
HARMONOGRAM CŽV 2022/2023 

ČERVEN AŽ SRPEN 2022 

po 14. červnu 2022 (zveřejnění výsledků přijímacího řízení) e-mailem zaslána 
nabídka podání přihlášky do programu CŽV neúspěšným uchazečům o studium 
v mgr. programu  
od 27. června 2022 do 23. srpna 2022 (23.59 hod.) – podávání elektronické 
přihlášky do CŽV 
pátek 26. srpna  – zasedání tzv. přijímací komise pro CŽV  
pondělí 29. srpna – na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do CŽV sdělení 
o zařazení/nezařazení do programu CŽV (s informacemi o dalším postupu) 

ZÁŘÍ 2022 

čtvrtek 8. září – zápis do CŽV (OSOBNĚ): podepsání „zápisového listu“, 
informace o organizaci programu CŽV, deadline pro zaplacení poplatku za 
CŽV; co nejdříve po zápise zařízení přístupových údajů do systému a průkazu  
v průběhu září – rozesílání oficiálního sdělení o nezařazení do programu CŽV  
od pondělí 12. září (pravděpodobně 19:00) – výběr termínu (turnusu) pro 
předmět Úvod do studia práva pro CŽV elektronicky ve Studijním informačním 
systému (výběr záleží na Vašich preferencích a na kapacitě daného termínu) – k 
dispozici budou na výběr 3 turnusy 

• po 19. září – stř 21. září (doporučujeme vybírat tento, protože předchází 
vlastní výuce ostatních předmětů v akademickém roce)   

• pá 30. září – ne 2. října 
• pá 7.10. – ne 9. října 

pondělí 19. září – zahájení blokové výuky předmětu Úvod do studia práva pro 
CŽV  
čtvrtek 22. září 2022 - zahájení zápisu (ostatních) předmětů pro zimní 
semestr 2022/2023 elektronicky ve Studijním informačním systému (19:00) 

ŘÍJEN 2022 AŽ ČERVEN 2023: V ZÁSADĚ PODLE HARMONOGRAMU 
AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023 PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM  
 



Několik podstatných termínů na začátku programu CŽV (součástí 
harmonogramu roku) 
01. října 2022  - zahájení akademického roku 2022/2023 
03. října 2022 – zahájení výuky v zimním semestru: přednášky povinných 
předmětů 
10.října 2022 - zahájení výuky v zimním semestru: semináře povinných 
předmětů, povinně volitelné a volitelné předměty 

Podstatné termíny na konci programu CŽV, které nejsou součástí 
harmonogramu roku pro mgr. studium 
do 31. března 2023 – podat a zaplatit přihlášku na magisterský studijní 
program Právo a právní věda na Právnické fakultě UK na rok 2023/2024 (bez 
toho nelze být přijat ke studiu i v případě, že podmínky pro absolvování CŽV jsou 
splněny!)  
30. června 2023 – ukončení programu CŽV – CŽV se tedy týká pouze první 
část letního zkouškového období, po 30. červnu už není možné skládat žádné 
kontroly studia! 

ČERVENEC AŽ ZÁŘÍ 2023 

kdykoli po splnění studijních povinností, nejpozději do stanoveného data 
(červenec; bude upřesněno zde) – podat žádost o přijetí ke studiu bez vykonání 
NSZ (formulář bude k dispozici zde) 
rozhodnutí o přijetí ke studiu uchazeči obdrží elektronicky/poštou podle toho, 
co zaškrtnou v přihlášce; rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou  
osvědčení o absolvování CŽV (se seznamem vykonaných kontrol studia 
s dosaženými výsledky) 

− přijatí ke studiu obdrží při zápise; 
− ostatní, kteří budou mít na osvědčení nárok (tj. absolvovali nadpoloviční 

většinu stanovených předmětů, tedy minimálně 9) si budou moci 
vyzvednout osobně nebo jim bude zasláno poštou; 

− ti, kdo nebudou mít na osvědčení nárok, mohou v případě zájmu požádat o 
prostý výpis absolvovaných studijních předmětů  

termín bude stanoven (červenec) – zápis do studia (do 1. ročníku) 
po zápise bude třeba do (termín bude stanoven) podat žádost o uznání kontrol 
studia předmětů absolvovaných v CŽV 
během léta do zápisu předmětů na nadcházející akademický rok (v září) – 
uznání kontrol studia předmětů a postoupení do 2. ročníku     


