V Praze dne 4. prosince 2020
UKPF/461245/2020

Opatření děkana č. 21/2020,
o uznávání splnění kontrol studia studijních předmětů v programu
celoživotního vzdělávání
Podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy vydávám toto opatření
děkana:
ČÁST I
Úvodní ustanovení
Čl. 1
Předmět úpravy
Toto opatření děkana upravuje postup při uznávání splnění kontrol studia studijního
předmětu v programu celoživotního vzdělávání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále
jen „fakulta“), a to kontrol studia splněných v
a) programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného na fakultě od akademického roku
2020/2021,
b) programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného na fakultě do akademického roku
2019/2020 (dále jen „předcházející program celoživotního vzdělávání“),
c) magisterském studijním programu Právo a právní věda uskutečňovaného na fakultě od
akademického roku 2020/2021 (M0421A220006),
d) magisterských studijních programech Právo a právní věda jiných než v magisterském
studijním programu podle písmene c) (M0421A220002 a M6805) uskutečňovaných na
fakultě (dále jen „předcházející magisterské studijní programy“).
ČÁST II
Lhůta a podmínky uznávání
Čl. 2
Lhůta pro uznání kontroly studia studijního předmětu
Lhůta pro uznání splnění kontroly studia studijního předmětu činí
a) 3 roky, pokud jde o kontrolu studia splněnou v programu celoživotního vzdělávání na
fakultě, nebo

-2b) 6 let, pokud jde o kontrolu studia splněnou v magisterském studijním programu na
fakultě.
Čl. 3
Podmínka klasifikace kontroly studia studijního předmětu
Kontrolu studia studijního předmětu klasifikovaného známkou lze uznat pouze, pokud
tato kontrola studia byla klasifikována známkou 1 nebo 2.
Čl. 4
Podmínky pro uznávání kontroly studia předmětů absolvovaných v předcházejícím
programu celoživotního vzdělávání nebo v předcházejících magisterských studijních
programech
(1) Pro uznávání kontroly studia studijních předmětů absolvovaných v předcházejícím
programu celoživotního vzdělávání nebo v předcházejících magisterských studijních
programech se použije tabulka, která tvoří přílohu č. 1 opatření děkana č. 20/2020 o uznávání
splnění kontrol studia studijních předmětů v magisterském studijním programu Právo a právní
věda uskutečňovaného od akademického roku 2020/2021 s tím, že namísto studijního
předmětu z předcházejícího magisterského studijního programu se použije odpovídající
předmět z předcházejícího programu celoživotního vzdělání.
(2) Kontrola studia předmětu podle odstavce 1, u kterého je v tabulce ve sloupci
Uznávání (ANO x NE) uvedeno „ANO“, se uzná, byla-li splněna ve lhůtě pro uznání kontroly
studia studijního předmětu.
(3) Kontrola studia předmětu podle odstavce 1, u kterého je v tabulce ve sloupci
Uznávání (ANO x NE) uvedeno „NE“, se neuzná; důvod je uveden ve sloupci „Důvod
neuznání“.
ČÁST III
Žádost o uznání
Čl. 5
Podání žádosti
(1) Žádost o uznání splnění kontroly studia studijního předmětu podává uchazeč
v listinné podobě v podatelně fakulty nebo v elektronické podobě způsobem, se kterým jiný
právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
(2) Rozhodným dnem pro posouzení žádosti o uznání splnění kontroly studia studijního
předmětu je den, kdy žádost došla fakultě.
Čl. 6
Forma žádosti
(1) Žádost o uznání splnění kontroly studia studijního předmětu se podává na souhrnném
formuláři nebo na samostatném formuláři.
(2) Formuláře podle odstavce 1 jsou v elektronické podobě dostupné na internetových
stránkách fakulty v sekci „Dokumenty studijního oddělení“.
(3) Žádost o uznání kontroly studia jednoho studijního předmětu se podává na
samostatném formuláři č. 1.

-3(4) Žádost o uznání kontroly studia více studijních předmětů se podává na souhrnném
formuláři č. 2.
Čl. 7
Vady žádosti
V případě, že žádost nemá náležitosti požadované příslušným formulářem, studijní
oddělení vyzve uchazeče k odstranění nedostatků žádosti, poskytne mu k tomu přiměřenou
lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě.
ČÁST IV
Postup při vyřizování žádosti
Čl. 8
Postup po podání žádosti
(1) Podatelna fakulty postoupí žádost o uznání studijnímu oddělení.
(2) Studijní oddělení provede kontrolu, zda žádost splňuje všechny náležitosti.
(3) Studijní oddělení na základě údajů v žádosti a tohoto opatření
a) určí den splnění kontroly studia studijního předmětu, která je uznávána,
b) určí rozhodný den pro posouzení žádosti o uznání splnění kontroly studia studijního
předmětu, která je uznávána,
c) ověří, zda ke splnění kontroly studia, která je uznávána, došlo ve lhůtě pro uznání splnění
kontroly studia studijního předmětu,
d) u studijního předmětu ověří, zda jeho kontrola studia byla klasifikována známkou 1 nebo
2.
Čl. 9
Zamítnutí žádosti
Děkan žádost zamítne, pokud
a) studijní předmět, jehož kontrola studia má být uznána, se nevyučuje,
b) absolvování předmětu brání nesplněné podmíněnosti zápisu nebo absolvování studijního
předmětu, jehož kontrola studia má být uznána,
c) kontrola studia studijního předmětu, která je uznávána, byla splněna před lhůtou pro
uznání kontroly studia studijního předmětu,
d) u studijního předmětu nebyla jeho kontrola studia klasifikována známkou 1 nebo 2,
e) jde o kontrolu studia studijního předmětu, u kterého je v tabulce v příloze č. 1 k opatření
děkana č. 20/2020 o uznávání splnění kontrol studia studijních předmětů v magisterském
studijním programu Právo a právní věda uskutečňovaného od akademického roku
2020/2021, ve sloupci Uznávání (ANO x NE) uvedeno „NE“.
Čl. 10
Uznání
(1) Jsou-li splněny podmínky pro uznání splnění kontroly studia studijního předmětu,
děkan kontrolu studia uzná.

-4(2) Na základě uznání podle odstavce 1 se uchazeči připíše počet kreditů za absolvování
studijního předmětu, jehož kontrola studia byla uznána.
(3) V přehledu vykonaných studijních povinností v programu celoživotního vzdělávání je
u předmětu podle odstavce 2 uvedeno „uznáno“ se dnem jeho uznání.
(4) Při výpočtu průměru výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtu podle pravidel
programu celoživotního vzdělávání, se kontrola studia uznaného předmětu nezapočítává.
ČÁST V
Závěrečné ustanovení
Čl. 11
Přechodné ustanovení
Ustanovení čl. 3 a čl. 10 odst. 4 se nepoužije u účastníků programu celoživotního
vzdělávání v akademickém roce 2020/21.
Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Sdělení proděkanky o uznávání předmětů 2020/2021 (účinné od 1. 10. 2020) se zrušuje.
Čl. 13
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r.
děkan

