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Novelizační body po zasedání AS UK dne 29. listopadu 2019 

ZMĚNA PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ 

FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY 

Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 

odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na této změně 

Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, jako na jejím 

vnitřním předpisu: 

Čl. I 

Pravidla pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 2. června 

2017, ve znění změny ze dne 15. června 2018, změny ze dne 14. prosince 2018 a změny ze 

dne 21. června 2019, se mění takto: 

1. V čl. 32 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „, upozorní studenta na možnost 

vyjádřit se k tomu v protokolu a takové vyjádření studenta v protokolu zaznamená“. 

2. V čl. 39 odst. 4 se za slovo „na“ vkládá slovo „zkušební“. 

3. V čl. 52 odstavec 5 zní:  

 „(5) Student má k dispozici v průběhu přípravy a odpovědi na zkušební otázky relevantní 

právní předpisy a jiné zdroje. Seznam relevantních právních předpisů a jiných zdrojů 

schválený garantem studijního programu zveřejní katedra ve studijním informačním systému 

před začátkem akademického roku.“. 

4. V čl. 53 odstavce 2 až 4 znějí: 

„(2) O výsledku třetí nebo čtvrté části státní závěrečné zkoušky se zkušební komise 

usnáší na neveřejném zasedání. 

   (3) Student, který je podle odstavce 1 klasifikován „neprospěl/a“ alespoň ze 

2 tematických okruhů je komisí klasifikován „neprospěl/a“. Student, který je podle odstavce 1 

klasifikován „neprospěl/a“ z 1 tematického okruhu, je komisí klasifikován „neprospěl/a“, 

pokud se komise jednomyslně usnese, že z tohoto tematického okruhu projevil student zcela 

zásadní neznalost, jinak je klasifikován „dobře“. 

   (4) Není-li student klasifikován podle odstavce 3, komise hlasuje o klasifikaci. Návrh 

podává předseda komise na základě dílčích návrhů jednotlivých členů komise.“. 

5. V čl. 53 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) V případě, že student je ze třetí nebo čtvrté části státní závěrečné zkoušky 

klasifikován „neprospěl/a“, komise upozorní studenta na možnost vyjádřit se k tomu 

v protokolu a takové vyjádření studenta v protokolu zaznamená.“. 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7. 

6. V čl. 53 odst. 2 a 5 se slova „třetí nebo čtvrté“ nahrazují slovy „soukromoprávní nebo 

veřejnoprávní“. 
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Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Studenti, kteří se zapsali do prvního úseku studia pro akademické roky, které 

započaly přede dnem nabytí účinnosti této změny pravidel, a studenti, kteří se zapsali 

do prvního úseku studia pro akademický rok, který začíná dnem nabytí účinnosti této 

změny pravidel, na základě absolvování programu celoživotního vzdělávání 

uskutečňovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v souladu s § 60 zákona 

o vysokých školách, se řídí Pravidly pro organizaci studia na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této změny 

pravidel, a čl. 26 odst. 4 a čl. 52 odst. 5 Pravidel pro organizaci studia na Právnické 

fakultě Univerzity Karlovy, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této změny 

pravidel. 

2. Studenti s výjimkou studentů podle bodu 1, kteří se zapsali do prvního úseku studia 

pro akademický rok, který začíná dnem nabytí účinnosti těchto pravidel, se řídí 

Pravidly pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti této změny pravidel. 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato změna pravidel byla schválena Akademickým senátem Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy dne 31. října 2019. 

2. Tato změna pravidel nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Univerzity Karlovy.
1
 

3. Tato změna pravidel nabývá účinnosti dnem 1. října 2020 s výjimkou ustanovení 

čl. I bodů 1, 4 a 5, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020. 

 

 

 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

 předseda akademického senátu PF UK děkan PF UK 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 

předseda akademického senátu UK 

                                                 
1
  Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu pravidel dne 29. listopadu 2019. 


