
 

 

 
  

  

  

                  

 V Praze dne 25. dubna 2022 

         UKPF/195327/2022 

 

Opatření děkana č. 6/2022, 

o podmínkách uskutečňování mezinárodně uznávaných kurzů LL.M. na 

Právnické fakultě Univerzity Karlovy 

 

K provedení § 60a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, 

čl. 4 odst. 1 písm. e) Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy a opatření rektora č. 47/2017 

o uskutečňování mezinárodně uznávaných kurzů na Univerzitě Kalově vydávám podle čl. 11 

odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy toto opatření děkana: 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

(1) Toto opatření stanoví pravidla pro uskutečňování mezinárodně uznávaných kurzů 

LL.M. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“). 

(2) Kurzy LL.M. jsou na fakultě poskytovány jako další vzdělání v oboru právo navazující 

na ukončené vysokoškolské vzdělání. 

Čl. 2 

Podmínky přijetí do kurzů LL.M.  

(1) Podmínkou přijetí do některého z kurzů LL.M. vyučovaného fakultou, je předložení 

dokumentů ověřujících tyto skutečnosti: 

a) studium nebo absolutorium magisterského studijního programu v oblasti práva, 

absolutorium bakalářského studijního programu v oblasti práva nebo absolutorium 

magisterského studijního programu v jiné oblasti než právo, pokud je dán vztah k právní 

oblasti vyučované v příslušném kurzu LL.M., 

b) aktivní znalost anglického jazyka, ve kterém bude vzdělávání probíhat, prokázaná 

dokladem o dosažení alespoň úrovně B2 v případě, že se uchazeč hlásí do kurzu LL.M. 

vyučovaného v anglickém jazyce. 

(2) Nedílnou součástí přihlášky do kurzu LL.M. jsou rovněž profesní životopis a 

motivační dopis uchazeče.  
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(3) V odůvodněných případech lze uchazeče podmíněně přijmout i bez předložení 

dokumentů podle odstavce 1 s tím, že tyto budou předloženy nejpozději do začátku výuky 

v prvním ročníku.  

(4) Uchazeče do kurzu přijímá děkan na základě doporučení alespoň tříčlenné přijímací 

komise ustavené tím, kdo má v gesci koordinaci LL.M. a dalších cizojazyčných studijních 

programů (dále jen „koordinátor“). Komise může jednat per rollam. 

(5) O přijetí uchazeče do kurzu LL.M. vyrozumí kandidáta koordinátor prostřednictvím 

elektronické pošty, a to bez zbytečného odkladu.  

Čl. 3 

Smlouva o vzdělávání a úplata za účast na kurzu LL.M. 

(1) Přijatým uchazečům zašle koordinátor smlouvu o účasti na kurzu LL.M. a platební 

údaje k zaplacení úplaty za účast na kurzu LL.M.  

(2) Podpisem smlouvy ze strany přijatého uchazeče a zaplacením úplaty za účast v kurzu 

LL.M. vzniká právo na účast na kurzu v trvání tří semestrů. 

(3) Úplata za účast na kurzu LL.M. se stanoví ve výši  

a) 6000 USD za kurz LL.M. vyučovaný v anglickém jazyce, 

b) 120 000 Kč za kurz LL.M. vyučovaný v českém jazyce.  

(4) Úplatu lze uhradit i v odpovídající výši v eurech či českých korunách. Jiné měny 

nejsou fakultou akceptovány.  

(5) Celou výši úplaty je účastník kurzu povinen zaplatit nejpozději do data zahájení kurzů 

LL.M. v příslušném akademickém roce. Koordinátor může v odůvodněných případech povolit 

zaplacení úplaty ve splátkách.  

(6) Zaplacení úplaty za účast na kurzu LL.M. neznamená automatické úspěšné 

absolvování kurzu LL.M. a udělení titulu LL.M.  

(7) V případě nesplnění podmínek pro absolvování kurzu LL.M. a neudělení titulu LL.M. 

se úplata nevrací, a to ani částečně.  

(8) V odůvodněných případech může koordinátor umožnit prodloužení účasti na kurzu. 

V takovém případě je účastník kurzu povinen uhradit 1000 USD za čtvrtý semestr a 2000 USD 

za pátý semestr. Pokud ani během pátého semestru nesplní podmínky pro absolvování kurzu, 

účast zaniká s koncem pátého semestru trvání účasti na kurzu LL.M.  

(9) V případě zanechání účasti LL.M. je koordinátor po konzultaci s děkanem oprávněn 

rozhodnout o vrácení poměrné části kurzovného, pouze však v případech hodných zvláštního 

zřetele.  

Čl. 4 

Průběh a absolvování kurzů LL.M.  

(1) Kurzy LL.M. jsou vedeny v anglickém, nebo českém jazyce.  

(2) Výuka probíhá osobně, v prostorách fakulty. V odůvodněných případech lze výuku 

vést v hybridní formě, v případě zcela mimořádných situací či stavů též zcela online.  

(3) Rozvrh a personální obsazení jednotlivých kurzů LL.M. sdělí účastníkům zahraniční 

oddělení, a to nejpozději 2 týdny před zahájením výuky.  
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(4) Formu kontroly studia nutnou pro absolvování každého předmětu v rámci kurzů 

LL.M. stanoví garant předmětu po konzultaci s garantem kurzu LL.M.  

(5) Podmínkou absolvování kurzu LL.M. je splnění nejméně 9 předmětů u LL.M., 

dosažení nejméně 60 kreditů a úspěšná obhajoba závěrečné práce a absolvování závěrečné 

zkoušky.  

Čl. 5 

Garance v rámci programů LL.M.  

(1) Každý kurz LL.M. má svého garanta nebo garantku z řad zpravidla habilitovaných 

akademických pracovníků fakulty. Garanty jmenuje děkan. 

(2) Hlavním garantem programu LL.M. je koordinátor. Koordinátor zajišťuje řádný chod 

všech programů LL.M. a samostatně rozhoduje o otázkách organizačního charakteru 

souvisejících s programy LL.M.  

Čl. 6 

Přechodné ustanovení 

Dnem 30. června 2022 přestávají být garanty kurzů LL.M. garanti stávající. S účinností od 

1. července 2022 děkan jmenuje garanty nové. 

Čl. 7 

Zrušovací ustanovení 

Opatření děkana č. 9/2011, podmínkách uskutečňování mezinárodně uznávaných kurzů 

LL.M. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, se zrušuje. 

Čl. 8 

Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.  

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., v. r. 

děkan 


