
Pátá novela Pravidel pro organizaci studia na PF UK 

Novelizační body po zasedání AS UK dne 20. listopadu 2020 

ZMĚNA PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA 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 studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, jako na jejím 

vnitřním předpisu: 

Čl. I 

Pravidla pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 2. června 

2017, ve znění změny ze dne 15. června 2018, změny ze dne 14. prosince 2018, změny ze dne 

21. června 2019 a změny ze dne 29. listopadu 2019, se mění takto: 

1. V čl. 8 odst. 3 větě druhé se za slova „vedoucího příslušného katedry“ vkládají slova 

„a garanta studijního programu“. 

2. Za čl. 8a se vkládá nový čl. 8b, který včetně nadpisu zní: 

„Čl. 8b 

Zkouška a klauzurní práce ve druhém opravném termínu 

(k čl. 8 odst. 14 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 

(1) Druhý opravný termín ústní zkoušky nebo ústní části kombinované zkoušky 

z povinného nebo povinně volitelného předmětu konaný v daném úseku studia se koná před 

zkušební komisí. 

(2) Písemnou zkoušku, písemnou část kombinované zkoušky nebo klauzurní práci 

z povinného nebo povinně volitelného předmětu vypracovanou ve druhém opravném termínu 

v daném úseku studia hodnotí zkušební komise. 

(3) Odstavce 1 a 2 se použijí bez ohledu na to, zda jde o první nebo opakovaný zápis 

předmětu.“. 

3. V části druhé se na začátek hlavy II vkládá nový čl. 12a, který včetně nadpisu zní: 

„Čl. 12a 

Hlasování oborové rady per rollam 

(k čl. 10 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu univerzity) 

Oborová rada nemůže hlasovat per rollam, pokud jde o 

a) posuzování a schvalování individuálních studijních plánů studentů doktorského studijního 

programu, 

b) sledování a hodnocení plnění individuálních studijních plánů studentů doktorského 

studijního programu.“. 

4. V čl. 16 odst. 2 se slovo „Zápočty“ nahrazuje slovy „Splněné kontroly studia, které jsou 

předpokladem pro konání zkoušky,“. 

5. V čl. 19 odst. 1 věta druhá se za slovo „uplynout“ vkládají slova „zpravidla 4 týdny“ a za 

slovo „nejméně“ se vkládá slovo „však“. 



 - 2 - 

6. Nadpis čl. 27 zní: „Komisionální konání ústních zkoušek a ústních částí 

kombinovaných zkoušek“. 

7. V čl. 27 odst. 1 se za slovo „dvoučlennou“ vkládá slovo „zkušební“. 

8. V čl. 27 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

9. V čl. 42 odst. 3 se slova „zaslán nebo“ zrušují. 

10. Nadpis čl. 48 zní: „Termíny zkoušek“. 

11. V čl. 48 odst. 1 se slovo „obdobích“ nahrazuje slovem „termínech“. 

12. V čl. 48 se odstavec 2 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4. 

13. V čl. 48 odst. 2 se slova „Přihlašování probíhá“ nahrazují slovy „Studenti se přihlašují 

elektronicky“ a slovo „dodatečné“ se zrušuje. 

14. V čl. 48 odst. 3 se slovo „termínů“ nahrazuje slovem „termínu“, slova „2 týdny před prvním 

termínem příslušné části“ se nahrazují slovy „1 týden před termínem“ a za slova 

„nejpozději 1“ se vkládá slovo „pracovní“. 

15. V čl. 48 se doplňuje odstavec 5, který zní:  

„(5) V rámci každého období se vypisují alespoň 2 termíny pro studenty, kteří skládají 

příslušnou část státní závěrečné zkoušky ve druhém opravném termínu; tito studenti se 

nemohou hlásit na jiné než tyto termíny.“. 

16. Nadpis čl. 49 zní: „Organizace zkoušek“. 

17. V čl. 49 odst. 2 se text „9:00“ nahrazuje textem „8:00“, text „13:30“ se nahrazuje textem 

„12:45“ a slovo „losováním“ se nahrazuje slovem „přiřazováním“. 

18. V čl. 49 odst. 3 se slovo „jsou“ nahrazuje slovem „je“, slova „4 studenti“ se nahrazují slovy 

„5 studentů“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“. 

19. V čl. 49 se doplňuje odstavec 4, který zní:  

„(4) Studenti jsou v rámci daného bloku zváni vždy na konkrétní čas. Student mimo 

informace o tomto konkrétním čase obdrží i informaci o čase a místu přiřazování studentů 

k jednotlivým komisím.“. 

20. V čl. 51 se odstavec 1 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4. 

21. V čl. 51 odst. 1 se slovo „přidělováni“ nahrazuje slovem „přiřazováni“. 

22. V čl. 51 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:  

„(2) Losování je veřejné. Losování probíhá v předem určené místnosti; tato místnost se 

zveřejní ve veřejné části internetových stránek fakulty.“. 
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Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 

23. V čl. 51 se odstavec 5 zrušuje. 

24. Čl. 52 včetně nadpisu zní: 

„Čl. 1 

Zahájení zkoušky, vylosování otázek a příprava 

(1) Soukromoprávní a veřejnoprávní část státní závěrečné zkoušky se zahajuje vždy 

v místnosti, ve které probíhalo přiřazování studentů ke zkušebním komisím. 

(2) Soukromoprávní nebo veřejnoprávní část státní závěrečné zkoušky je zahájena 

příslušným proděkanem, nebo jiným jím pověřeným akademickým pracovníkem fakulty, který 

provede prezenci a ověření totožnosti přítomného studenta pozvaného na daný čas a sdělí mu 

složení komise, ke které byl přiřazen. 

(3) Po zahájení podle odstavce 2 si student v místnosti, ve které probíhalo přiřazování 

studentů ke zkušebním komisím, vylosuje otázky z každého tematického okruhu. V této 

místnosti je poskytnut čas na přípravu odpovědí alespoň v délce 40 minut a poskytnuty fakultou 

zajištěné právní předpisy a jiné zdroje, které má mít k dispozici v průběhu této přípravy. 

(4) Čísla vylosovaných otázek a jméno studenta se poznamenají do podkladů příslušné 

zkušební komise a jsou potvrzeny příslušným proděkanem, nebo jiným jím pověřeným 

akademickým pracovníkem fakulty.“. 

25. Za čl. 52 se vkládá čl. 52a, který včetně nadpisu zní: 

„Čl. 52a 

Průběh zkoušky před zkušební komisí 

(1) Zkušební komise zahájí svou činnost ve zkušebních místnostech v čas stanovený 

příslušným proděkanem. 

(2) Zkušební komisí určený člen komise se dostaví do místnosti, ve které probíhalo 

přiřazování studentů ke zkušebním komisím, a pozve studenta prvního v pořadí do zkušební 

místnosti; obdobně to platí i pro další studenty v pořadí. 

(3) Student odpovídá na zkušební otázky v pořadí, které si sám zvolí.“. 

26. V čl. 53 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „, které se koná bezprostředně poté, co 

student ukončí odpovídání na zkušební otázky“. 

27. V čl. 53 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „, a to bezprostředně poté, co se 

zkušební komise na něm usnese“. 

28. V čl. 53 se doplňuje odstavec 8, který zní: 

„(8) Odstoupí-li student od zkoušky, bude klasifikován „neprospěl/a“ a do protokolu se 

uvedou vylosované otázky a poznámka „odstoupil/a od zkoušky“.“. 

29. Nadpis čl. 54 zní: „Zkušební otázky a používání právních předpisů a jiných zdrojů“. 

30. V čl. 54 odst. 1 se za slovo „zveřejní“ vkládají slova „garantem studijního programu 

schválené“. 
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31. V čl. 54 odst. 2 se slova „20 až“ nahrazují slovy „nejvýše“. 

32. V čl. 54 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Student má k dispozici v průběhu přípravy a odpovědi na zkušební otázky relevantní 

právní předpisy a jiné zdroje. Seznam relevantních právních předpisů a jiných zdrojů schválený 

garantem studijního programu zveřejní katedra ve studijním informačním systému před 

začátkem akademického roku.“. 

33. V čl. 62 odst. 2 se slova „sestaví ve studijním informačním systému individuální studijní 

plán školitel“ nahrazují slovy „nesplnil požadavek stanovený Studijním a zkušebním 

řádem univerzity a studium mu bude ukončeno“. 

34. V čl. 63 odst. 1 se za slovo „realizována“ vkládají slova „formou studia a absolvování 

studijních předmětů a dále“. 

35. V nadpisu čl. 64 se slovo „zkoušky“ nahrazuje slovy „kontroly studia“. 

36. V čl. 64 odst. 1 se slovo „zkoušky“ nahrazuje slovy „kontroly studia“ a slova „zkoušku z“ 

se nahrazují slovy „kontrolu studia z předmětu“. 

37. V čl. 64 odst. 2 se slova „zkoušku z cizího jazyka“ nahrazují slovy „kontrolu studia 

jazykového předmětu“. 

38. V čl. 64 odst. 3 se slovo „zkoušky“ nahrazuje slovy „kontrolu studia“. 

39. V čl. 65 odst. 4 se slova „ve spolupráci s konzultantem, byl-li jmenován,“ zrušují. 

40. V čl. 67 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Přítomným členem je i člen oborové rady, 

který se účastní jejího zasedání prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.“. 

41. V čl. 67 odst. 3 se slova „, minimálně však třikrát za rok“ zrušují. 

42. V čl. 67 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: 

„(6) V případě důvodů zvláštního zřetele hodných, lze zasedání oborové rady konat 

prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. 

(7) Zasedání oborové rady se může účastnit i školitel, student a další osoby, které na 

zasedání předseda oborové rady pozve.“. 

43. V čl. 67a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

44. V čl. 68 písm. a) se slova „; v případě, že student nevyužije svého práva podílet se na 

sestavení individuálního studijního plánu, sestaví do 2 měsíců od začátku akademického 

roku individuální studijní plán“ zrušují. 

45. Čl. 75 se včetně nadpisu zrušuje 

46. V čl. 77 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pracovní verze disertační práce musí 

splňovat náležitosti disertační práce a její rozsah včetně poznámek pod čarou je nejméně 

243 000 znaků včetně mezer vlastního textu.“. 
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47. V čl. 77 odst. 2 se slovo „jen“ zrušuje, za slovo „návrh“ se vkládá slovo „studenta,“, věta 

druhá se zrušuje a za slovo „Garant“ se vkládají slova „programu na návrh nebo z vlastního 

podnětu“.  

48. V čl. 77 odst. 3 se slova „svou práci“ nahrazují slovy „pracovní verzi své disertační práce 

v elektronické podobě“ a slova „vedoucímu katedry, na niž je student zařazen“ se nahrazují 

slovy „garantovi programu“. 

49. V čl. 77 odst. 4 se za slovo „zda“ vkládají slova „pracovní verze“ a věta poslední se 

nahrazuje větou „Garant programu určí alespoň jednoho oponenta předběžné verze 

disertační práce, který zpracuje posudek; přihlédne přitom k tomu, aby tento oponent mohl 

být oponentem disertační práce.“. 

50. V čl. 77 odst. 5 se za slovo „přepracování“ vkládají slova „pracovní verze“, za větu první 

se vkládá věta „Přílohou zápisu je posudek oponenta předběžné verze disertační práce.“ a 

slova „vedoucí katedry, na kterou je student zařazen,“ se nahrazují slovy „garant 

programu“. 

51. V nadpisu čl. 78 se za slovo „obhajobě“ vkládají slova „a odevzdání“. 

52. V čl. 78 odst. 2 písm. c) se číslo „10“ nahrazuje číslem „3“. 

53. V čl. 78 odst. 3 písm. a) se slova „jazyce práce“ nahrazují slovy „českém jazyce“. 

54. V čl. 78 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Student odevzdá disertační práci rovněž v elektronické podobě do příslušné aplikace 

studijního informačního systému. Student do této aplikace rovněž nahraje abstrakt disertační 

práce v českém a anglickém jazyce; tyto abstrakty musí být obsahově shodné s abstrakty 

obsaženými v disertační práci.“. 

55. V čl. 81 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

„(5) Komise pro obhajobu disertační práce při ustanovování oponentů přihlédne k tomu, 

kdo byl oponentem předběžné verze disertační práce, pokud se konala předběžná rozprava.“. 

56. V čl. 82 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Pokud se konala předběžná rozprava, je součástí posudku oponenta a školitele i 

zhodnocení, zda a jak se student vypořádal s připomínkami z předběžné rozpravy a z posudku 

k předběžné verzi disertační práce.“. 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 

Ustanovení čl. 10 odst. 4 Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy, ve znění účinném od 1. října 2020, platí i pro studenty, kteří 

a) se zapsali do prvního úseku studia pro akademické roky, které započaly před 1. říjnem 

2020, a pro studenty, kteří se zapsali do prvního úseku studia pro akademický rok, který 

začíná dnem 1. října 2020, na základě absolvování programu celoživotního vzdělávání 
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uskutečňovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v souladu s § 60 zákona 

o vysokých školách, a 

b) si zadali téma diplomové práce ode dne nabytí účinnosti této změny pravidel. 

 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato změna pravidel byla schválena Akademickým senátem Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy dne 15. října 2020. 

2. Tato změna pravidel nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Univerzity Karlovy.1 

3. Tato změna pravidel nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 

 

 

 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 20. listopadu 2020. 


