
PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU 
do magisterského studijního programu Právo a právní věda bez specializace kód 

M0421A220002 uskutečňovaného na Právnické fakultě UK  
pro akademický rok 2020/2021 (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých školách) schválené 

Akademickým senátem PF UK podle čl. 13 odst. 1 písm. e) Statutu Právnické fakulty UK 
(dále jen „Podmínky“) 

 

A. Podmínky pro přijetí ke studiu  
1. V souladu s § 48 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), je podmínkou pro přijetí ke 
studiu v magisterském studijním programu dosažení středního vzdělání, prokázané 
vysvědčením o složení maturitní zkoušky. 

2. Další podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu Právo 
a právní věda bez specializace ve smyslu § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách je 
absolvování programu CŽV uskutečňovaného na Právnické fakultě Univerzity 
Karlovy v souladu s § 60 zákona o vysokých školách a určeného pro uchazeče 
o studium magisterského studijního programu Právo a právní věda bez specializace, 
oblast vzdělávání Právo, v případě,  

a. že uchazeč o studium řádně do pátku 26. 6. 2020 včetně splní všechny 
předepsané studijní povinnosti (tj. předepsané zkoušky, klasifikované 
zápočty a zápočty) a zároveň 

b. dosáhne šedesáti kreditů a prospěchového průměru výsledků vykonaných 
zkoušek a klasifikovaných zápočtů do 2,25 včetně. Průměr výsledků 
zkoušek a klasifikovaných zápočtů, včetně hodnocení „neprospěl“, se počítá 
jako prostý aritmetický průměr všech pokusů. Takto získaný výsledek bude 
matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa. 

Další informace o přijímacím řízení  
1. Poslední den pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2020/2021 je 

v souladu s Opatřením rektora č. 7/2019 stanoven na 29. února 2020.  
2. Přihlášky je možné podat pouze v listinné podobě prostřednictvím podatelny Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy.  
3. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je stanoven na 810 Kč (ve smyslu 

Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy) a je splatný k poslednímu dni pro podávání 
přihlášek. 

4. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí 
všem uchazečům, kteří ve stanoveném termínu podali přihlášku ke studiu a zaplatili 
příslušný poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. 

5. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání 
se podává prostřednictvím děkana a rozhoduje o něm rektor. Odvolání se doručí na 
studijní oddělení Právnické fakulty. 

6. Zápis přijatých uchazečů se koná ve dnech 8. července 2020 a náhradní zápis 4. září 
2020. Uchazeči přijatí po tomto datu budou zapsáni ke studiu individuálně.  



7. Všechny listinné dokumenty v rámci přijímacího řízení v podobě stanovené těmito 
Podmínkami uchazeč doručuje na adresu: 
Právnická fakulta UK 
studijní oddělení – přijímací řízení  
nám. Curieových 7 
116 40 Praha 1 
nebo osobně v podatelně fakulty: pondělí-čtvrtek 9:00-16:00; pátek 9:00-15:00 (od září 
do června); pondělí-pátek 9:00 – 13:00 (v červenci a srpnu), 
nebo prostřednictvím datové schránky - identifikátor datové schránky Univerzity 
Karlovy: piyj9b4 
 


