
 

Univerzita Karlova Právnická fakulta telefon: 221 005 203 
Oddělení studijní e-mail: studijni@prf.cuni.cz 

nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 datová schránka: piyj9b4 
IČO: 00216208  DIČ: CZ00216208 http://www.prf.cuni.cz 

 

 

  

  

  XXXX. XXXXX XXXXXXXX  

XXXXXXXXX XXX/XX 

XXX XX XXXXX X 
 

 

Č. j. UKPF/17513/2020-2 Vyřizuje:   Sojka V Praze dne:  22.1.2020 

 

Vážený pane doktore, 

 

k Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/199 Sb. ze dne 20.01.2020 Vám sděluji následující. 

 
1. Státní závěrečná zkouška z - Trestní, správní a ústavní právo: 

a. kolik studentů bylo přihlášeno a vykonalo SZZK v jarních termínech (květen-červen 2019) 

v akademickém roce 2018/2019. 

292/282 

b. kolik studentů se nedostavilo k vykonání zkoušky v den konání. 

8 

c. kolik studentů úspěšně složilo SZZK jarních termínech (květen-červen 2019) 

v akademickém roce 2018/2019. 

233 

d. kolik studentů neúspěšně složilo v jarních termínech (květen-červen 2019) v akademickém 

roce 2018/2019. 

49 

e. kolik studentů bylo přihlášeno a vykonalo SZZK v podzimních termínech (září 2019) 

v akademickém roce 2018/2019. 

233/227 

f. kolik studentů se nedostavilo k vykonání zkoušky v den konání. 

6 

g. kolik studentů úspěšně složilo SZZK podzimních termínech (září 2019) v akademickém 

roce 2018/2019. 

188 

h. kolik studentů neúspěšně složilo v podzimních termínech (září 2019) v akademickém roce 

2018/2019. 

39 



i. kolik studentů bylo přihlášeno a vykonalo SZZK v zimních termínech (leden 2020) 

v akademickém roce 2019/2020. 

99/94 

j. kolik studentů se nedostavilo k vykonání zkoušky v den konání. 

5 

k. kolik studentů úspěšně složilo SZZK zimních termínech (leden 2020) v akademickém roce 

2019/2020. 

77 

l. kolik studentů neúspěšně složilo v zimních termínech (leden 2020) v akademickém roce 

2019/2020. 

17 

2. Státní závěrečná zkouška - Občanské hmotné a procesní, obchodní právo: 

a. kolik studentů bylo přihlášeno a vykonalo SZZK v jarních termínech (květen-červen 2019) 

v akademickém roce 2018/2019. 

189/183 

b. kolik studentů se nedostavilo k vykonání zkoušky v den konání. 

6 

c. kolik studentů úspěšně složilo SZZK jarních termínech (květen-červen 2019) 

v akademickém roce 2018/2019. 

150 

d. kolik studentů neúspěšně složilo v jarních termínech (květen-červen 2019) v akademickém 

roce 2018/2019. 

33 

e. kolik studentů bylo přihlášeno a vykonalo SZZK v podzimních termínech (září 2019) 

v akademickém roce 2018/2019. 

240/234 

f. kolik studentů se nedostavilo k vykonání zkoušky v den konání. 

6 

g. kolik studentů úspěšně složilo SZZK podzimních termínech (září 2019) v akademickém 

roce 2018/2019. 

201 

h. kolik studentů neúspěšně složilo v podzimních termínech (září 2019) v akademickém roce 

2018/2019. 

33 

i. kolik studentů bylo přihlášeno a vykonalo SZZK v zimních termínech (leden 2020) 

v akademickém roce 2019/2020. 

počet není zatím znám, státní závěrečné zkoušky probíhají 

j. kolik studentů se nedostavilo k vykonání zkoušky v den konání. 

počet není zatím znám, státní závěrečné zkoušky probíhají 

k. kolik studentů úspěšně složilo SZZK zimních termínech (leden 2020) v akademickém roce 



2019/2020. 

počet není zatím znám, státní závěrečné zkoušky probíhají 

l. kolik studentů neúspěšně složilo v zimních termínech (leden 2020) v akademickém roce 

2019/2020. 

počet není zatím znám, státní závěrečné zkoušky probíhají 

 

 

S pozdravem 

 

 Mgr. Miroslav Sojka 

 vedoucí studijního oddělení 

 


