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ZMĚNA PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STÁTNÍ RIGORÓZNÍ 

ZKOUŠKY NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY 

Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 

odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na této změně 

Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, 

jako na jejím vnitřním předpisu: 

Čl. I 

Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 

ze dne 2. června 2017, ve znění změny ze dne 15. června 2018, se mění takto: 

1. V čl. 2 odstavec 1 zní: 

„(1) Státní rigorózní zkoušku lze na fakultě konat z těchto tematických okruhů: 

a) Evropské právo, 

b) Finanční právo, 

c) Mezinárodní právo, 

d) Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu, 

e) Občanské právo hmotné, 

f) Občanské právo procesní, 

g) Obchodní právo, 

h) Pracovní právo, 

i) Právní dějiny, 

j) Právo a ekonomie, 

k) Právo duševního vlastnictví, 

l) Právo sociálního zabezpečení, 

m) Právo životního prostředí, 

n) Římské právo, 

o) Správní právo, 

p) Teorie práva, 

q) Trestní právo, 

r) Ústavní právo a státověda, 

s) Zdravotnické právo.“. 

2. V čl. 9 se odstavce 2 až 4 zrušují. 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 2. 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Uchazeči, kteří podali přihlášku ke konání státní rigorózní zkoušky přede dnem nabytí 

účinnosti této změny pravidel, konají státní rigorózní zkoušku z tematického okruhu zadaného 

přede dnem nabytí účinnosti těchto pravidel. 
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Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato změna pravidel byla schválena Akademickým senátem Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy dne 25. dubna 2019. 

2. Tato změna pravidel nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Univerzity Karlovy.
1
 

3. Tato změna pravidel nabývá účinnosti dnem 1. října 2019. 

 

 

 

 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

 předseda akademického senátu PF UK děkan PF UK 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 

předseda akademického senátu UK 

                                                 
1
  Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu pravidel dne 21. června 2019. 


