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PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA 

NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 

 

Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle § 27 odst. 1 písm. b) 

a § 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 44a 

písm. a) Statutu Právnické fakulty usnesl na těchto Pravidlech pro organizaci studia na 

Právnické fakultě, jako na jejím vnitřním předpisu: 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

 Tato Pravidla pro organizaci studia na Právnické fakultě (dále jen „předpis“) stanoví 

podle čl. 19 odst. 1 a 2 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity 

Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) požadavky magisterského studijního programu 

uskutečňovaného na Právnické fakultě (dále jen „fakulta“) a upravují podrobnosti o 

organizaci studia na fakultě. 

 

Část I. 

Požadavky magisterského studijního programu 

podle Studijního a zkušebního řádu univerzity 

 

Čl. 2 

Úseky studijního programu 

(K čl. 4 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu Univerzity) 

 

 Úseky studijního programu jsou ročníky. 

 

Čl. 3 

Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia 

(K čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu Univerzity) 

 

 Podíl kreditů získaných studentem za absolvování volitelných předmětů vůči 

normálnímu počtu kreditů příslušnému dané průběžné kontrole studia, nad jehož rámec o 

započítání volitelných předmětů pro účely této průběžné kontroly rozhoduje děkan, tvoří 

šestnáct procent. 

 

Čl. 4 

Minimální počty kreditů 

(K čl. 4 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu Univerzity) 
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 (1) Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia ve studijním 

programu jsou 

a) 60 kreditů pro zápis do druhého úseku studia, 

b) 110 kreditů pro zápis do třetího úseku studia, 

c) 160 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia, 

d) 210 kreditů pro zápis do pátého úseku studia, 

e) 260 kreditů pro zápis do šestého až desátého úseku studia. 

 (2) Opakovaný zápis do dalšího úseku studia na základě získání pouze minimálního 

počtu kreditů studia se vylučuje, jde-li o opakování bezprostředně po sobě. Ustanovení 

předchozí věty se nepoužije, jde-li o zápis do úseku studia nad rámec standardní doby studia. 

 

Čl. 5 

Individuální studijní plán 

(K čl. 4 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu Univerzity) 

 

 Na základě žádosti studenta magisterského studijního programu může děkan 

v odůvodněných případech povolit absolvování jednoho nebo i více ročníků studia podle 

individuálního studijního plánu. Zároveň stanoví i jeho průběh a podmínky, jakož i lhůty pro 

splnění studijních povinností a minimální počet kreditů, které musí získat po dobu jeho 

platnosti. Důvodem pro Individuální studijní plán je zejména studium v zahraničí, závažné 

zdravotní důvody či jiné závažné důvody hodné zvláštního zřetele. 

 

Čl. 6 

Forma studia 

(K čl. 4 odst. 14 Studijního a zkušebního řádu Univerzity) 

 

 Formou studia je pouze studium prezenční. 

 

Čl. 7 

Změna studijního plánu během přerušení studia 

(K čl. 5 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu Univerzity) 

 

 Pokud došlo během přerušení studia ke změně studijního plánu, určí děkan při zápisu 

po přerušení studia rozdílové zkoušky a stanoví přiměřené lhůty pro jejich složení. 

 

Čl. 8 

Právo na zápis předmětu 

(K čl. 6 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity) 

 

 Právo zapsat si předmět vyučovaný na fakultě je dotčeno (čl. 6 odst. 2 studijního a 

zkušebního řádu univerzity) 

a) studijním plánem studijního programu uskutečňovaného na fakultě, pokud tento u daného 

předmětu zápis podmiňuje nebo vylučuje podle čl. 6 odst. 5 písm. a), c) anebo e) 
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Studijního a zkušebního řádu Univerzity, jde-li o předmět zařazený jako povinný nebo 

povinně volitelný v daném studijním programu. 

b) kapacitními důvody podle čl. 6 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu univerzity; v takovém 

případě vždy mají přednost při zápisu daného předmětu studenti, kteří si ho zapisují 

v souladu s doporučeným studijním plánem; seznam předmětů s uvedením konkrétních 

kapacitních omezení je dán opatřením děkana. 

 

Čl. 9 

Opakovaný zápis předmětu 

(K čl. 6 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu Univerzity) 

 

  Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního 

programu stanoven jako povinný, je možné pouze jedenkrát, a to výhradně v bezprostředně po 

sobě následujících úsecích studia. 

 

Čl. 10 

Kolokvium, zápočet, klasifikovaný zápočet a klauzurní práce 

(K čl. 6 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu Univerzity) 

 

 U předmětů vyučovaných na fakultě je 

a) kolokvium nebo zápočet buď samostatnou kontrolou studia předmětu, nebo předpokladem 

konání zkoušky, 

b) klasifikovaný zápočet nebo klauzurní práce vždy samostatnou kontrolou studia předmětu. 

 

Čl. 11 

Skládání částí státní závěrečné zkoušky 

(K čl. 7 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu Univerzity) 

 

 (1) Počet kreditů nutný pro konání první části státní závěrečné zkoušky je 60. 

 (2) Počet kreditů nutný pro konání ostatních částí státní závěrečné zkoušky, 

s výjimkou poslední části státní závěrečné zkoušky, je 210. 

 

Čl. 12 

Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty 

(K čl. 7 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu Univerzity) 

 

 Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným předmětům pro konání 

jednotlivých částí státní zkoušky ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě spolu 

s minimálním počtem kreditů z povinně volitelných předmětů se odlišně oproti počtu 

stanovenému ve Studijním a zkušebním řádu Univerzity nestanoví. 

 

Čl. 13 

Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním 

(K čl. 7 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu Univerzity) 
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 Další podmínkou pro absolvování s vyznamenáním je získání normálního počtu 

kreditů v každé průběžné kontrole studia a řádné ukončení studia v době nepřesahující 

standardní dobu studia o více než jeden rok. 

 

Část II. 

Podrobnosti o organizaci studia v magisterském studijním programu 

 

Čl. A 

 

 Do doby, než nabude účinnosti věcně odpovídající změna části II. tohoto předpisu, 

nejdéle však do posledního dne akademického roku 2012/2013, upraví podrobnosti o 

organizaci studia v magisterském studijním programu v nezbytném rozsahu děkan opatřením. 

 

Část III. 

Podrobnosti o organizaci studia v doktorském studijním programu 

 

Čl. B 

 

 Do doby, než nabude účinnosti věcně odpovídající změna části III. tohoto předpisu, 

nejdéle však do posledního dne akademického roku 2012/2013, upraví podrobnosti o 

organizaci studia v doktorském studijním programu v nezbytném rozsahu děkan opatřením. 

 

Část IV. 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

Čl. C 

Přechodná ustanovení 

 

 (1) Práva a povinnosti studentů zapsaných ke studiu na fakultě před nabytím účinnosti 

tohoto předpisu v oblasti studia upravuje dosavadní Studijní a zkušební řád Právnické fakulty, 

nestanoví-li studijní a zkušební řád univerzity jinak. 

 (2) Organizaci studia studentů zapsaných ke studiu na fakultě před nabytím účinnosti 

tohoto předpisu upravuje dosavadní Studijní a zkušební řád Právnické fakulty. 

 

Čl. D 

Závěrečná ustanovení 

 

 (1) Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 4. května 2006. 

 (2) Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity
1
. 

                                                           
1
 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne 2. 6. 

2006. 
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 (3) Tento předpis nabývá účinnosti pátým dnem po nabytí platnosti, s výjimkou části 

II. a III., které nabývají účinnosti prvním dnem akademického roku 2006/2007. 

 

----- 

Změny pravidel: 

 

1. změna pravidel byla schválena akademickým senátem fakulty dne 8. 11. 2007, 

akademickým senátem univerzity dne 18. 1. 2008 a nabyla účinnosti dne 18. 1. 2008. 

 

2. změna pravidel byla schválena akademickým senátem fakulty dne 29. 4. 2010, 

akademickým senátem univerzity dne 28. 5. 2010 a nabyla účinnosti dne 28. 5. 2010. 

 

3. změna pravidel byla schválena akademickým senátem fakulty dne 28. 4. 2011, 

akademickým senátem univerzity dne 20. 5. 2011 a nabyla účinnosti dne 29. 8. 2011. 

 

4. změna pravidel byla schválena akademickým senátem fakulty dne 26. 4. 2012, 

akademickým senátem univerzity dne 8. 6. 2012 a nabyla účinnosti dne 8. 6. 2012. 

 


