodního soudu v Praze 8
JUDr. Martin Foukal, prezident Notářské komory CR
JUDr. František Ištvánek, předseda občanskoprávního a obchodního kolegia
Nejvyššího soudu ČR
JUDr. Martina Kasíková, místopředsedkyně Krajského soudu Praha
JUDr. Michal Krenk, Ph.D., soudce Krajského soudu Praha
Mgr .Magdalena Kubátová, soudkyně Městského soudu v Praze
JUDr. Dagmar Langová, soudkyně Okresního soudu v Berouně
JUDr. Petr Mazanec, soudce Okresního soudu Praha – východ
Doc. JUDr. Jiří Mikeš
Mgr. Robert Pelikán, advokát
JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D., předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích
JUDr. Jaroslava Pokorná, předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 4
Doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
JUDr. Pavel Slavíček, soudce Městského soudu v Praze
JUDr. Karel Svoboda, soudce Krajského soudu Plzeň-město
JUDr. David Uhlíř, advokát
JUDr. Martin Vychopeň, prezident České advokátní komory
Mgr. et Mgr Vít Zvánovec, Úřad pro ochranu osobních údajů

KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA
Vedoucí:

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc

Tajemník:

doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Sekretářka:

Marie Janečková

Profesoři:

JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
JUDr. Oto Novotný, CSc.
JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Docenti:

JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.

Odborní asistenti:

JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
doc. JUDr. Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D.
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.

Asistent:

JUDr. Lukáš Bohuslav

Interní doktorandi:

Mgr. Igor Nikolaj Barilik
Mgr. Katarína Danková
Mgr. Andrea Glatzová
Mgr. Theodor Klán
JUDr. Jiří Krupička
Mgr. Kateřina Lukášová
Mgr. Vladimír Pelc
Mgr. Lenka Pošíková

Externí spolupráce:

PhDr. Martin Cejp, Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc., Technická univerzita Liberec
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Policejní akademie ČR
JUDr. Zdeněk Karabec, CSc., Institut pro kriminologii a sociální prevenci
JUDr. Jiří Kmec,Ph.D., Ministerstvo spravedlnosti ČR

doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc., Policejní akademie ČR
PhDr. Alena Marešová, Ph.D., Institut pro kriminologii a sociální prevenci
prof. JUDr. Jan Musil, CSc., Ústavní soud ČR
doc. JUDr. Pavel Pavlovský, CSc., psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK
PhDr. Miroslav Scheinost, ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc., 1. lékařská fakulta UK
JUDr. Anna Syková, Ph.D. , Ministerstvo zahraničních věcí ČR
RNDr. Petr Štourač
PhDr. Kazimír Večerka, CSc., Institut pro kriminologii a sociální prevenci
JUDr. Jiřina Voňková, CSc.
MUDr. Jan Zbytovský, soukromý lékař v oboru psychiatrie a sexuologie
JUDr. Petr Zeman, Ph.D., Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Doc.JUDr. Ivana Zoubková, CSc., Policejní akademie ČR

KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA
Vedoucí:

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

Tajemník:

JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

Sekretářka:

Alena Vacková

Profesoři:

JUDr. Stanislava Černá, CSc.
JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
JUDr. Květoslav Růžička, CSc.

Docenti:

JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
JUDr. Ivanka Štenglová

Odborní asistenti:

JUDr. Bc. Jan Brodec, Ph.D., LL.M.
JUDr. Petr Čech, LL.M.
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
JUDr. Petr Liška, LL.M.
JUDr. Jaroslav Oehm
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

Interní doktorandi:

JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer
JUDr. Igor Večeř
Mgr. Milan Vrba
JUDr. Petr Vybíral, LL.M.

Externí spolupráce:

JUDr. Lucie Bányaiová, LL.M., Ph.D., advokátní kancelář
Mgr. Ing. Josef David, advokátní kancelář
JUDr. Štefan Elek, Ph.D., Česká spořitelna, a.s.
doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc., Vysoká škola ekonomická
JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D., advokátní kancelář
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA, Metrostav, právní úsek
Mgr. Petr Kuhn, MBA, advokátní kancelář
prof. JUDr. Karel Marek, CSc., Právnická fakulta MU, Brno
JUDr. Petr Mlejnek, advokátní kancelář
JUDr. Milan Müller, Ph.D., LL.M., Fakulta právnická ZČU
JUDr. Ing. Petr Přecechtěl, advokátní kancelář
JUDr. František Púry, soudce Nejvyššího soudu ČR
JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D., Bankovní institut
Mgr. Tomáš Sedláček, advokátní kancelář
JUDr. Zuzana Slováková, Ph.D., Evropská komise, Industrial Property Unit
JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D., Ministerstvo spravedlnosti ČR

KATEDRA PRACOVNÍHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ
Vedoucí:
Doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Tajemník:

JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

Sekretářka:

Jitka Bělorová

Profesoři:

JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
JUDr. Petr Tröster, CSc.

Docenti:

JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. (t.č. MD)
JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
JUDr. Věra Štangová, CSc.
JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Odborní asistenti:

JUDr. Ljubomír Drápal
JUDr. Jan Kotous
PhDr. Gabriela Munková, CSc.
JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

Interní doktorandi:

Mgr. Lucia Kvočáková
JUDr. Jakub Morávek

Emeritní profesorka:

prof. JUDr. Marie Kalenská, DrSc.

Hostující profesor:

prof. Dr. Wolfgang Hromadka

Externí spolupráce:

JUDr. Věra Bognárová, advokátka
JUDr. Bohuslav Kahle, soudní znalec
JUDr. Jitka Konopásková, ČSSZ
Mgr. Jiří Král, MPSV
JUDr. Alena Kučerová, Úřad pro ochranu osobních údajů
JUDr. Zdeněk Novotný, Nejvyšší soud ČR
JUDr. Jan Páv, ČSSZ
JUDr. Gabriela Pikorová, MPSV
JUDr. Jan Přib, MPSV
JUDr. Mojmír Putna, Nejvyšší soud ČR
JUDr. Jan Ryba, CSc., Městský soud Praha
JUDr. Ladislava Steinichová, MPSV
Mgr. Eva Svěrčinová, Úřad práce
JUDr. Eva Procházková, Ph.D., Weinhold Legal v.o.s.
JUDr. Petr Šimerka, MPSV
JUDr. Jana Zemanová

KATEDRA ÚSTAVNÍHO PRÁVA
Vedoucí:

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Tajemnice:

JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D.

Sekretářka:

Ivanka Klofandová

Profesoři:

JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.

Docenti:

Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
JUDr. Jana Reschová, CSc.

Odborní asistenti:

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D.
JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
JUDr. Jiří Hřebejk
JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D.
JUDr. Věra Jirásková, CSc.
JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D. (t.č. RD)
JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ?
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
Interní doktorandi:

Mgr. Jan Grinc
Mgr. Ondřej Preuss

Emeritní profesor:

prof. JUDr. Pavel Peška, DrSc.

Externí spolupráce:

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., Úřad vlády ČR
prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc.
JUDr. PhDr Jaroslav Kuba, CSc.,advokát

KATEDRA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Vedoucí:

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Tajemník:

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

Sekretářka:

Marie Švehlová

Docenti:

JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Odborní asistenti:

Ing. Mgr. Aleš Borkovec
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
JUDr. Lenka Jurošková, Ph.D
Ing. Jan Pokorný
PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.

Externí spolupráce:

Ing. Helena Čacká, ředitelka Centrálního registru
Ing. Jana Horová, Burza cenných papírů Praha, a.s.
JUDr. Ing. Václav Školout, advokátní kancelář
Mgr. Bc. Petr Vybíral, Allen & Overy, advokát

KATEDRA SPRÁVNÍHO PRÁVA A SPRÁVNÍ
VĚDY
Vedoucí:

doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.

Tajemnice:

JUDr. Helena Prášková, CSc.

Sekretářka:

Eva Preclíková

Profesoři:

JUDr. Richard Pomahač, CSc.
JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

Docenti

JUDr. Martin Kopecký, CSc.
JUDr. Vladimír Mikule
JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.

Odborní asistenti:

JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Mgr. František Korbel, Ph.D.
JUDr. Ivana Millerová, Dr.
JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

Asistent:

Mgr. David Kryska

Interní doktorandka:

Mgr. Eva Faltusová

Emeritní profesor:

prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.

Externí spolupráce:

JUDr. Josef Baxa, Nejvyšší správní soud ČR

doc. JUDr. Taisia Čebišová, CSc.
prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc
JUDr. Michal Mazanec, Nejvyšší správní soud ČR
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. Nejvyšší správní soud ČR

KATEDRA FINANČNÍHO PRÁVA A FINANČNÍ VĚDY
Vedoucí:

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

Tajemník:

JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Sekretářka:

Michaela Špačková

Profesoři:

JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
JUDr. Marie Karfíková, CSc.

Docentka:

JUDr. Hana Marková, CSc.

Odborní asistenti:

JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
JUDr. Petr Kotáb
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
JUDr. Pavlína Vondráčková

Interní doktorandi:

Mgr. Roman Vybíral

Externí spolupráce:

JUDr. Ing. Karel Dřevínek,Ph.D., LL.M., advokátní kancelář WEIL, GOTSHAL & MANGES
s.r.o
Mgr.Karolina Horáková, advokátní kancelář WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o
Ing. Eva Chmátalová, CSc.
JUDr. Zdeněk Karfík, CSc., advokát
doc. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D., Ekonomická fakulta VŠB-TU - Ostrava
JUDr. Jaroslav Moravec, Česká národní banka
PhDr. Vladimír Přikryl, Ministerstvo financí ČR
Mgr. Karel Šimek, Ministerstvo financí ČR
Ing. Lucie Vorlíčková, advokátní kancelář Vorlíčková & Leitner

KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vedoucí:

prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.

Tajemnice:

JUDr. Martina Franková, Ph.D.

Sekretářka:

Věra Hrdinová

Profesor:

JUDr. Milan Damohorský, DrSc.

Docenti:

JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.

Odborní asistenti:

JUDr. Martina Franková, Ph.D.
JUDr. Petra Humlíčková
JUDr. Tereza Snopková, Ph.D. (t.č. RD)
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.

Interní doktorand:

JUDr. Petr Flášar

Externí spolupráce:

Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
JUDr.Libor Dvořák, Ph.D., ředitel legislativního odboru,Ministersta životního
proprostředí
prostředí ČR ČR

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR
JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M., Ministerstvo zahraničních věcí ČR
doc. Ing. Petr Šauer, CSc, Národohospodářská fakulta VŠE Praha
JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v
Olomouci
JUDr. Jindřich Urfus, ředitel legislativního odboru Ministerstva zemědělství ČR

KATEDRA MEZINÁRODNÍHO PRÁVA
Vedoucí:

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Tajemnice:

Mgr. Věra Honusková, Ph.D.

Sekretářka:

Blanka Smutná

Profesoři:

JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Docenti:

JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
JUDr. Jan Ondřej, CSc, DSc.

Odborní asistenti:

JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Ref.iur. Martin Faix, Ph.D.,MJI
Mgr. Věra Honusková, Ph.D.
(t.č. MD)

Vědecká pracovnice:

JUDr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.

Interní doktorandi:

JUDr. Jitka Hanko, M.E.S., LL.M
Mgr. Milan Lipovský

Externí spolupráce:

JUDr. Monika Bayerová, Ph.D., Česká pojišťovna a.s.,Praha
JUDr. Milan Beránek, MZV ČR
prof. JUDr. Čestmír Čepelka, DrSc.
JUDr. Eva Hubálková, Ph.D., Rada Evropy, Štrasburk
JUDr. Miroslav Pulgret, Ph.D., Úřad vlády ČR

(t.č. MD)

(t.č. MD)

KATEDRA EVROPSKÉHO PRÁVA
Vedoucí:

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

Tajemnice:

Mgr. Veronika Vilímková

Sekretářka:

Kateřina Dolejší

Profesor:

JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

Docenti:

JUDr. Richard Král, Ph.D. LL.M.
Mag. phil.Dr.iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.
JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A

Odborní asistenti:

JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.

Asistentka:

Mgr. Veronika Vilímková

Interní doktorandka:

JUDr. Tereza Kunertová, LL.M.

Externí spolupráce:

JUDr. Emil Ruffer, Ph.D., Ministerstvo zahraničních věcí ČR
JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
JUDr. Magdalena Svobodová, Ph.D., Metropolitní univerzita Praha,o.p.s.

KATEDRA JAZYKŮ
Vedoucí:

PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

Tajemnice:

PhDr. Milena Horálková

Sekretářka:

Eva Kučerová

Odborní asistenti:

Mgr. Adéla Bahenská
PhDr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Mgr. Catherina Van den Brinková Štifterová
Sean Davidson
PhDr. Jana Dvořáková
PhDr. Milena Horálková
PhDr. Renata Hrubá
PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Mgr. Vladimíra Kvasničková
PhDr. Markéta Olga Larišová
PhDr. Hana Linhartová
PaedDr. Jaroslava Rezková
PhDr. Hana Slavíčková
PhDr. Martin Starý
PhDr. Jana Tomaščínová

Odborný pracovník:

Jan Kalbheim

Externí spolupráce

Mgr. Klára Sýkorová, Obchodní akademie Masná,
PrahaKlára
1 Žytková, Ústav řeckých a latinských studií FF
Mgr.
UK

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY
Vedoucí:

Mgr. Růžena Kosová

Tajemník:

Mgr. Radek Jenček

Sekretářka:

Daniela Hýblová

Odborní asistenti:

Mgr. Jana Javorská
Mgr. Radek Jenček
Mgr. Růžena Kosová
Mgr. Lenka Mrázková
Mgr. Jana Müllerová

Asistenti:

Bc. Kristina Bertošová (t.č. RD)
Mgr. Tomáš Brtník
Mgr. Michal Mrtka

Externí spolupráce:

Mgr. Josef Brož
Petr Zdeňka

ÚSTAV PRÁVA AUTORSKÉHO, PRÁV PRŮMYSLOVÝCH A
Ředitel:

prof. JUDr. Jan Kříž, CSc, dr.iur.h.c.

Tajemnice:

JUDr. Petra Žikovská

Sekretářka:

Ivana Myslínová

Profesor:

JUDr. Jan Kříž, CSc, dr.iur.h.c

Docent:

JUDr. Vladimír Pítra

Odborní asistenti:

JUDr. Zuzana Císařová
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
JUDr. Irena Holcová
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
JUDr. Michal Růžička, CSc.
JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová
JUDr. Petra Žikovská

Externí spolupráce:

JUDr. Jiří Čermák, Baker & McKenzie,v.o.s.
JUDr. Adéla Faladová, Ministerstvo kultury ČR
JUDr. Dagmar Hartmanová, Marfa,a.s.
JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., Okresní soud Praha-západ

ÚSTAV PRÁVNÍCH DĚJIN
Ředitel:

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

Tajemník:

doc.JUDr. Ladislav Soukup, CSc.

Sekretářka:

Hana Podlešáková

Profesoři:

JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
JUDr. Karel Malý, DrSc., dr.h.c..

Docent:

JUDr. Ladislav Soukup, CSc.

Odborný asistent:

JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.

Vědečtí pracovníci:

PhDr. Kateřina Kloubová
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D.

Interní doktorandka

Mgr. Adéla Peichlová

CENTRUM PRÁVNĚHISTORICKÝCH STUDIÍ HISTORICKÉHO ÚSTAVU
AKADEMIE VĚD A PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
Vedoucí:

prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr.h.c.

Pracovníci:

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (PF UK)
doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (HÚ AV ČR)
Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (HÚ AV ČR)
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. (PF UK)

CENTRUM ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA
Vedoucí:

doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.

Koordinátor:

JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

Sekretářka:

Renata Říhová

Profesorka:

JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.

Docent:

doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.

Odborní pracovníci:

JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
JUDr. Helena Peterková

Externí spolupráce:

PharmDr. Martin Beneš, Státní ústav pro kontrolu léčiv
prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc., 2. lékařská fakulta UK
Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D., MBA, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra CR
MUDr. David Marx, Ph.D., 3. lékařská fakulta UK
Mgr. Radek Policar, Masarykův onkologický ústav v Brně
JUDr. Michal Ryška, Krajský soud v Brně
JUDr. Olga Sovová, Ph.D., advokátka
JUDr. Lucie Široká, externí doktorandka Právnické fakulty UK
Doc. MUDr. Radim Uzel, CSc., Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., 3. lékařská fakulta UK
Mgr. Filip Vrubel, Ministerstvo zdravotnictví ČR

CENTRUM PRÁVNÍ KOMPARATISTIKY
Vedoucí:

prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.

Organizační pracovnice:

Ludmila Nováčková

Profesor:

JUDr. Luboš Tichý, CSc.

Vědečtí pracovníci:

JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M
JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M.
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.

Odborní pracovníci:

Ing. Gabriela Dymáčková (t.č. RD)
Mgr. Tomáš Dumbrovský,LL.M.
JUDr. Petra Joanna Pipková
Dr. Rita Ildikó Sik-Simon, Dr., LL.M.

Externí spolupráce:

Mgr. Jan Balarin, Advokátní kancelář Bedrna & spol.
JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D., Ministerstvo spravedlnosti ČR
Dr. Stephan Heidenhain, Advokátní kancelář bnt

. Abecední seznam zaměstnanců fakulty a interních
doktorandů

Jméno
Adamová Karolina
Antoš Marek
Bahenská Adéla
Bakeš Milan
Balaš Vladimír
Balíková Marcela
Barilik Nikolaj Igor
Bartoň Miroslav
Bartoňová Zuzana
Bažantová Ilona
Beran Karel
Beranová Renata
Berendová Alexandra
Bělina Miroslav
Bělorová Jitka
Bělovský Petr
Bertošová Kristina
Bílková Veronika
Blažek Lukáš
Bohuslav Lukáš
Borkovec Aleš
Boháč Radim
Boháčová Eva
Brezina Peter
Brinková Štifterová
Brodec Jan
Brtník Tomáš

str.

E-mail
@PRF.CUNI.CZ
ADAMOVA
ANTOS
BAHENSKA
BAKES
BALAS
BALIKOVA
BARILIK

míst.
325
126
102
339
217
2
315
vrátn.
011
340
237
119
140
135
226
204
22
219

tel.
537
350
303
556
432
202
516
265
347
558
486
332
377
366
446
412
236
431

315
329
322
207
242
201
317

516
542
530
417
472
402
520

BOHUSLAV
BORKOVEC
BOHAC
BOHACOVA
BREZP1AJ

Císařová Dagmar
Císařová Zuzana

203
26

410
246

CISAROVA
CISAROVZ

Čech Petr
Černá Marie
Černá Stanislava
Čumpl Stanislav

337
35
210
19

555
504
450
259

CECH
CERNAM
CERNAS
CUMPL

Damohorský Milan
Danková Katarina
Davidson Sean
Deverová Eva
Dobiáš Petr
Dobřichovský Tomáš
Dolejší Kateřina

338

370
516
302
218
512
249
566

DAMOHORS
DANKOVA
DAVIDSON
DEVEROVA
DOBIAS
DOBRICHT
DOLEJSI

102
11
20
27
344

BARTONOV
BAZANTOV
BERAN
BERANOVA
BERENDOV
BELINA
BELOROVA
BELOVSKY
HLAVACKK
BILKOVA

BRODEC

míst.
5
124
135
136
410
410
410
131
143
410

tel.
321
343
366
371
576
576
576
358
386
576

E-mail
@PRF.CUNI.CZ
DOLEZALK
DRABOVA
DRAPAL
DROBNIK
DUMBROVS
BLAHOVAG
DVORAKB
DVORAK
DVORAKOJ
BLAHOVAG

Eichlerová Kateřina
El-Dunia Jana
Elischer David

337
239
406

562
467
357

EICHLERK
ELDUNIJ
ELISCHER

Faix Martin
Falada David
Faltusová Eva
Ferjenčiková Silvia
Fialová Klára
Filková Hana
Flášar Petr
Franková Martina
Frinta Ondřej
Frintová Dita

219
206

430
415

FAIX
FALADA

1
122
113
137
136
406
233

201
340
329
382
383
365
457

FERJENCI
FIALOVA
FILKOVA
FLASAR
FRANKOVA
FRINTA
FRINTOVA

Genzerová Eva
Gerloch Aleš
Gerloch Aleš
Glatzová Andrea
Grinc Jan
Gronský Ján
Gřivna Tomáš
Guba Petr

119
240
116

333
463
331

GENZEROV
GERLOCH
GERLOCH

128
128
342
030

358
353
560
219, 222

GRINJ5AJ
GRONSKY
GRIVNA
GUBA

Hadrabová Dóris
Hájek Aleš
Halbrštát Robert
Handrlica Jakub
Hanko Jitka
Hanušová Helena
Hartmanová Květoslava
Havel Tomáš
Hendrychová Michaela
Herczeg Jiří
Hermannová Jitka

10
122
09
105
219
10
11
142
236
312
029

216
349
291,
310
431
476
367
381

HADRABOV
HAJEK
HALBR
HANDRLIC
HANKO
HANUSOVA
HARTMANO
HAVEL
ZUKLINOV
HERCZEG
HERMANNO

Jméno
Doležálková Monika
Drábová Milada
Drápal Ljubomír
Drobník Jaroslav
Dumbrovský Tomáš
Dymáčková Gabriela
Dvořák Bohumil
Dvořák Jan
Dvořáková Jana
Dymáčková Gabriela

str.

461
515
221, 270

míst.
222
128
24
27
407
222

tel.
442
593
244
248
405
433

211
208
201
235
331
410
137
143
238
114
136
318
23
222

423
418
402
409
546
576
373
385
465
328
383
525
239
440

E-mail
@PRF.CUNI.CZ
HOFMANNM
PETRUV
HOCHMANO
HOLCOVA
HOLCAPEK
HONUSKOV
HORACEK
HORACEKV
HORAKZ
HORALKOV
HORAK
HRABAZ
HRADEK
HRDINOVA
HRUBA
HREBEJK
HREBEJK
HUMLIC
HURKA
HYBLOVA
HYBNEROV

Charvátová Eva
Chromá Marta

9
143

215, 270
387

CHARVATO
CHROMA

Jablonický Tomáš
Jandová Blanka
Janečková Marie
Janstová Kateřina
Javorská Jana
Jelínek Filip
Jelínek Jiří
Jenček Radek
Jeřábková Ivana
Jirásková Věra
Josková Lucie
Jurošková Lenka

204
121
314
234
22
334
309
23
122
126
410
331

413
335
575
459
236
551
507
237
369
350
576
546

JABLONIC
JANDOVAB
JANECKA
JANSTOVA
JAVORSKA
JELINEKF
JELINEK
JENCEK
JERABKOV
JIRASKOV
JOSKOVA
JUROSKOV

Kabůrek Jiří
Kalbheim Jan
Karfíková Marie
Kindl Vladimír
Kindl Zdeněk
Kindlová Miluše
Klán Theodor
Klofandová Ivanka

vrátn.
201
323
310
09
238

265
403
531
491
594
338

KABUREK.J
KALBHEIM
KARFIKOV
KINDLV

241

471

KLOFANDO

Jméno
Hofmannová Mahulena
Hofmannová Helena
Hochmanová Alexandra
Holcová Irena
Holčapek Tomáš
Honusková Věra
Horáček Tomáš
Horáček Vít
Horák Záboj
Horálková Milena
Hořák Jaromír
Hraba Zdeněk
Hrádek Jiří
Hrdinová Věra
Hrubá Renata
Hřebejk Jiří
Hřebejk Jiří
Humlíčková Petra
Hůrka Petr
Hýblová Daniela
Hýbnerová Stanislava

str.

KINDLOVA

Jméno
Kloubová Kateřina
Kmotrasová Martina
Knotek Josef
Knotková Zdeňka
Kociánová Anna
Kohajda Michael
Kohout David
Kohout David
Koldinská Kristina
Konečná Marie
Kopecký Martin
Korbel František
Kosek Jan
Kosová Růžena
Kostohryz Milan
Kotáb Petr
Kotous Jan
Krákorová Jana
Králová Ivana
Král Richard
Krejčí Jan
Krupička Jiří
Krupka Bohumil
Krupová Tereza
Kryska David
Křesťanová Veronika
Kříž Jan
Kubešová Silvia
Kučera Zdeněk
Kučerová Eva
Kučírková Danuše
Kudrna Jan
Kunertová Tereza
Kühn Zdeněk
Kuklík Jan
Kuklík Jan
Kvasničková Vladimíra
Kvočáková Lucia
Kysela Jan

str.

míst.

E-mail
@PRF.CUNI.CZ
KLOUBOVA
KMOTRASM
KNOTEK

322
228
124
5
33
334
315
vrátn.

tel.
297
345
290,242
374
208
529
334
413
448
305
316
308
380
238
441
530
454
344
211
567
551
516
265

104
28
25
139
316
141
35
129
344
239
205
327
102

308
251
245
375
518
379
503
355
566
472
414
540
301

KRYSD4AJ
KRESTANO
KRIZ
KUBESOVA
KUCERAZ
KUCEROVA
KUCIRKOV
KUDRNAJ
KUNERTOV
KUHNZ
KUKLIK
KUKLIK
KVASNICK

124
003
002
6
321
118
204
227
31
108
104
142
23

KOCIANOV
KOHAJDA
KOHOUT
KOHOUT
KOLDINSK
KONECNA
KOPECKY
KOSEK
KOSOVA
KOSTM2AJ
KOTABP
KOTOUS
KRAKOROV
KRALOVA
KRAL
KREJCIJ
KRUPJ3AJ

215

428

KYSELAJ

Larišová Markéta Olga
Leinerová Ludmila
Linhartová Hana
Lipovský Milan
Liška Petr
Lojek Antonín
Lukášová Kateřina

140
5
201

376
285
404

LARISOVA
LEINEROV
LINHARTO

230
325

582
537

LISKAP
LOJEA1AJ

Macková Alena
Malý Karel
Marek Ondřej
Marešová Svatava

229
328
335
31

452
541
292,293
478

MACKOVA
MALY
MAREK
MARESOVA

78

97

Jméno
Marešová Vladimíra
Marková Hana
Maslowski Solange
Maršálek Pavel
Mikeš Stanislav
Mikule Vladimír
Millerová Ivana
Mlsna Petr
Molnárová Květa
Morávek Jakub
Mouchová Jana
Mrázková Lenka
Mrtka Michal
Mucha Ivan
Munková Gabriela
Müllerová Jana
Myslínová Ivana

str.

E-mail
@PRF.CUNI.CZ
MARESOVV
MARKOVA
MASLOWS
MARSALEP

míst.
123
306
410
242
09
110
108

tel.
341
532
576
472
291
320
315

112
318
8
22

326
526
214
237

MOLNAROV
MORAJ4AJ
MOUCHOVA
MRAZKOVA

142
227
22
26

381
448
234
247

MUCHA
MUNKOVA
MULLERJ
MYSLINOV

Navrátilová Jana
Neckářová Hana
Nečasová Hana
Nejedlá Bohumila
Novačková Ludmila
Nováková Lenka
Novotný Oto
Novotný Petr

312
002
šatna
111
410
6
235
321

434
374
267
325
576
323
460
528

NOVAKOJA

Oehm Jaroslav
Ondřej Jan
Ondřejek Pavel
Ondřejková Jana

211
217
242
307

423
437
472
429

OEHM
ONDREJ
ONDREJEK
ONDREJKO

Patěk Daniel
Pauknerová Monika
Pavlíček Václav
Pálková Eva
Peichlová Adéla
Pelc Vladimír
Pelikánová Irena
Peřinová Zuzana
Peterková Helena
Petráš René
Petřík Alan
Pfeiffer Magdalena

212
317
127
349

426
519
352
480

PATEK
PAUKNERO
PAVLICEK
PALKOVA
PEICHLOV

441
470
516
537
55l
441

PELIKANO
PERINOVA
PETERKOV
PETRAS
PETRIK
PFEIFFER

241
407
325
334

MIKULE
MILLEROV

NEJEDLA
NOVACKOV
NOVAKOVL
NOVOTNY
NOVOTNYP

míst.
318
215
410
28
105

tel.
526
427
576
251
310

E-mail
@PRF.CUNI.CZ
PICHRT
PITHART
PIPKOVA
PITRA
PITROVA

130
230
327

453
422
540

–
PLIVA
PODLESA

229
329
106
233
335
109

421
543
311
457
585
317

POHLT
POKORNY
POMAHAC
POSPISIZ
POTESIL
PRASKOVA

129
104
129
4

356
308
356
203

PREUO4AS
PRECLIKO
PREUO4AS
PROUZA

Radová Eva
Radvanová Senta
Reschová Jana
Rezková Jaroslava
Rokůsková Jaroslava
Růžička Květoslav
Růžička Michal

221
132
234
140
1
316
27

438
360
458
581
492
517
249

RADOVA
RADVANOV
RESCHOVA
REZKOVA
ROKUSKOV
RUZICKA
RUZICKAM

Říha Jiří
Říhová Jana
Říhová Renata

313
3
407

409
210
405

RIHAJ
RIHOVA
RIHOVAR

Salač Josef
Seknička Pavel
Seltenreich Radim
Scheu Harald
Schmidtová Iva
Sik-Simon
Skřejpek Michal
Skřejpková Petra
Slavíčková Hana
Sládeček Vladimír
Smitková Marie
Smolík Petr
Smutná Blanka

130
340
206
33
125
410
209
325
102
110
332
132
218

451
229
416
436
346
576
420
536
302
319
342
488
435

SALAC
SEKNICKA
SELTENRE
SCHEU
SCHMIDTO
SIKSIMON
SKREJPEK
SKREJPKO
SLAVICKO
SLADECEK
SMITKOVA
SMOLIKP
SMUTNA

Jméno
Pichrt Jan
Pithart Petr
Pipková Joanna Petra
Pítra Vladimír
Pítrová Lenka
Platzerová Barbora
Plecitý Vladimír
Plíva Stanislav
Podlešáková Hana
Pošíková Lenka
Pohl Tomáš
Pokorný Jan
Pomahač Richard
Pospíšilová Zuzana
Potěšil Stanislav
Prášková Helena
Pražák Pavel
Preuss Ondřej
Preclíková Eva
Preuss Ondřej
Prouza Jaroslav

str.

str.

míst.

Snopková Tereza
Sobotka Michal
Soukup Ladislav
Spurná Ladislava
Srpová Hana
Staněk Emil
Starý Marek
Starý Martin
Staša Josef
Stein Miloš
Stejskal Vojtěch
Stupka Petr
Suchánek Radovan
Svoboda Pavel
Svoboda Petr
Syllová Jindřiška

136
138
326
7
šatna
012
204
102
109
37
138
335
129
324
107
126

Šafrová Lada
Šámal Pavel
Šediváková Ilona
Šejdl Jan
Šimůnková Zora
Škeříková Jana
Šmejkal Václav
Šouša Jiří
Špačková Michaela
Štangová Věra
Štenglová Ivanka
Štefko Martin
Šturma Pavel
Šustek Petr
Švehlová Marie
Švestka Jiří

tel.
383
232
539
213
267
483
413
301
318
264
232
550
356
565
313
350

SNOPKOVA
SOBOTKA
SOUKUP
SPURNA

3
342
112
204
029
204
344
325
320
311
211
228
216
130
330
139

591
560
327
413
219, 221
413
573
537
527
509
424
454
439
453
545
375

SAFROVA
SAMAL
SEDIVAKO
SEJDJ5AJ
SIMUNKOV
–
SMEJKALV
SOUSAJ
SPACKOVA
STANGOVA
STENGIV
STEFKOM
STURMA
SUSTEK
SVEHLOVA
SVESTKA

Thöndel Alexandr

233

412

THONDEL

Tichý Luboš
Tomaščínová Jana
Tomášek Michal
Tretera Rajmund Jiří
Tröster Petr
Tryzna Jan
Tymofeyova Alla

410
140
343
208
133
237

576
378
262
419
362
469

TICHY
TOMASCIN
TOMASEKM
TRETERA
TROSTER
TRYZNA

STANEK
STARYM
STARY
STASA
STEIN
STEJSKAL
STUPKAP
SUCHANEK
SVOBODA
SVOBODAP
SYLLOVA

míst.
341

tel.
559

E-mail
@PRF.CUNI.CZ
URBAN

Urban Michal

307

429

URBANM

Vacková Alena

223

441

VACKOVA

Vaicová Julie
Vanduchová Marie
Vaňková Jarmila
Váňová Jarmila
Večeř Igor
Vedral Josef
Vejběrová Andrea
Vernerová Lenka
Vilímková Veronika
Vokoun Rudolf
Vondráčková Pavlína
Vopálka Vladimír

028
202
24
115

223, 270
408
322
330

VAICOVA
VANDUCHO
VANKOVA
VANOVA

107
315
5
344
308
323
106

314
516
209
572
506
568
312

VEDRAL
VEJBA2AJ
VERNEROV
VILIMKOV
VOKOUN
VONDRACK
VOPALKA

Votýpková Alena
Vraná Jarmila
Vrba Milan
Vybíral Petr
Vybíral Roman
Vykoukalová Dana
Vysokajová Margerita

335
028

550
223, 270

VOTYAL
VRANAJA

441
528
268
363

VYBIRAL

321
19
134
232
242
28

455
472
251

WINTEROV
WINTR
WUNSCHOV

Zahradníčková Marie

212

425

ZAHRADNI

Zajíčková Miroslava
Zemánek Jiří
Zoulík František
Žák Krzyžanková Katarzyna

322
324
236
242

530
569
462
472

ZAJICKOV
ZEMANEK
ZOULIK
KRZYK2AJ

Žákovská Karolina

138

372

ZAKOVSKA

26

246

ZIKOVSKA

Jméno
Urban Jan

Waniekova Ivana
Winterová Alena
Wintr Jan
Wünschová Pujmanová
Alexandra

Žikovská Petra

str.

VYSOKAJO

.

Dislokované pracoviště Větrník
Kulhánek Vladimír
78 354 154 235 366 145 KULHANEK

V. DALŠÍ INFORMACE
1. Ubytování v kolejích
Ubytování v kolejích Univerzity Karlovy se řídí Zásadami platnými pro akademický rok a Řádem vysokoškolské koleje.
Oba dokumenty lze nalézt na internetové adrese: www.ubytovani.cuni.cz.

2. Stipendia, ceny a odměny studentům
a) Stipendia
Podmínky udělování stipendií stanoví příslušné předpisy Univerzity Karlovy.
Jejich úplné znění lze nalézt na internetové adrese: www.cuni.cz.

b) Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy
Čl. 1 Cena rektora Univerzity Karlovy v Praze
pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy (dále jen „Cena“) může být udělena
vynikajícím studentům bakalářského studijního programu nebo magisterského
studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli
mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti.
Čl. 2 Cena může být každoročně udělena
jednomu studentovi bakalářského studijního programu a jednomu studentovi
magisterského studijního programu v oborech:
a) Cena Prof. MUDr. Karla Weignera - lékařské obory (1., 2., 3. LF, LFPl, LFHK)
b) Cena Prof. JUDr. Karla Engliše - společenskovědní obory (PF, FF, FSV, FHS)
c) Cena Prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského - přírodovědní obory (FaF, PřF, MFF,
FTVS)
d) Cena Josefa Dobrovského - teologické obory (KTF, ETF, HTF)
e) Cena Prof. PhDr. Václava Příhody - učitelské studium (PedF, FTVS, MFF, PřF)
Čl. 3 1. Jednotlivé návrhy posuzují oborové
komise. Oborová komise se zřizuje pro každý obor (čl. 2).
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2. Členy komisí a předsedy jmenuje na návrh děkanů fakult rektor. Každá fakulta je
v příslušné komisi zastoupena jedním členem.
3. Návrhy na udělení Ceny zasílají fakulty odboru pro studium a záležitosti studentů
rektorátu (dále jen „odboru“) ve lhůtě stanovené prorektorem pro sociální záležitosti studentů.
4. Písemný návrh obsahuje:
- jméno, příjmení studenta, datum narození, bydliště
- název studijního programu a studijního oboru
- studijní výsledky a hodnocení průběhu studia
- seznam publikovaných prací, přehled přednášek, odborných článků nebo jiné
doklady o dosažených výsledcích ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti
- zdůvodnění návrhu na udělení Ceny
5. Oborové komise posoudí obdržené návrhy a ve stanoveném termínu předloží rektorovi návrhy na ocenění v podobě pořadí jednotlivých uchazečů. Komise též
vždy navrhne výši Ceny.
6. Komise si může prostřednictvím odboru vyžádat další vyjádření navrhovatele pro
potřebu posouzení návrhu.
7. O udělení Ceny a její výši rozhoduje rektor
Čl. 4
1. Cena je stanovena pro studenta bakalářského studijního programu minimálně ve
výši 6 000,- Kč a pro studenta magisterského studijního programu minimálně ve
výši 10 000,- Kč. Cena je hrazena z prostředků Univerzity Karlovy.
2. Cena je spolu s diplomem rektora předána na zasedání vědecké rady Univerzity
Karlovy. Cenu lze předat pouze v případě řádného ukončení studia, jinak, při dodržení této podmínky, bude Cena udělena dalšímu v pořadí.

c) Mimořádná cena rektora pro studenty Univerzity Karlovy
Čl. 5 Mimořádná cena rektora pro
studenty Univerzity Karlovy se uděluje:
a) za čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost,
b) za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy či výzkumu
nebo
c) za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit
nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodním soutěžení.
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Čl. 6
1. Zdůvodněný návrh na udělení ceny předkládá rektorovi děkan fakulty. Může tak
učinit i na návrh společenské, sportovní a kulturní organizace, či další instituce.
2. O udělení ceny a její výši rozhoduje rektor.
Čl. 7
1. Cena je stanovena ve výši minimálně 15 000,- Kč. Je hrazena z prostředků
Univerzity Karlovy.
2. Cena je udílena příležitostně. Laureátovi je slavnostně předána spolu s dopisem
rektora na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy.
Čl. 8
1. Zrušují se výnosy rektora ze dne 27. 1. 1995 a 26. 5. 1995
2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 14. května 2001.

d) Rozhodnutí děkana Právnické fakulty o zřízení ceny
Leopolda Heyrovského
1. Děkan Právnické fakulty zřizuje cenu Leopolda Heyrovského pro studenty a ab
solventy UK - Právnické fakulty.
Tato cena se uděluje za
a) mimořádné studijní výsledky,
b) mimořádné výsledky v oblasti vědy,
c) projevení mimořádných lidských a charakterových vlastností v neobvyklých
situacích,
d) získání mimořádně vysokého ocenění při provozování uměleckých či kulturních aktivit nebo skvělé sportovní výsledky v mezinárodním měřítku.
2. Cena Leopolda Heyrovského je udělována ve výši 10 000,- Kč.
3. Zdůvodněný návrh na udělení ceny Leopolda Heyrovského může předložit kterýkoli člen akademické obce UK - Právnické fakulty, nebo jeho prostřednictvím
instituce nebo organizace. Návrhy se předkládají děkanovi vždy do konce dubna.
4. O udělení ceny rozhoduje děkan Právnické fakulty po projednání v kolegiu.
5. Cena se předává na shromáždění akademické obce Právnické fakulty při zahájení
akademického roku.
6. Peněžitá částka na udělení ceny Leopolda Heyrovského je hrazena z prostředků
Právnické fakulty, zejména z hospodářské činnosti.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. 6. 1995. 116

3. Nadace Univerzity Karlovy - Právnické fakulty
Nadace byla založena pro podporu právnického stavu a právnického vzdělávání
na Univerzitě Karlově. Podle Statutu Nadace
a) podporuje vědecké a vědeckopedagogické projekty učitelů a studentů Právnické
fakulty,
b) podporuje mimořádné vzdělávací možnosti studentů a učitelů Právnické fakulty,
zejména studia v zahraničí, včetně poskytování stipendií,
c) podporuje vydávání vědeckých děl, učebnic, skript a jiných studijních materiálů,
d) podporuje projekty materiálního a technického vybavení učeben, studoven a
knihovny, včetně nákupu knih.
Informace poskytne tajemnice Nadace Jarmila Váňová, dveře č. 115/I. patro, telefon 221 005 330, e-mail: vanova@prf.cuni.cz.

4. Informace o vnitřních předpisech
Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze, které upravují studium na vysoké
škole:
Statut Univerzity Karlovy v Praze Studijní a zkušební řád
Univerzity Karlovy v Praze Disciplinární řád pro studenty
Univerzity Karlovy v Praze Stipendijní řád Rád
vysokoškolské koleje Rád menzy
Rád pro udělování cen studentům Rád
imatrikulací a promocí Rád pro
hodnocení výuky studenty
jsou zveřejněny na adrese: www.cuni.cz (UK všeobecně - Předpisy UK)
Další podmínky studia jsou zveřejněny v Opatřeních děkana Právnické fakulty
UK v Praze. Do předpisů Právnické fakulty UK v Praze lze nahlédnout na adrese:
www.prf.cuni.cz (Fakulta - Vnitřní předpisy).
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5. Provozní doba vybraných zařízení pro studenty
a) Provozní doba výdejního centra studentských průkazů
(budova Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přízemí, místnost č. 34)
Pondělí:
9.00 - 12.30 hod.
13.00 - 16.30 hod.
Úterý:
9.00 - 12.30 hod.
13.00 - 16.30 hod.
Středa:
9.00 - 12.30 hod.
13.00 - 16.30 hod.
Čtvrtek:
9.00 - 12.30 hod.
13.00 - 16.30 hod.
Pátek:
9.00 - 12.30 hod.

b) Úřední hodiny studijního oddělení:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:

9.00 - 11.00 hod.
9.00 - 11.00 hod.

13.00 - 15.00 hod.
14.00 - 17.00 hod.
-

c) Úřední hodiny sekretariátů kateder a zahraničního oddělení:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

9.00 - 11.00 hod.
9.00 - 11.00 hod.
9.00 - 11.00 hod.
9.00 - 11.00 hod.

d) Provozní doba knihovny Právnické fakulty:
Pondělí - pátek:
Sobota:

9.00 - 20.00 hod.
9.00 - 16.00 hod.

e) Provozní doba fakultních počítačových učeben
(č. dv. 017/1. suterén a 408/4. patro)
č. 017

pondělí - pátek
sobota, neděle

8.00 - 22.00 hodin
9.00 - 15.00 hodin

č. 408

pondělí - pátek
sobota, neděle

8.00 - 20.00 hodin
zavřeno

f) Provozní doba fakultní posilovny:
(pro fakultní veřejnost - za stanovený poplatek 50 Kč)
Pondělí - pátek:
14.00 - 20.00 hod.
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g) Prodejní doba prodejny právnické literatury:
Pondělí - pátek:

9.00 - 18.00 hod.

h) Výdejní doba jídel Menza „Právnická“:
Pondělí - pátek:

11.00 - 14.00 hod.

i) Ordinační hodiny fakultního lékaře
pro mimopražské studenty a zahraniční studenty s trvalým pobytem mimo CR
(MUDr. Milan Czolko, ordinace v budově Studentského domu, Bechyňova 3,
Praha 6, telefon 234 606 157)
Pondělí:
7.30 - 12.00 hod.
Úterý:
7.30 - 12.00 hod.
Středa:
12.00 - 18.00 hod.
Čtvrtek:
7.30 - 12.00 hod.
Pátek:
7.30 - 12.00 hod.
pro pražské studenty a zahraniční studenty s trvalým pobytem v Praze
(MUDr. Vlasta Berkovičová, ordinace v budově Městské polikliniky Praha,
Spálená 12, Praha 1, telefon 224 924 246)
Pondělí:
12.30 - 14.00 hod.
15.00 - 18.30 hod.
Úterý:
7.30 - 12.30 hod.
Středa:
7.30 - 12.30 hod.
Čtvrtek:
7.30 - 12.30 hod.
Pátek:
7.30 - 12.30 hod.
Poslední pacient bude přijat 30 minut před koncem ordinačních hodin.
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6. Studentské spolky

Common Law Society
www.society.cz
COMMON LAW SOCIETY neboli CLS je nezávislý
spolek studentů a pedagogů, který na Právnické fakultě UK působí již od roku 1998. Jak
vyplývá ze samotného názvu, jedním z našich cílů je přibližovat studentům angloamerickou
právní kulturu a zvyšovat jejich zájem o tuto důležitou součást právního světa. Common Law
Society ovšem není jen samotné common law, jsou to také:
• Akademické akce - Lákají vás přednášky zajímavých osobností nejen právního světa? Líbí
se vám představa spojit týdenní pobyt v horách s novými poznatky ze světa práva? Rádi byste
své nabyté znalosti uplatnili v praxi a pomohli ostatním? A co takhle užít si seminář v kavárně?
Přednášky, panelové diskuse, letní škola interpretace práva, studentská právní poradna, kavárenské semináře - to všechno a mnohé další pořádáme, abychom nasytili vaše mozkové buňky
a touhu po poznání.
• Společenské akce - Jaký by to byl studentský život bez přátel, kamarádů, poznávání nových
lidí, kultury a zábavy? S polovinou akademického roku přichází tradiční Lámavice, Vánoce
s vámi rádi oslavíme na Christmas Party, v zimě vyrážíme brázdit zasněžené hory, v létě zase
do peřejí českých řek. Nezapomínáme ani na kulturu. Milovníci hudby, divadel a galerií jsou
vítáni s otevřenou náručí.
• Buddy program - Hledáte příležitost jak si procvičit cizí jazyk, nahlédnout do jiné kultury a
zároveň udělat dobrý skutek? Buddy program je skvělá příležitost, jak pomoci jednomu z
nových zahraničních studentů a zároveň obohatit svůj vlastní život.
• Jazykové kurzy - Do you want to improve your English? Voulez - vous améliorer votre
francais? Möchten Sie ihre Deutsch verbessen? Pro členy CLS pořádáme intenzivní jazykové
kurzy za výhodné ceny.
• CLR - Každý semestr je tu pro vás Common Law Review, odborný právnický časopis vydávaný v angličtině nabytý zajímavými články a příspěvky z oblasti angloamerického common
law, evropského práva a právní komparatistiky. Co číslo, to nové téma a také možnost uveřejnit
vaše vlastní články.
• Máte vlastní nápad nebo myšlenku? Design your own event! Naše řady i hlavy jsou otevřené
a připravené váš projekt podpořit a pomoci realizovat.

Těšíme se na vás v kanceláři č. 224.
Každý je vítán ©.
V případě jakýchkoliv otázek nám neváhejte napsat na info@society.cz
Common Law Society, Nám. Curierových 7, Praha 1, 116 40
www.society.cz, tel. č.: 221 005 501
E-mail : info@society.cz
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The European Law Students’ Association
PRAHA
… Vás vítá na Právnické fakultě,

jsme nezávislé, nepolitické a neziskové sdružení studentů práv a mladých právníků
(The European Law Students‘ Association - ELSA). ELSA byla založena v roce
1981 studenty práv z Maďarska, Německa, Polska a Rakouska. V současnosti ELSA
pokrývá 36 zemí Evropy a má asi 30 000 členů na více než 200 univerzitách.
V České republice ELSA působí od r. 1990. V současnosti má místní skupiny na
všech českých právnických fakultách, tj. v Praze, Plzni, Olomouci a Brně. Cíle ELSA
zahrnují úsilí o lepší porozumění a spolupráci mezi Evropany, jejichž práce a studium
je zaměřeno do oblasti práva. Těchto cílů se ELSA snaží dosáhnout pomocí širokého
spektra aktivit, které jsou rozděleny do tří hlavních oblastí:
• přednášky na aktuální témata
• semináře a konference
• STEP (program výměnných studentských stáží)
• návštěvy advokátních kanceláří a státních institucí
Mimo to pořádáme různé neformální akce, jako funny weekendy, tradiční výlet na
Říp, studentské soutěže a další akce.
Chcete-li se o nás dozvědět více, zapojit se do naší činnosti, nebo se s námi jen
seznámit, neváhejte a přijďte. Těšíme se na Vás!

Místnost č. 32
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1
Tel.: 221 005 240 • praha@elsa.cz • http://www.elsa.cz
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Spolek českých právníků Všehrd je nejstarším českým právnickým spolkem
v České republice a řadí se mezi nejstarší spolky u nás vůbec. Spolek je ryze
studentský – to znamená, že většinu jeho členů a také jeho vedení tvoří studenti. Mezi našimi čestnými členy jsou ale i takové osobnosti, jako například
Prof. Václav Klaus, prezident ČR, nebo Prof. Roger Scruton, anglický politolog
a další významné osobnosti právnického a společenského života.
Mezi naše aktivity patří zejména pořádání přednášek a dalších vzdělávacích akcí. Působíme převážně na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde
také máme svoje sídlo. Naší snahou je poskytnout všem studentům – tedy
nejen našim členům, platformu, díky které by mohli realizovat svoje projekty.
Jsme sehraný tým a vítáme nápady, které mohou obohatit studentský život.
Mimo vzdělávací aktivity spadají různé studentské party, sportovní dny,
či zcela tradiční Mikulášská besídka se svařeným vínem, která je pořádána
v „bazénu“ Právnické fakulty. Dále pořádání Reprezentačního plesu Právnické
fakulty UK a Spolku českých právníků Všehrd. Spolek také spravuje internetový časopis Všehrd s vlastním ISSN a dále je Spolek zřizovatelem nadačního
Randova fondu Spolku českých právníků Všehrd, který podporuje studenty při
jejich studiu na PF UK.
Naši členové, ale i ostatní studenti tak mají díky Všehrdu unikátní příležitost
získat zkušenosti v oblastech, do kterých se jen těžko proniká, mají možnost
seznámit se se zajímavými osobnostmi právnického života a také se podílet na
určité přidané hodnotě, která ze studentského života činí to, čím je.

Spolek českých právníků Všehrd
www.vsehrd.cz
www.vsehrd.info

122

info@vsehrd.cz
casopis@vsehrd.cz

kancelář č. 29
Nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Juristi – grafika bude opravena
...spolek, který se narodil pro Vaši realizaci...
Jsme neziskovou nevládní právnickou akademickou organizací, která v rámci studentské divize působí na fakultách v ČR v podobě studentského spolku. Snažíme se
rozvíjet praktické dovednosti studentů práva - juristů - v právní i neprávní oblasti a
organizujeme pestré aktivity společenského i akademického typu.
Spočíváme na tvorbě projektů realizujících formy klinického studia práva – aplikovanou praxi, ale i mnohé další...
Moot Court Competition - simulované soudní procesy
První Právní Pomoc - studentská právní poradna pro veřejnost
MediPrávo - rozvoj medicínského práva a právní poradny
Audioskripta - tvorba právnických skript pro nevidomé
Člověk a zvíře v zajetí - konference o právech zvířat
Juristika - právnická turistika po naší vlasti
Odysea - výpravy za hranice Evropy

Noví členové mohou přijít s vizí nového vlastního projektu, s jehož realizací jim
rádi pomůžeme, anebo se aktivně zapojit do kterékoli již probíhající činnosti...

Zajímá Vás více? Máte nápad na nový projekt?
Rádi se přidáte?
Napište nám: info@juristi.cz, www.juristi.cz
Juristi o.s., právnická akademická organizace
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta
Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
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EDIČNÍ STŘEDISKO
PRÁVNICKÉ FAKULTY
nabízí doplňkový prodej
literatury k výběrovým
předmětům
Kompletní nabídku publikací
vydávaných v Edičním
středisku PF UK lze nalézt
v e-shopu na stránkách fakulty:
www.prf.cuni.cz
nebo
www.pfuk-shop.cz
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