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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PRÁVNICKÁ FAKULTA 

 

ÚVODNÍ INFORMACE 2009/2010 

 

 

Vážení uchazeči o studium 

na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

 
 

Podmínky přijímacího řízení 

Možnost účasti na přijímacím řízení na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (dále 

jen PF UK) vyplývá z právních předpisů (Listina základních práv a svobod a zákon o vysokých 

školách) a z vnitřního předpisu vysokoškolské samosprávy (Řád přijímacího řízení - příloha č. 5 

Statutu UK v Praze). Podobu a podmínky  přijímacího řízení na PF UK stanovil Akademický senát 

PF UK svými usneseními ze dne 26.6.2008 a 1.10.2008 a jeho konkrétní organizace je dána 

rozhodnutími rektora UK (zejména. opatření rektora UK č. 32/2007, harmonogram přijímacího 

řízení pro akademický rok 2009/2010) a tímto opatřením děkana PF UK. 

Další informace o přijímacím řízení mohou být průběžně zveřejňovány na webové stránce PF 

UK: www.prf.cuni.cz. 

Postup a podmínky při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokou školu jsou 

předepsány vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 343/2002 Sb. 

 

 

Podmínky přijímacího řízení  

Akademický senát PF UK stanovil, že pro akademický rok 2009/2010 bude součástí 

přijímacího řízení zohlednění výsledků Národních srovnávacích zkoušek, organizovaných 

společností www.scio.cz. Usnesení akademického senátu PF UK z 26.6.2008 a 1.10. 2008 jsou v 

příloze č. 1 tohoto opatření. 

Do celkového hodnocení uchazeče se pro účely přijímacího řízení  vedle výsledků Národních 

srovnávacích zkoušek (NSZ) z Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských 

věd (ZSV) započítají i výsledky maturitní zkoušky a státní nebo mezinárodně uznávané 

zkoušky z cizího jazyka. 
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Maturitní zkouška 

 

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

vyznamenáním, bude pro účely přijímacího řízení  připočteno 10 bodů. K tomu je nutné, aby 

uchazeč doručil na studijní oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 

116 40 Praha 1, úředně (pouze notářem nebo obecním úřadem) ověřenou kopii maturitního 

vysvědčení. Body se přiznávají za maturitní zkoušku složenou na střední škole v  České republice a 

Slovenské republice za vysvědčení výslovně opatřené doložkou "prospěl s vyznamenáním". 

V případě složení maturitní zkoušky v cizině (s výjimkou SR), je třeba předložit doložku 

nostrifikace, potvrzující dosažené vzdělání v cizině za rovnocenné s maturitní zkouškou v ČR 

(ČSFR) a klasifikační stupně odpovídající hodnocení "prospěl s  vyznamenáním" v ČR (ČSFR). 

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

přepočteny následovně: 
 

1. V předmětech matematika, angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, italština bez 

ohledu na úroveň: 

v externí části maturitní zkoušky:              100% - 90% …. známka  1 

         89% - 70% …. známka 2 

         69% - 50% …..známka 3 

         49% - 33% …..známka 4 

         32% -   0% …..známka 5 

v písemné formě interní části maturitní zkoušky:             100% - 90% …..známka 1 

         89% - 70% …. známka 2 

         69% - 50% …..známka 3 

         49% - 25% …..známka 4 

         24% -   0% …..známka 5. 

2. V dalších předmětech maturitní zkoušky, které nemají externí část, bez ohledu na úroveň se 

známka určí z procentuálního hodnocení po standardním zaokrouhlení na celé číslo jako v převodu 

v bodě 1. v externí části. 

3. Výsledná známka z předmětu maturitní zkoušky, která má víc částí, se určí jako průměr známek 

za jednotlivé části zkoušky, zokrouhlený standardním způsobem na celé číslo. 

4. Za prospěch s vyznamenáním bude považován celkový průměr známek ze všech předmětů 

maturitní zkoušky do hodnoty 1,50 včetně, přičemž ze žádného předmětu nebo jeho části nesmí být 

stupeň prospěchu horší než známka 2. 

Maturoval-li uchazeč vícekrát, započtou se mu body jen za nejlepší doložený výsledek. Za 

maturitní zkoušku pro účely přiznání bodů v přijímacím řízení na PF UK je možné uznat pouze tu, 

která splňuje kriteria vyhl. MŠMT ČR č. 442/1991 Sb. v platném znění. 
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Uchazečům, kteří nedoručí na studijní oddělení PF UK úředně ověřenou kopii 

maturitního vysvědčení, nebude  odesláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí. 

 

Zkoušky z cizích jazyků 

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

včetně podle Evropského referenčního rámce - je zveřejněn na webových stránkách PF UK a dále v 

příloze č. 2 tohoto opatření. Těm uchazečům, kteří doručí na studijní oddělení Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, úředně (pouze notářem nebo obecním 

úřadem) ověřený certifikát o absolvování takové zkoušky z angličtiny, francouzštiny, italštiny, 

němčiny, ruštiny nebo španělštiny, bude započteno za jednu ze státních nebo mezinárodně 

uznávaných zkoušek 10 bodů a eventuálních dalších 10 bodů bude započteno za další  státní 

nebo mezinárodně uznávanou zkoušku z jiného jazyka. Uchazeči budou tyto body připočteny 

za složenou zkoušku i kdykoliv v minulosti. Státní a mezinárodně uznávané zkoušky budou 

zohledněny jen u těch uchazečů, pro něž bude daný jazyk jazykem cizím, nikoliv mateřským. Pro 

orientaci uchazečů bude seznam uznávaných zkoušek z cizích jazyků zveřejněn na internetových 

stránkách fakulty. 

 

Počet přijatých 

Pro akademický rok 2009/2010 evidovala PF UK ke dni  28. 2. 2009  4627   přihlášek 

k magisterskému studijnímu  programu.  Podle  usnesení  Akademického  senátu   PF UK  z   26. 6. 

2008 bude  pro následující akademický rok přijato 780 + x uchazečů (780 a každý další, který 

bude mít stejný celkový počet bodů jako uchazeč na 780. místě v celkovém pořadí sestaveném 

podle celkového počtu bodů; uchazeči se stejným celkovým počtem bodů jsou uváděni 

v abecedním pořadí). Poměr přijatých a nepřijatých uchazečů je tak dán počtem přihlášek a 

kapacitními možnostmi PF UK. 

Pro uchazeče – absolventy kurzu celoživotního vzdělávání (CŽV) podle § 60 zákona č. 

147/2001 Sb. v akademickém roce 2008/2009 bude veden oddělený seznam. Z uchazečů, kteří na 

základě zvláštní smlouvy absolvovali od akademického roku 2001/2002 kurz celoživotního 

vzdělávání na PF UK (jen účastníci přijímacího řízení v letech 2001 až 2006) bude přijat každý, 

který dosáhne minimálně stejného celkového počtu bodů (nejlepší výsledek NSZ + případná 

bonifikace za maturitní vysvědčení s vyznamenáním + případná bonifikace za zkoušku z cizího 

jazyka + bonifikace za dosažené studijní výsledky v kurzu CŽV) jako 780. uchazeč v pořadníku. 

Uchazečům – absolventům kurzu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2008/2009 

budou, podle zvláštní uzavřené smlouvy, zohledněny studijní výsledky v tomto kurzu. 

Dosáhnou-li průměru 1,50 včetně a splní-li i všechny ostatní stanovené studijní povinnosti, 

může děkan rozhodnout na základě jejich žádosti o přijetí s prominutím přijímací zkoušky. 
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¨ 

Národní srovnávací zkoušky 

 
 

 Uchazeči o studium na PF UK se ke Národním srovnávacím zkouškám přihlašují elektronicky na 

adrese www.scio.cz/nsz. Všechny oddíly v rámci testu OSP i ZSV budou mít v hodnocení 

výsledků zkoušek stejnou váhu.  
 

  Celkový výsledek uchazeče se počítá jakou součet takto převážených (harmonizovaných) 

percentilů dosažených v obou testech. Uchazeč dokládá svůj výsledek PF UK úředně ověřeným 

certifikátem NSZ, který doručí na studijní oddělení PF UK nejpozději do 30. 5. 2009. Výsledek 

z termínu 30.5.2009 pak nejpozději do 10.6.2009. Uchazeč dodá úředně ověřený certifikát pouze 

s nejlepším dosaženým výsledkem v každém z testů OSP a ZSV. Fakulta bude při hodnocení 

uchazeče zohledňovat pouze nejlepší dosažený výsledek z NSZ. 

  Pro účely přijímacího řízení bude podle usnesení AS PF UK z 1.10. 2008  celkový výsledek 

každého z testů NSZ přepočítán Právnickou fakultou na body, a to následujícím koeficientem: 
 

  Výsledky testu OSP koeficientem  1,25 

  Výsledky testu  ZSV koeficientem  0,75 
 

 

Termíny konání Národních srovnávacích zkoušek 

 

Termíny Národní srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. z  

Obecných studijních předpokladů (OSP) jsou stanoveny na 6.12.2008, 7.2.2009, 7.3.2009, 

4.4.2009, 1.5.2009 a 30.5.2009. Termíny NSZ ze Základů společenských věd (ZSV) jsou 

stanoveny na 7.3.2009, 4.4.2009, 1.5.2009 a 30.5.2009. Obchodní podmínky přihlašování na 

zkoušky jsou uvedeny na adrese www.scio.cz/nsz. Každý uchazeč má možnost od Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy absolvovat 1 zkoušku ze Základů společenských věd za zvýhodněnou 

cenu 14 Kč. Zvýhodněnou zkoušku ze ZSV lze absolvovat pouze v některém z termínů 4.4.2009, 

1.5.2009 a 30.5.2009. Na stránkách www.scio.cz/nsz si uchazeč vyzvedne na své jméno a 

rodné číslo slevový kód. Slevový kód uchazeč zadá v posledním kroku přihlášky k NSZ-ZSV. 

Pokud uchazeč neodešle na studijní oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy do 28. února 

2009 řádně vyplněnou přihlášku či neuhradí stanovený poplatek a  do 15. března 2009 tento 

nedostatek neodstraní, nebude mít nárok na uplatnění slevového kódu. 
 

Místa konání Národních srovnávacích zkoušek: 

Česká republika 
 

Brno, Břeclav, České Budějovice, Domažlice, Frýdek Místek, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy 

Vary, Kladno, Kolín, Liberec, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, 

Plzeň, Praha, Prostějov, Příbram, Strakonice, Svitavy, Šumperk, Tábor, Teplice, Ústí nad Labem, 

Zlín 

http://www.scio.cz/nsz
http://www.scio.cz/
http://www.scio.cz/nsz
http://www.scio.cz/nsz
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Slovenská republika 

 

Bratislava, Košice, Žilina (zkoušky probíhají v českém jazyce) 

 

Ústní přijímací zkouška 

 

Pokud by se některý uchazeč nemohl z vážných a objektivních zdravotních důvodů (např. 

invalidita) podrobit Národní srovnávací zkoušce, může bezodkladně, spolu s přihláškou ke studiu, 

nejpozději však do 12. 5. 2009  požádat děkana PF UK o umožnění ústní zkoušky. K žádosti přiloží 

potvrzení lékaře, popř. rozhodnutí správy sociálního zabezpečení o přiznání ZP, ZTP, resp. ZTP/P 

podle vyhl. č. 182/1991 Sb. Vyhoví-li děkan takové žádosti, bude uchazeč pozván k ústní přijímací 

zkoušce v pátek 5. 6. 2009 do budovy PF UK v Praze, kde bude vyzkoušen ústní formou před 

komisí v rozsahu přiměřeném obsahu testů Národních srovnávacích zkoušek. 

 

Výsledky Národních srovnávacích zkoušek a materiály přijímacího řízení 

O přijetí/nepřijetí uchazeče rozhodne přijímací komise děkana PF UK dne 15.6.2009. 

Výsledky (nejlepší možný výsledek) Národních srovnávacích zkoušek budou fakultě předány 

společností www.scio.cz, s.r.o. elektronicky do termínu přijímací komise dne 12.6.2009. Uchazeč 

však zároveň musí fakultě doložit úředně ověřený certifikát (z nejlepšího možného výsledku NSZ) 

na adresu: Právnická fakulta UK, studijní oddělení – přijímací řízení, nám. Curieových 7, 116 40 

Praha 1.  

Výsledky NSZ budou přepočítány výše uvedenými koeficienty a převedeny na body.  

Pro hodnocení uchazeče v účasti na přijímacím řízení v akademickém roce 2009/2010 je 

kromě nejlepšího možného výsledku NSZ rozhodná případná bonifikace za maturitu 

s vyznamenáním a bonifikace za vykonanou jednu nebo dvě různé jazykové zkoušky od úrovně B2 

(podle seznamu v příloze 2 opatření děkana). K připočtení bonifikace je proto nutné doložit na 

studijní oddělení PF UK úředně ověřené certifikáty nejpozději k 12.6.2009. Připočtení 

bonifikačních bodů po datu 15.6.2009 bude možné pouze na základě podané žádosti o přiznání 

bonifikace. Přezkoumání zadání testů Národních srovnávacích zkoušek bude součástí obchodních 

podmínek společnosti www.scio.cz., s.r.o. 

Z takto získaných podkladů poté bude přijímací komisí vytvořeno pořadí uchazečů a ke studiu 

bude přijato 780 uchazečů plus každý další uchazeč, který dosáhne stejného počtu bodů jako 

uchazeč na 780. místě, plus ti účastníci organizovaného kurzu CŽV, jimž nebyla prominuta 

přijímací zkouška a kteří na základě výsledků přijímacího řízení dosáhnou minimálně stejného 

počtu bodů jako 780 uchazeč z pořadí podle výsledků v přijímacím řízení (pro tyto uchazeče bude 

veden oddělený seznam). 

http://www.scio.cz/
http://www.scio.cz/
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Výsledek zkoušky a rozhodnutí o přijetí 

Oficiální výsledky přijímacího řízení  budou k dispozici na internetu po rozhodnutí děkana 

o přijetí. To se předpokládá v úterý 16. 6. 2009 . K těmto údajům budou mít přístup uchazeči 

pouze po zadání svých identifikačních údajů. Toto opatření vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, v platném znění. Před rozhodnutím děkana se žádné informace o 

výsledcích přijímacích zkoušek na PF UK nepodávají a je zbytečné se jich dožadovat. Písemné 

rozhodnutí děkana PF UK o přijetí ke studiu, jež jako jediné má povahu správního rozhodnutí,  

převezme každý přijatý uchazeč u zápisu do studia v termínu od  22. - 26. června 2009. Uchazeč, 

který se nedostaví k zápisu v předepsaném termínu a uchazeč, který nebyl přijat ke studiu, obdrží 

rozhodnutí děkana  na doručovací adresu doporučeně do vlastních rukou (předpoklad je, že se 

tak stane v první polovině července 2009). Požadavek doručení do vlastních rukou je dán § 50 odst. 

5 zákona o vysokých školách a PF UK, proto nemůže vyhovět individuálním žádostem o jiný 

způsob doručení. Rozhodnutí děkana bude obsahovat výrok o přijetí nebo nepřijetí, údaj o 

minimálním počtu bodů nutných k přijetí a údaj o počtu bodů získaných uchazečem (ke dni 

rozhodnutí děkana). 

 

 

Nahlížení do rozhodných materiálů 

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

studium právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho 

přijetí ke studiu. Toto právo nahlédnout PF UK zajistí zveřejněním testu uchazeče na internetu 

(viz výše) i možností eventuálního fyzického nahlížení v budově PF UK – bližší informace budou 

zveřejněny na webové stránce PF UK. Při fyzickém nahlížení však uchazeč nebude vidět jiné 

materiály, než ty, které budou na internetu. Na internetu budou výsledky testů rozhodné pro 

hodnocení uchazečů ponechány minimálně do konečného rozhodnutí rektora UK po přezkumném 

řízení (předpokládá se v první polovině září 2009). Žádostem uchazečů o individuální termíny 

nahlížení nelze vyhovět. 

 

 

Přezkumné řízení 

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

rozhodnutí děkana ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že 

každý uchazeč může znát výsledek přijímacího řízení prostřednictvím internetu v zásadě již od 16. 

6. 2009, není bezpodmínečně nutné pro podání žádosti o přezkum čekat až na doručení rozhodnutí 

děkana. Pro takové případy bude na internetu ke stažení oficiální formulář žádosti o přezkum 

a žádosti o bonifikaci za maturitu s vyznamenáním nebo státní a mezinárodně uznávanou zkoušku 

z cizího jazyka, pokud nebyly rozhodné materiály k bonifikaci doručeny na studijní oddělení 

Právnické fakulty UK do termínu rozhodnutí přijímací komise do 12.6.2009. 

; 
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Bezprostředně po uplynutí lhůty pro podávání žádostí o přezkoumání rozhodnutí (předpoklad 

je v polovině srpna 2009) zveřejní PF UK případně nově dosažené počty bodů jednotlivých 

uchazečů po provedených opravách vyhodnocení výsledku přijímacího řízení (po připočtení 

bonifikačních bodů) stejným způsobem, jako je zveřejnila bezprostředně po původním rozhodnutí 

děkana (internet – průběh přijímacího řízení). Uchazeči budou tímto informováni, nakolik PF UK 

uznala nebo neuznala jejich připomínky. 
 

Pokud děkan nezmění své rozhodnutí, předá žádost o přezkoumání k rozhodnutí 

rektorovi UK. Rektor podle zákona změní rozhodnutí, jen pokud bylo vydáno v rozporu se 

zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo podmínkami pro přijetí. Jinak žádost 

zamítne a původní rozhodnutí potvrdí. Od účinnosti zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 

se tak již nejedná o odvolání a pokud by žádost o přezkoumání byla koncipována jako odvolání 

(bez označení, v čem má rozhodnutí děkana odporovat zákonu, vnitřnímu předpisu UK nebo 

podmínkám pro přijetí), nemůže jí být ze zákona vyhověno. Rozhodnutí rektora UK je konečné. 
 

V případě přezkoumávání rozhodnutí rektorem UK zajišťuje toto přezkumné řízení studijní 

odbor rektorátu UK. Je proto bezpředmětné se informovat o výsledku přezkumu (včetně otázek 

na zasílání rozhodnutí rektora UK) na PF UK; případné dotazy je třeba směřovat na příslušný 

odbor rektorátu UK. 
 

Harmonogram přijímacího řízení 

Harmonogram přijímacího řízení včetně přezkumného řízení bude zveřejněn na úřední desce  

PF UK na internetu. 
 

Zápis přijatých uchazečů ke studiu 

Přijatí uchazeči budou informováni o termínech zápisu do studia prostřednictvím 

informačního systému PF UK ihned po termínu rozhodnutí děkana o přijetí. Zápis je plánován  od 

22.6 do 26.6.2009. Pro případ, že by se přijatý uchazeč nezapsal do studia v uvedeném termínu, 

může požádat studijní oddělení PF UK o zařazení na náhradní termín zápisu, který se předpokládá 

ve druhé polovině září 2009. 
 

 

Kurz celoživotního vzdělávání 
 

Nepřijatí uchazeči mají možnost se přihlásit do mimořádného studia – kurzu 

celoživotního vzdělávání do 15. 9. 2009. Informace o tomto kurzu jsou v příloze č. 3 tohoto 

opatření. 

 

V Praze dne   28. 2. 2009 

 

            Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., v.r. 

děkan PF UK 
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Příloha č. 1 - z Usnesení akademického senátu PF UK z 26. 6. 2008 
 
 

Podmínky pro přijetí ke studiu do magisterského studijního programu na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze pro akademický rok 2009/2010 (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých 

školách) schválené  akademickým senátem Právnické fakulty UK podle čl. 13 odst. 1 písm. e) 

Statutu Právnické fakulty UK 
 
 

Termíny přijímacího řízení  na PF UK: 
 

Národní srovnávací zkoušky:  6.12. 2008  

  7. 2. 2009 

       7. 3. 2009 

       4. 4. 2009 

       1. 5. 2009 

     30. 5. 2009 
 

Přijímací komise:   15. 6. 2009 
 

Ústní zkouška:     5  6. 2009 (předpokládaný termín) 
 

Zápis přijatých uchazečů:  22. 6.  – 26. 6. 2009 

      

Náhradní zápis     16. 9. 2009 

 

Rozhodnutí o přijetí předáno u zápisu, popřípadě odesláno poštou 

 -“-              o nepřijetí odesláno poštou (předpokládaný termín do 15. července 2009) 

 
 

A. Termín pro podání přihlášky ke studiu na PF UK: 
 

Termín pro podávání přihlášek ke studiu v akademickém roce 2009/2010 určí rektor. Přihlášky 

bude možné získat  v elektronické podobě a přímo na PF UK (vrátnice). Součástí přihlášky ke 

studiu bude ověřená kopie maturitního vysvědčení a certifikátu z jazyka/ků u uchazečů, kteří 

maturovali před rokem 2009. Uchazeči, kteří budou maturovat a skládat státní  nebo mezinárodní 

zkoušku z jazyka ve školním roce 2008/2009, budou doručovat materiály na studijní oddělení 

průběžně (poštou, do podatelny PF UK nebo osobně), nejpozději však do konce srpna 2009. 

Materiály doručené po termínu přijímací komise, která se předpokládá v termínu 15. června 2009, 

budou zohledněny v přezkumném řízení PF UK. 
 
 

B. Požadavky na uchazeče: 

 

Účast na Národních srovnávacích zkouškách organizovaných společností www.scio.cz., 

s.r.o. je pro uchazeče ke studiu na Právnické fakultě UK v akademickém roce 2009/2010 povinná. 

Uchazeč se zúčastní NSZ nejméně ve dvou termínech, a to testů z Obecných studijních 

předpokladů a Základů společenských věd. Nejlepší výsledek z účasti na nejméně dvou termínech 

NSZ odešle společnost www.scio.cz., s.r.o. PF UK v elektronické podobě po posledním termínu 

NSZ, který se uskuteční 30. května 2009. Předpokládaný termín předání výsledků v elektronické 

podobě PF UK je 12. června 2009. 

 

 

 

http://www.scio.cz/
http://www.scio.cz/
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Národní srovnávací zkoušky zahrnují 
 

a) Obecné studijní předpoklady (OSP) 

b) Základy společenských věd (ZSV) 
 

Na základě návrhu děkana, rozhodne AS PF UK  na svém zářijovém zasedání eventuálně o 

přepočítávacím koeficientu  celého či jednotlivých částí testů. 
 

 

C. Organizace přijímacích zkoušek a hodnocení uchazečů: 
 

Celkový dosažený počet bodů bude dán součtem uchazečových bodů nejlepšího výsledku 

z Národních srovnávacích zkoušek a bonifikace za maturitu s vyznamenáním a státní nebo 

mezinárodně uznávanou zkoušku. 
 

V přijímacím řízení budou zohledněny výsledky maturity (s vyznamenáním) připočtením 

počtu bodů rovnajících se 5 % z maximálně dosažitelného počtu bodů v testu (po možném 

zaokrouhlení) a státní nebo mezinárodně uznávané zkoušky z cizích jazyků (od úrovně B2 

včetně podle Evropského referenčního rámce), rovněž připočtením počtu bodů rovnajících se 5 %  

z maximálně dosažitelného počtu bodů v testu (po možném zaokrouhlení). Státní a mezinárodně 

uznávané zkoušky budou zohledněny z angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny a 

španělštiny u těch uchazečů, pro něž bude daný jazyk jazykem cizím. 
 

Uchazečům, kteří absolvovali kurz celoživotního vzdělávání (CŽV) podle zvláštní smlouvy, budou 

zohledněny jejich studijní výsledky v tomto kurzu podle uzavřené smlouvy a nejlepší výsledek 

nejméně ze dvou Národních srovnávacích zkoušek. V případě, že se účastníci kurzu CŽV 

nezúčastní Národních srovnávacích zkoušek, ale splněním studijních povinností dosáhnou průměru 

1,5, může děkan rozhodnout na základě žádosti o jejich přijetí s prominutím přijímací zkoušky. 
 

Ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech (zejména zdravotních – držitelé průkazů TP, 

ZTP a ZTP/P)  může děkan na základě individuální žádosti povolit vykonání přijímací zkoušky 

ústní formou v rozsahu přiměřeném testu u Národních srovnávacích zkoušek . 
 

D. Počet přijatých (bez přezkumného řízení): 
 

780 plus každý další uchazeč, který dosáhne stejného počtu bodů jako uchazeč na 780. místě, plus 

ti účastníci organizovaného kurzu CŽV, jimž nebyla prominuta přijímací zkouška a kteří na 

základě výsledků přijímacího řízení dosáhnou minimálně stejného počtu bodů jako 780 uchazeč 

z pořadí podle výsledků v přijímacím řízení (pro tyto uchazeče bude veden oddělený seznam). 
 
 

E. Přezkumné řízení na PF UK 
 

Přezkumné řízení na PF UK bude organizováno pouze pro uchazeče, kteří dodají materiály 

rozhodující pro přiznání bonifikace (maturitní vysvědčení a certifikát z jazyka) po termínu zasedání 

přijímací komise, které se předpokládá 15. června 2009. Termín pro odevzdání materiálů se 

předpokládá nejpozději do konce srpna 2009. Pro uchazeče přijaté na základě žádosti o přezkum 

s přiznáním bonifikace bude organizován zápis v náhradním termínu v měsíci září 2009. 
 

 

V Praze dne 26. 6. 2008 
 

  Na základě návrhu děkana se dne 1. 10. 2008  Akademický senát  Právnické fakulty UK 

usnesl, že se výsledky testů Národních srovnávacích zkoušek přepočítat takto: 

    Výsledky testu OSP koeficientem  1,25 

    Výsledky testu  ZSV koeficientem  0,75 
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Příloha č. 2 -   Seznam mezinárodně uznávaných zkoušek z cizích jazyků 

 

Informace o bonifikaci českých a mezinárodních standardizovaných zkoušek z 

cizích jazyků pro přijímací řízení do magisterského studijního programu v roce 

2009 

Akademický senát PF UK rozhodl, že budou přiděleny zvláštní body v přijímacím řízení těm uchazečům, 

kteří se prokáží vysvědčením o vykonání standardizované zkoušky z cizího jazyka, jež odpovídá alespoň 

úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce (Společný evropský referenční rámec Rady Evropy - 

Doporučení č. (82)18 Výboru ministrů členských států Rady Evropy). 

V přijímacím řízení v r. 2009 přistupujeme k bonifikaci českých a mezinárodních standardizovaných 

zkoušek z cizích jazyků s těmito pravidly: 

1. V přijímacím řízení lze uplatnit vysvědčení o složení standardizovaných zkoušek z cizích jazyků, 

které se na Právnické fakultě vyučují. Jedná se o tyto jazyky: angličtina, němčina, francouzština, 

španělština, italština a ruština. 

2. Pro získání bonifikace je nutné předat studijnímu oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

úředně ověřenou kopii vysvědčení. Jiná forma nebude pro potřeby bonifikace uznána. 

3. Zkoušky z cizího jazyka musí být pro účely přijímacího řízení vykonány nejpozději do 1. 6. 2009. 

4. Úředně ověřené kopie vysvědčení o složení zkoušky z cizího jazyka pro přepočet bodů doporučuje 

fakulta doručit na studijní oddělení Právnické fakulty UK v Praze, nám. Curieových 7, 116 40 

Praha 1 před zasedáním hlavní přijímací komise fakulty, tedy do 12. 6. 2009. 

5. Každý uchazeč může uplatnit pro udělení bonifikace maximálně dvě vysvědčení o zkoušce z 

různých cizích jazyků, které nejsou jeho jazykem mateřským. Osvědčení o absolvování přípravného 

kurzu nelze pro potřeby bonifikace zohlednit. 

6. Seznam standardizovaných zkoušek pro jednotlivé jazyky je přiložen. 

7. Pro uznání maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných 

předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze platí Rozhodnutí Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, 

středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o 

experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů 

v cizím jazyce, zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským společenstvím 

Belgie, Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, Itálií, Španělskem a v Rakouské škole v 

Praze, o. p. s. , č. j. 28 019/2001-23 ze dne 1. 2. 2002, ve znění pozdějších předpisů. Seznam 

bilingvních škol schválených MŠMT je přiložen na konci tohoto dokumentu. 

8. Mezinárodní maturitní zkouška International Baccalaureat z cizího jazyka bude uznána pro 

bonifikaci tehdy, je-li tento cizí jazyk na diplomu IB označen jako předmět A1 nebo A2. Týká se 

angličtiny studované na bilingvním gymnáziu kdekoliv ve světě, jež je zařazeno do sítě škol 

oprávněných vydávat International Baccalaureat, němčiny v regionech s němčinou jako úředním 

jazykem (Internationales Baccalaureat), francouzštiny ve frankofonních oblastech (Baccalauréat 

International), italštiny (Baccellierato Internacionale) v regionech s italštinou jako úředním jazykem 

a španělštiny v zemích se španělštinou jako úředním jazykem (Bachillerato Internacional). 
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Přehled zkoušek pro přidělení bodů v přijímacím řízení na PF UK v r. 2009 

Angličtina 

Úroveň Zkouška 

B2 FCE - First Certificate in English 

 IELTS 5,5 – 6,4 

 BEC 2 - The Business English Certificate 2 

 STANAG 6001 - 2.stupeň (zkouška MO ČR) 

 státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška základní) 

 TOEFL 480-549 

 TOEFL CB 157-212 

 TOEFL iBT 87-109 

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

(B2) 

 TELC - Certificate in English for Business Purposes - B2 

 TELC - B2 English for Technical Purposes 

 International ESOL and Spoken ESOL – Communicator 

 
Pitman Intermediate (Level 2) – Intermediate First Class Pass - B2 Vantage 

C1-C2 IELTS 6,5 – 9 

 CAE - Certificate in Advanced English 

 CPE - Certificate of Proficiency in English 

 BEC 3 - The Business English Certificate 3 

 CEIBT - Certificate in English for International Business and Trade 

 STANAG 6001 - 3.stupeň (zkouška MO ČR) 

 TOEFL 550-677 

 TOEFL CB 213-300 

 TOEFL iBT 110-120 

 Pitman Higher Intermediate (Level 2) 

 Pitman Advanced (Level 3) 

 International ESOL and Spoken ESOL - Expert 

 International ESOL and Spoken ESOL - Mastery 

 ILEC – International Legal English Examination (Cambridge) 

 
státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, 

překladatelská 

 
státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška 

všeobecná) 

 
maturitní zkouška z angličtiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s 

výukou vybraných předmětů v cizím jazyce 

 
diplom o absolvování oborového studia angličtiny (anglistiky/amerikanistiky) na 

filozofické nebo pedagogické fakultě 
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Němčina 

Úroveň Zkouška 

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

 Goethe-Zertifikat B2 

 ÖSD - Mittelstufe Deutsch - B2 

 TestDaf - (B2) 

 Zertifikat Deutsch für den Beruf 

 státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška základní) 

 STANAG 6001 - 2.stupeň (zkouška MO ČR) 

C1-C2 ZMP - Zentrale Mittelstufenprüfung 

 ÖSD-Mittelstufe (dnes Mittelstufe Deutsch - MD) 

 ÖSD - Oberstufe Deutsch C1 

 DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) 

 PWD - Prüfung Wirtschaftsdeutsch International 

 ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung 

 KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom 

 GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom 

 TestDaf - 3 (C1) 

 TestDaf - 4 (C2) 

 STANAG 6001 - 3.stupeň (zkouška MO ČR) 

 DWD - Diplom Wirtschaftssprache Deutsch 

 WD - Wirtschachftssprache Deutsch 

 DSD - Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK 

 státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška všeobecná) 

 
maturitní zkouška z němčiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s 

výukou vybraných předmětů v cizím jazyce 

 
diplom o absolvování oborového studia němčiny (germanistiky) na filozofické 

nebo pedagogické fakultě 

 státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská 

 

 

Francouzština 

Úroveň Zkouška 

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

 DELF B2 – Diplome d´études en langue française 

 DL - Diplome de Langue Française 

 DFA 1, DFA 2 - Diplome de français des affaires 

 CFJ - Certificat de français juridique 

 CFS - Certificat de français de secrétariat 

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

 CFST - Certificat de français scientifique et technique 

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

Français 

 STANAG 6001 - 2.stupeň (zkouška MO ČR) 

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

 DS - Diplome Supérieur d'Etudes Françaises Modernes 

 DHEF - Diplome de Hautes Etudes Françaises 

 CFP - Certificat de français professionel 

 DAFA - Diplome approfondi de français des affaires 

 STANAG 6001 - 3.stupeň (zkouška MO ČR) 

 státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška všeobecná) 

 
maturitní zkouška z francouzštiny jako prvního cizího jazyka ve třídách 

gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce 

 
diplom o absolvování oborového studia francouzštiny (romanistiky) na 

filozofické nebo pedagogické fakultě 

 státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská 

 

Italština 
1. Základní státní zkouška z italštiny (státní jazyková zkouška základní) 

2. Všeobecná státní zkouška z italštiny (státní jazyková zkouška všeobecná) 

3. Překladatelsko-tlumočnická státní zkouška z italštiny (státní jazyková zkouška speciální) 

4. Maturitní zkouška z italštiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných 

předmětů v cizím jazyce 

5. diplom o absolvování oborového studia italštiny na filozofické nebo pedagogické fakultě 

6. TELC (The European Language Certificates) - B2 Certificato Superiore d'Italiano 

7. Ověření o znalosti italštiny jako cizího jazyka (CILS) - Univerzita pro cizince v Sieně 

CILS 2: obtížnostní stupeň : B2 

CILS 3: obtížnostní stupeň : C1 

CILS 4: obtížnostní stupeň : C2 

 

Španělština 
1. Základní státní zkouška ze španělštiny (státní jazyková zkouška základní) 

2. Všeobecná státní zkouška ze španělštiny (státní jazyková zkouška všeobecná) 

3. Překladatelsko-tlumočnická státní zkouška ze španělštiny (státní jazyková zkouška speciální) 

4. Maturitní zkouška ze španělštiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou 

vybraných předmětů v cizím jazyce 

5. diplom o absolvování oborového studia španělštiny na filozofické nebo pedagogické fakultě 

6. TELC (The European Language Certificates) - B2 Certificato de Espanol para relaciones 

profesionales 

7. Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera (DELE), organizuje univerzita v Salamance a 

Instituto Cervantes. 

Diploma Básico obtížnostní stupeň : B2 

Diploma Superior obtížnostní stupeň : C2 

 

Ruština 
1. Základní státní zkouška z ruštiny (státní jazyková zkouška základní) 

2. Všeobecná státní zkouška z ruštiny (státní jazyková zkouška všeobecná) 

3. Překladatelsko-tlumočnická státní zkouška z ruštiny (státní jazyková zkouška speciální) 

4. diplom o absolvování oborového studia ruštiny na filozofické nebo pedagogické fakultě 

5. TELC (The European Language Certificates) - B2 (Certificate in Russian Plus) 

6. Mezinárodní zkoušky z ruského jazyka Státního institutu ruského jazyka A.S.Puškina (certifikované 

Hlavním centrem testování občanů cizích zemí Ministerstva vzdělávání Ruské federace) 

"Ekzamen po russkomu jazyku razgovornogo obščenija" úroveň 2 a výše 

"Ekzamen po russkomu jazyku delovogo obščenija" úroveň 2 a výše 
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Základní předpisy: 

 

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o 

soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, o experimentálním ověřování ukončování studia v The English College in Prague (Anglické 

gymnázium v Praze) podle programu International Baccalaureate č. j. 28 020/2001-23 ze dne 1. 2. 2002, ve 

zněné pozdějších předpisů. 

 

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o 

soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných 

předmětů v cizím jazyce, zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským společenstvím 

Belgie, Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, Itálií, Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o. p. 

s., č. j. 28 019/2001-23 ze dne 1. 2. 2002. 

 

Bilingvní gymnázia – seznam MŠMT v r. 2008: 
 

1.    Gymnázium Písek Komenského (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francouzským   

společenstvím Belgie); adresa: Komenského 89, 397 01 Písek; IČ: 60 869 020 

 

2.    Gymnázium Olomouc – Hejčín (česko-anglické třídy zřízené ve spolupráci s Velkou Británií);  adresa: 

Tomkova 45/314, 779 00 Olomouc – Hejčín; IČ: 00 601 799 

 

3.    Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, příspěvková organizace (česko-německé třídy zřízené ve 

spolupráci se Spolkovou republikou Německo); adresa: Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11; IČ: 

46 748 016 

 

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

adresa: Komenského náměstí 4, 669 75 Znojmo; IČ: 49 438 867 

 

5.    Německá škola v Praze s.r.o. – zahraniční škola a gymnázium; adresa: Schwarzenberská 700/1, 158 00 

Praha 5; IČ: 25 136 241 

       

6.    Gymnázium, Praha 8, Ústavní  (česko-italské třídy zřízené ve spolupráci s Itálií); adresa: Ústavní 400, 

181 00 Praha 8; IČ: 60 460 784 

        

7.    Klasické a španělské gymnázium, Brno – Bystrc (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se 

Španělskem); adresa: Vejrostova 2, 635 00  Brno-Bystrc; IČ: 60 555 211 

       

8.    Rakouské gymnázium v Praze o.p.s.; adresa: Drtinova 3/498, 150 00  Praha 5; IČ: 26 155 281 

 

9.    Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola (šestileté bilingvní česko-

španělské studium); adresa: Jirsíkova 5, 370 01 České Budějovice; IČ: 00 666 122 

 

10.    Gymnázium, Slezská Ostrava, příspěvková organizace (šestileté bilingvní česko-španělské 

studium); adresa: Hladnovská 35/1332, 710 00  Ostrava-Sleská Ostrava; IČ: 00 842 753 

 

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

adresa: Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc; IČ: 00 848 956 

 

12.    Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, (česko-francouzské třídy zřízené ve 

spolupráci s Francií); adresa: Hellichova 3/457, 118 00 Praha 1 – Malá Strana ;   IČ: 70 872 767 

 

13.    Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se 

Španělskem); adresa: Budějovická 680, 140 00  Praha 4; IČ: 00 335 479 
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14.    Slovanské gymnázium, Olomouc, (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií); adresa: 

tř. Jiřího z Poděbrad 13, 771 11 Olomouc; IČ: 00 601 781 

 

15.    Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií); 

adresa: Žižkova 55, 616 00 Brno; IČ: 00 559 008 

 

16.    Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií); 

adresa: Nám. Frant. Křižíka 860, 390 30 Tábor; IČ: 60 061 812 

 

 

Podle § 13 školského zákona může MŠMT povolit vyučování některých předmětů v cizím jazyce 

kterékoliv škole, která si o to zažádá. Postup při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce 

upravuje pokyn ministryně č.j. 33 265/2004-22-23. Škola se musí prokázat dokladem o schválení této 

výuky. 

 

Budete-li uplatňovat vysvědčení ze školy, která není uvedena v seznamu bilingvních gymnázií viz výše, 

ale máte zato, že se jedná o bilingvní výuku, musíte připojit ke svému vysvědčení také úředně 

ověřenou kopii dokladu Vaší školy, že MŠMT schválilo této škole bilingvní program v souladu s výše 

uvedeným pokynem ministryně. 
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Příloha č. 3 - Nabídka kurzu celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., 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 2009/2010. 

Podmínky kurzu: 

1. Kurz je omezen kapacitními možnostmi fakulty na 160 účastníků (přijat bude i žadatel, který by 
dosáhl v přijímacím řízení pro akademický rok 2009/2010 stejného počtu bodů jako 160. žadatel 
v pořadí). Na účastníky kurzu se vztahují univerzitní a fakultní předpisy o celoživotním vzdělávání 
a přiměřeně i studijní a zkušební předpisy fakulty. Účastníci tohoto kurzu však ze zákona 
nejsou studenty! (Účastník kurzu se nemůže stravovat ve vysokoškolských menzách, 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.). 

2. O přijetí do kurzu rozhoduje děkan na základě výsledků přijímacího řízení pro akademický rok 
2009/2010. Vyrozumění o přijetí (spolu s informací o dalším postupu) nebo nepřijetí do kurzu 

obdrží žadatelé písemně v druhé polovině září 2009. Přijati budou uchazeči, kteří přijmou 
nabídku kurzu ze strany fakulty, a to v pořadí podle počtu bodů získaných v přijímacím řízení pro 

akademický rok 2009/2010. 

3. Kurz tvoří předměty předepsané pro 1. ročník studijním plánem. Studijní plán bude v červnu 
2009 zveřejněn na webových stránkách PF UK. 

4. Výuka probíhá ve formě přednášek a ve vybraných předmětech i formou seminářů. Přednášky a 
semináře se konají dle rozvrhu v zásadě ve čtvrtek (v odpoledních hodinách), v pátek (celý den) 
a v některých termínech i v sobotu (též celodenně). 

5. O podmínkách tohoto kurzu je s účastníkem uzavřena smlouva. Za uvedený kurz účastník zaplatí 
Právnické fakultě částku 40.000,- Kč. Splátky této částky nejsou možné. Celá částka je splatná v 
období od podepsání smlouvy o kurzu do zápisu do kurzu (zpravidla na začátku měsíce října). 

6. 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 všechny předepsané povinnosti a dosáhnou u zkoušek, event. v klasifikovaných 
zápočtech celkového průměru do 1,50, budou na základě přihlášky ke studiu a jejich následné 
žádosti přijati s prominutím přijímací zkoušky. Ostatním absolventům kurzu bude udělena 

bonifikace v přijímacím řízení podle dosaženého prospěchu (za průměr do 1,8 bude uchazeč 

bonifikován 10% a za průměr do 2,2 bude bonifikován 5% z celkového počtu bodů, které bude 
možné získat z maximálně možného zisku počtu bodů z testů Národních srovnávacích zkoušek; 
reprobace se do dosaženého průměru započítávají; uznané studijní povinnosti z předchozího 
studia se do dosaženého průměru nezapočítívají). Podrobnosti možné bonifikace budou 
předmětem smlouvy. 

7. 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. 

8. Absolvování mimořádného studia – kurzu celoživotního vzdělávání na PF UK v Praze, 
organizovaného od akademického roku 2001/2002 (do akademického roku 2007/2008) 
nezakládá nárok na prominutí přijímací zkoušky ani na bodovou bonifikaci v přijímacím řízení pro 
akademický rok 2009/2010. 

9. O absolvování kurzu celoživotního vzdělávání se vydává účastníku kurzu osvědčení s přehledem 
konaných studijních povinností spolu s dosaženými výsledky. 

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

Termín podání přihlášky: 

Přihlášky (jen v písemné formě – nikoliv však e-mailem) mohou zaslat na Právnickou fakultu UK v Praze 
pouze účastníci přijímacího řízení do magisterského studijního programu na PF UK pro akademický rok 
2009/2010, a to nejpozději do data, které bude stanoveno v opatření děkana k přijímacímu řízení pro 
akademický rok 2009/2010. Pro přihlášku není stanoven zvláštní formulář. V přihlášce je nutné uvést 

identifikační údaje uchazeče a výslovné označení, že jde o kurz celoživotního vzdělávání. Doporučujeme, 
aby případní zájemci nevázali podání přihlášky do kurzu CŽV na rozhodnutí rektora UK v přezkumném řízení. 
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