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RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY 

 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

 

 Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti 

práva, její tématické zaměření, průběh a hodnocení, jakož poplatky spojené s přijetím 

přihlášky a konáním rigorózní zkoušky (dále jen „poplatek“) a i náhradu nákladů spojených 

s přípravou na státní rigorózní zkoušku, po jejímž úspěšném vykonání se uděluje akademický 

titul „doktor práv“ (ve zkratce „JUDr.“ uváděné před jménem). 

 

Čl. II 

Podávání přihlášek 

 

 (1) Přihlášku k rigorózní zkoušce může podat uchazeč, 

a) který absolvoval magisterský studijní program „právo a právní věda“ nebo magisterský 

studijní program jiného označení se stejným obsahem a získal titul „magistr“ podle § 46 

zákona o vysokých školách, nebo 

b) který získal titul „magistr“ v oboru právo podle § 21 odst. 2 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 

172/1990 Sb., o vysokých školách, pokud nezískal titul „doktor“ podle § 22 téhož zákona, 

nebo 

c) jehož ukončené právnické vzdělání na zahraniční vysoké škole srovnatelné s úrovní 

magisterského studijního programu bylo předepsaným způsobem nostrifikováno nebo 

uznáno. 

 (2) Přihláška musí být podána písemně na tiskopisu vydaném Univerzitou Karlovou 

v Praze, Právnickou fakultou (dále jen „fakulta“). Náležitosti přihlášky stanoví opatření 

děkana. 

 (3) Neúplnou nebo chybně vyplněnou přihlášku fakulta vrátí bez zbytečného odkladu 

uchazeči k odstranění nedostatků; nejsou-li nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě, 

postupuje se podle čl. 3 odst. 4 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy. Nebyl-li předložen 

doklad o zaplacení poplatku, vyzve fakulta k jeho předložení. Nesplňuje-li uchazeč podmínky 

podle odstavce 1, fakulta přihlášku odmítne. 

 (4) Fakulta do 30 dnů od podání přihlášky sdělí uchazeči požadavky k státní rigorózní 

zkoušce a informace o pravidlech a používání zařízení a informačních technologií potřebných 

k přípravě k této zkoušce a výši částky tvořící náhradu nákladů spojených s přípravou na ni. 

 

Čl. III 

Státní rigorózní zkouška 

 

 (1) Státní rigorózní zkoušku lze konat z následujících tematických okruhů: 

a) České a československé právní dějiny 
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b) Evropské právo 

c) Finanční právo 

d) Mezinárodní právo soukromé 

e) Mezinárodní právo veřejné 

f) Občanské právo hmotné 

g) Občanské právo procesní 

h) Obchodní právo 

i) Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 

j) Právo k nehmotným statkům a právo autorské 

k) Právo životního prostředí 

l) Římské právo 

m) Správní právo 

n) Teorie práva 

o) Trestní právo hmotné a procesní 

p) Ústavní právo 

 (2) Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby rigorózní práce a ústní 

zkoušky. Ústní zkouška následuje bezprostředně po obhajobě. 

 (3) Rigorózní práce se vypracovává z jednoho předmětu uvedeného v odstavci 1. 

V případě, že práce obsahuje materii příslušející k dvěma (více) předmětům, rozhodne o 

předmětu ústní zkoušky autora takové práce děkan po vyjádření akademických pracovníků 

působících v oborech, kterých se obsah práce dotýká. 

 (4) Změna tematického okruhu státní rigorózní zkoušky nebo změna názvu rigorózní 

práce je v době od podání přihlášky do odevzdání rigorózní práce přípustná. Změny se 

zaznamenají do spisu. 

 (5) Rigorózní práce má prokázat autorovu schopnost k samostatné tvůrčí činnosti a 

hlubší znalosti ze zpracovávané tématiky. Minimální rozsah vlastního textu rigorózní práce 

činí 100 stran (1 strana má 1.800 znaků). Rigorózní práce musí obsahovat titulní stránku, 

prohlášení, seznam literatury a obsah. Vzor titulní stránky stanoví opatření děkana. 

Prohlášení, které musí být autorem vlastnoručně podepsáno, zní: „Prohlašuji, že jsem 

předkládanou rigorózní práci vypracoval/a samostatně za použití zdrojů a literatury v ní 

uvedených.“ Rigorózní práce se odevzdává v tištěné podobě, svázaná ve třech vyhotoveních, 

z nichž alespoň jedno musí být v pevné vazbě. Současně se odevzdává jeden její stejnopis na 

technickém nosiči dat (CD, DVD) ve formátu „doc“ nebo „rtf“. Každá rigorózní práce musí 

obsahovat název práce a jeho překlad do anglického jazyka, její shrnutí (resumé) v anglickém, 

francouzském, italském, německém, ruském nebo španělském jazyce v rozsahu nejméně 

jedné normostrany a seznam jednoho až tří klíčových slov v jazyce práce a jejich překlad 

v anglickém jazyce.  

 (6) Konzultanty a oponenty rigorózní práce mohou být profesoři, docenti a odborní 

asistenti fakulty a odborníci schválení podle § 53 odst. 2 zákona o vysokých školách 

vědeckou radou fakulty. 

 (7) Svůj souhlas s činností konzultanta vyjádří osoby uvedené v odstavci 6 

v Evidenčním listu, který jim uchazeč předloží. 
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 (8) Pokud uchazeč o vykonání zkoušky nepřijme nabídku služeb konzultanta, 

nevyplňuje v tiskopisu „Přihláška ke státní rigorózní zkoušce“ údaj o konzultantovi v bodě 5 a 

přílohu přihlášky „Evidenční list“ nepředkládá konzultantovi k vyjádření. 

 (9) Obsah ústní zkoušky je vymezen zveřejněným seznamem literatury k jednotlivým 

předmětům státní rigorózní zkoušky uvedeným v odstavci 1. 

 

Čl. IV 

Komise pro státní rigorózní zkoušku 

 

 (1) Státní rigorózní zkouška se koná před tříčlennou zkušební komisí (dále jen 

komise). Průběh zkoušky a vyhlášení výsledků jsou veřejné. 

 (2) Předsedu a členy komise jmenuje děkan z řad profesorů, docentů a odborníků 

schválených vědeckou radou. 

 (3) Jednotlivé uchazeče přiděluje ke zkoušce předsedovi komise děkan. Předseda 

komise stanoví ostatní členy komise. 

 (4) Oponenta ustanoví předseda komise. V případě, že uchazeč nepřijal služby 

konzultanta, ustanoví předseda komise dva oponenty. Konzultant, oponent, popřípadě oba 

oponenti vypracují posudek na rigorózní práci. Konzultant, oponent, popřípadě oponenti se 

mohou zúčastnit jednání komise, nejsou-li jejími členy. 

 (5) O konání rigorózní zkoušky se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda a 

všichni členové komise, popřípadě konzultant a oponent, nebo oba oponenti. 

 (6) Rigorózní komise klasifikuje výsledek zkoušky stupněm „prospěl/a“ - 

„neprospěl/a“. Klasifikaci „prospěl/a“ stanoví komise tehdy, když uchazeč obhájí rigorózní 

práci a složí ústní zkoušku. Pokud neuspěje v jedné nebo obou částech zkoušky, stanoví 

komise klasifikaci „neprospěl/a“. 

 (7) Obhajobu rigorózní práce nebo ústní zkoušku lze opakovat jen jednou. Pokud 

komise rozhodla, že uchazeč poprvé rigorózní práci neobhájil, stanoví, zda je nutné práci 

přepracovat nebo doplnit. Opakování obhajoby nebo ústní zkoušky je možné nejdříve po šesti 

měsících. 

 

Čl. V 

Vydání diplomu 

 

 Po vykonání rigorózní zkoušky vydá Univerzita Karlova v Praze uchazeči 

vysokoškolský diplom způsobem stanoveným rektorem. 

 

Čl. VI 

Poplatek a náhrada nákladů 

 

 (1) Výši poplatku stanoví opatřením děkan. 

(2) Náhradu nákladů spojených s používáním zařízení a informačních technologií a 

s poskytováním konzultací akademickými pracovníky a odborníky schválenými vědeckou 

radou hradí uchazeč, pokud nabídku služeb přijme. Výši náhrady těchto nákladů stanoví 

opatřením děkan. 
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 (3) Náhradu nákladů spojených s promocí a s ozdobným provedením diplomu hradí 

uchazeč, pokud nabídku služeb přijme. Výši náhrady těchto nákladů stanoví opatřením rektor. 

 (4) Náhrada uvedená v odstavci 1 tohoto článku musí být zaplacena do 30 dnů od 

uplynutí lhůty podle čl. II odst. 4, jinak bude přihláška vrácena. 

 (5) Způsoby úhrady a prokazování zaplacení poplatku a náhrad stanoví opatřením 

děkan. 

 

Čl. VII 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

 (1) Uznání obhájených disertačních prací podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o 

vysokých školách nebo podle zákona o vysokých školách a rigorózních zkoušek vykonaných 

podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách nebo státních doktorských 

zkoušek vykonaných podle zákona o vysokých školách se řídí čl. 7 Rigorózního řádu 

Univerzity Karlovy v Praze. Předpokladem použití čl. 7 odst. 2 Rigorózního řádu Univerzity 

Karlovy v Praze je obsahová srovnatelnost se státní rigorózní zkouškou podle čl. III tohoto 

řádu. Pro tyto případy se stanoví nižší poplatek. 

 (2) O uznání prací a zkoušek uvedených v odstavci 1 a 2 jako prací a zkoušek podle 

tohoto řádu rozhoduje na základě žádosti uchazeče komise utvořená děkanem, která je složena 

obdobně jako komise podle čl. IV odstavec 2 a 3 tohoto řádu. 

 (3) Uchazeči, kteří podali přihlášku do nabytí účinnosti a souhlasili s nabídkou služeb 

fakulty, budou vyzváni, aby do 60 dnů od doručení výzvy uhradili náhradu nákladů 

souvisejících s používáním těchto služeb. Jestliže v této lhůtě náhradu nezaplatí, bude jim 

přihláška vrácena. 

 (4) Ve lhůtě stanovené v odst. 4 uchazeč, který se rozhodl přijmout nabídku fakulty, 

předloží fakultě doklad o jejím zaplacení. 

 

Čl. VIII 

 

 (1) Tento rigorózní řád byl schválen Akademickým senátem fakulty dne 25. 11. 1999 

a nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze.
3
 

 (2) Tento řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2000. 

 

----- 

Změny rigorózního řádu: 

 

1. změna rigorózního řádu byla schválena akademickým senátem fakulty dne 13. 12. 2000, 

akademickým senátem univerzity dne 2. 3. 2001 a nabyla účinnosti dne 5. 3. 2001. 

 

                                                           
3
 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze schválil tento 

rigorózní řád dne 10. 12. 1999. 
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2. změna rigorózního řádu byla schválena akademickým senátem fakulty dne 4. 5. 2006, 

akademickým senátem univerzity dne 2. 6. 2006 a nabyla účinnosti dne 7. 6. 2006. 

 

3. změna rigorózního řádu byla schválena akademickým senátem fakulty dne 20. 6. 2008, 

akademickým senátem univerzity dne 10. 10. 2008 a nabyla účinnosti dne 1. 11. 2008. 

 

4. změna rigorózního řádu byla schválena akademickým senátem fakulty dne 23. 4. 2009, 

akademickým senátem univerzity dne 22. 5. 2009 a nabyla účinnosti dne 1. 1. 2010. 

 

 

 


