
 

 

  

 
  

  

  

           V Praze dne 13. ledna 2020 

                                    UKPF/8897/2020 

 

Opatření děkana č. 3/2020, 

kterým se mění opatření děkana č. 8/2019 o uznávání splnění kontroly 

studia předmětu v magisterském studijním programu Právo a právní věda 

 

K provedení čl. 8 odst. 16 až 18 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a čl. 58 odst. 

2 Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy vydávám toto 

opatření: 

Čl. I 

1. Za čl. 1 se vkládá čl. 1a, který včetně nadpisu zní: 

„Čl. 1a 

Podmínka výborné klasifikace kontroly studia studijního předmětu 

Kontrolu studia studijního předmětu klasifikovaného známkou vykonanou v předchozím 

studiu na jiné fakultě Univerzity Karlovy, na jiné vysoké škole v České republice nebo na 

vysoké škole v zahraničí lze uznat pouze, pokud tato kontrola studia byla klasifikována 

známkou 1, případně A nebo v případě šestibodové stupnice známkou A nebo B.“. 

2. V čl. 2 odst. 1 se slovo „Studijní“ nahrazuje slovy „Pokud jde o studijní předměty 

absolvované na fakultě, jsou studijní“ a slova „jsou uvedeny v příloze č. 1“ se nahrazují 

slovy „uvedeny v příloze“. 

3. V čl. 2 odst. 2 se za slovo „zkoušku“ vkládají slova „u studijních předmětů podle odstavce 

1“. 

4. V čl. 2 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí: 

„(3) Pokud jde o studijní předměty absolvované na jiné fakultě Univerzity Karlovy, 

na jiné vysoké škole v České republice nebo na vysoké škole v zahraničí, je studijním 

předmětem s možností rozdílové zkoušky ten studijní předmět, u něhož děkan na základě 

vyjádření garanta předmětu po posouzení obsahu a rozsahu studijního předmětu a formy a 

obsahu jeho kontroly studia stanoví povinnost vykonat rozdílovou zkoušku. 
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(4) U studijních předmětů s možností rozdílové zkoušky podle odstavce 3 je 

rozhodným dnem pro konání rozdílové zkoušky rozhodný den pro posouzení žádosti 

o uznání splnění kontroly studia studijního předmětu.“. 

5. V čl. 6 odstavec 2 zní: 

„ (2) Přílohou žádosti podle odstavce 1 jsou  

a) sylabus studijního předmětu, 

b) požadavky ke splnění kontroly studia předmětu, a to zejména forma, rozsah, zkouškové 

okruhy a seznamy zkouškových otázek, 

c) potvrzení o klasifikaci kontroly studia, a to transkript nebo jiný obdobný výpis splněných 

studijních povinností.“. 

6. V čl. 7 odstavec 2 zní: 

„ (2) Přílohou žádosti podle odstavce 1 jsou  

a) sylabus studijního předmětu, 

b) požadavky ke splnění kontroly studia předmětu, a to zejména forma, rozsah, zkouškové 

okruhy a seznamy zkouškových otázek, 

c) potvrzený doklad o absolvování studijního předmětu a přepočet získaných kreditů na 

ECTS.“. 

7. V čl. 10 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

 

„d) u studijního předmětu absolvovaného na jiné fakultě Univerzity Karlovy, na jiné 

vysoké škole v České republice nebo na vysoké škole v zahraničí ověří, zda jeho 

kontrola studia byla klasifikována známkou 1, případně A nebo v případě šestibodové 

stupnice známkou A nebo B,“. 

 

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f). 

8. V čl. 10 odst. 2 písm. f) se slovo „ověří“ nahrazuje slovy „u studijního předmětu s možností 

rozdílové zkoušky absolvovaného na fakultě ověří“ a slova „u studijního předmětu 

s možností rozdílové zkoušky“ se zrušují. 

9. V čl. 10 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „kontrola studia studijního předmětu, která 

je uznávána, je obdobou kontroly studia studijního předmětu, která má být uznána.“ zrušují 

a doplňují se písmena a) a b), která znějí: 

„a) kontrola studia studijního předmětu, která je uznávána, je obdobou kontroly studia 

studijního předmětu, která má být uznána, 

b) má být uznání kontroly studia předmětu vázáno na rozdílovou zkoušku.“. 

10. V čl. 11 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

 

„d) u studijního předmětu absolvovaného na jiné fakultě Univerzity Karlovy, na jiné 

vysoké škole v České republice nebo na vysoké škole v zahraničí nebyla jeho kontrola 

studia klasifikována známkou 1, případně A nebo v případě šestibodové stupnice 

známkou A nebo B,“. 

 

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).
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11. V čl. 11 odst. 1 písm. g) se slova „jde o předmět s možností rozdílové zkoušky“ nahrazují 

slovy „jde o studijní předmět s možností rozdílové zkoušky absolvovaný na fakultě“.  

12. V příloze se zrušují řádky s předměty „Občanské právo hmotné I, II (HP0271, HP0272)“, 

„Občanské právo procesní I (HP0281)“, „Bytové právo (HP0021)“, „Katastr nemovitostí 

(HP0332)“, „Právnická povolání v justici (HP1111)“ a „Nesporná řízení v právní praxi 

a teorii (HV3629)“. 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření se dokončí podle opatření 

děkana č. 8/2019, o uznávání splnění kontroly studia předmětu v magisterském studijním 

programu Právo a právní věda, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření. 

Čl. III 

Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti 1. února 2020. 

 

 

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r. 

děkan 

 

 


