
Univerzita Karlova          V Praze dne 16. září 2019 

Právnická fakulta                   UKPF/262562/2019 

Opatření děkana č. 12/2019, 

o cenách Praemium excellentiae 

 

K provedení čl. 42 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy a čl. 11 Pravidel pro 

přiznávání stipendií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy vydávám podle čl. 11 odst. 2 

Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy toto opatření děkana: 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

(1) Děkan fakulty uděluje na návrh nebo z vlastního rozhodnutí cenu Praemium 

excellentiae v těchto kategoriích: 

a) vynikající studijní výsledky,  

b) vynikající výsledek tvůrčí činnosti nebo 

c) vynikající diplomová nebo disertační práce. 

(2) Cena je udílena studentům nebo absolventům fakulty. 

Čl. 2 

Cena za vynikající studijní výsledky 

(1) Cena je udílena za vynikající studijní výsledky po celou dobu studia nebo 

v případech výborných výsledků studentů nebo absolventů souvisejících se studiem. 

Takovými výsledky je zejména výborná reprezentace fakulty v moot courtech, studentské 

vědecké odborné činnosti nebo obdobných aktivitách. 

(2) Návrh na udělení ceny podává děkanovi proděkan pro magisterský studijní program 

a přijímací řízení v případech studentů magisterského studijního programu, proděkan pro 

doktorský studijní program v případech studentů doktorských studijních programů nebo 

proděkan pro zahraniční záležitosti. Návrh na udělení ceny může podat dále každý 

akademický pracovník. 

(3) Děkan může rozhodnout, že cena nebude v daném akademickém roce udělena. 

Čl. 3 

Cena za vynikající výsledek tvůrčí činnosti 

(1) Cena je udílena za vynikající výsledek tvůrčí činnosti vytvořený v průběhu 

magisterského nebo doktorského studia. 

(2) Návrh na udělení ceny podává děkanovi proděkan pro vědu, výzkum a ediční 

činnost. Návrh na udělení ceny může podat dále každý akademický pracovník. 

(3) Děkan může rozhodnout, že cena nebude v daném akademickém roce udělena. 

Čl. 4 

Cena za vynikající diplomovou nebo disertační práci 

(1) Cena je udílena za obhájenou diplomovou nebo disertační práci. 
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(2) Návrh na udělení ceny podává děkanovi vedoucí diplomové práce, oponent 

diplomové práce, školitel, konzultant, oponent disertační práce nebo vedoucí pracoviště, 

v jehož rámci byla práce vedena. 

(3) Každoročně jsou oceněny zpravidla 3 diplomové práce a 1 disertační práce. Při 

udílení ceny je dbáno na zastoupení prací z různých právních vědních oborů. 

Čl. 5 

Společná ustanovení 

(1) Děkan udílí cenu vždy za akademický rok na základě posouzení došlých návrhů 

pětičlennou poradní komisí. 

(2) Cena je udílena zpravidla najednou ve všech kategoriích v zimním semestru 

následujícího akademického roku. 

(3) Návrh na udělení ceny je podáván na oddělení komunikace a vnějších vztahů do 

konce akademického roku, ve kterém došlo k rozhodné události odůvodňující udělení ceny. 

(4) Součástí návrhu je uvedení  

a) identifikace navrhovatele, 

b) jména studenta nebo absolventa, 

c) důvody, ve kterých navrhovatel spatřuje výjimečnost daného počinu, a  

d) odůvodnění návrhu. 

Čl. 6 

Přechodná ustanovení 

Návrhy na udělení ceny v jednotlivých kategoriích za akademický rok 2018/2019 lze 

podávat do 31. října 2019 do 14:00 na sekretariát fakulty.  

Čl. 7 

Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r. 

děkan 


