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Č.j. PFUK/1184/2016 Vyřizuje:  Sojka V Praze dne 16. 05. 2016 

 

 

Věc: sdělení o poskytnutí informací na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

Právnická fakulta UK v Praze na základě Vaší žádosti ze dne 27. 4. 2016 poskytuje 

následující informace: 

 

K bodu (i) Vaší žádosti: 

 

Zkoušející jsou přiřazováni ke konkrétním termínům zkoušek u katedry správního práva a 

správní vědy, katedry občanského práva a katedry obchodního práva rozhodnutím 

vedoucího příslušné katedry. 

 

K bodu (ii) Vaší žádosti: 

 

1. Seznam termínů zkoušek všech předmětů, které zajišťuje katedra občanského práva, 

včetně jmen vyučujících, kteří budou v daném termínu zkoušet, pro období od 1.5.2016 do 

30.6.2016 je uveden v Příloze č. 1  

 

2. Seznam termínů zkoušek všech předmětů, které zajišťuje katedra obchodního práva, 

včetně jmen vyučujících, kteří budou v daném termínu zkoušet, pro období od 1.5.2016 do 

30.6.2016 je uveden v Příloze č. 2. 

 

3. Seznam termínů zkoušek všech předmětů, které zajišťuje katedra správního práva a 

správní vědy, včetně jmen vyučujících, kteří budou v daném termínu zkoušet, pro období od 

1. 5. 2016 do 30. 6. 2016, je uveden v Příloze č. 3. Seznam těchto termínů, včetně jmen 

zkoušejících, je uveden v rozsahu, v jakém je zatím znám. Mimo tento rozsah proto nelze 

odpovídající informace poskytnout ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

4. O termínech zkoušek v období od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016 zatím vedoucí kateder 

nerozhodli. Informace o nich tak zatím nejsou známy, a nelze je proto poskytnout ve smyslu 

§ 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. 

 



5. Nad rámec výše uvedeného sdělujeme, že všechny výše uvedené seznamy, jakož i 

informace v nich obsažené, nelze považovat za definitivní, neboť příslušní vedoucí kateder 

jsou oprávněni svým rozhodnutím podle potřeby termíny zkoušek, jakož i osoby 

zkoušejících, dodatečně změnit nebo doplnit. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

 děkan 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – termíny zkoušek katedry občanského práva 

Příloha č. 2 – termíny zkoušek katedry obchodního práva  

Příloha č. 3 – termíny zkoušek katedry správního práva a správní vědy 

 


