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 AKADEMICKÝ SENÁT 

  

  

V Praze dne 24. dubna 2020 

UKPF/253579/2020 

Usnesení Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

přijatá na 3. zasedání ve čtvrtek dne 23. dubna 2020 

od 16:00 hod. 

distanční formou (https://el.lf1.cuni.cz/aspfuk23042020/) 

Přijatá usnesení: 

K bodu č. 2 – Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro 

akademický rok 2021/22 

Usnesení č. 3/1: 

AS PF UK schvaluje předběžný návrh podmínek přijímacího řízení ke studiu do doktorských 

studijních programů pro akademický rok 2021/22. 

(20 pro, 0 proti, 1 zdrž.) 

K bodu 3 – Opatření děkana o harmonogramu o harmonogramu akademického roku 

2020/2021 pro magisterský studijní program Právo a právní věda  

Usnesení č. 3/2: 

AS PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s návrhem Opatření děkana o harmonogramu 

akademického roku 2020/2021 pro magisterský studijní program Právo a právní věda. 

(21 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

K bodu 4 – Opatření děkana o harmonogramu akademického roku 2020/2021 pro 

doktorské studijní programy  

Usnesení č. 3/3: 

AS PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s návrhem Opatření děkana o harmonogramu 

akademického roku 2020/2021 pro doktorské studijní programy a s návrhem opatření děkana, 

kterým se mění opatření děkana č. 7/2019, Harmonogram akademického roku 2019/2020 pro 

doktorské studijní programy. 

(20 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 
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K bodu 6 – Kontroly studia v letním semestru AR 2019/2020 

Usnesení č. 3/4 

AS PF UK doporučuje uplatnění principu předběžné opatrnosti při rozhodování o užití 

kontaktního zkoušení. 

(18 pro, 0 proti, 1 zdrž.) 

K bodu 7 – Výroční zpráva o činnosti PF UK za rok 2019  

Usnesení č. 3/5: 

AS PF UK schvaluje výroční zprávu o činnosti PF UK za rok 2019. 

(19 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

K bodu 8 – Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2019  

Usnesení č. 3/6: 

AS PF UK schvaluje zprávu o hospodaření Právnické fakulty UK za rok 2019. 

(18 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

K bodu 9 – Žádost o převod peněžních prostředků mezi fondy  

Usnesení č. 3/7: 

AS PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s tím, aby prostředky určené na speciální potřeby 

studentů (fond vzdělávací politiky – studenti se speciálními potřebami) převedené z minulých 

let do fondu provozních prostředků, byly převedeny do fondu rozvoje investičního majetku. 

Konkrétně jde o částku ve výši 115.900,- Kč, za kterou bylo pořízeno Digitální čtecí zařízení 

s hlasovým výstupem GALOP MC583. 

(18 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

K bodu 10 – Opatření děkana o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 

2020/2021 

Usnesení č. 3/8: 

AS PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s návrhem opatření děkana o poplatcích spojených 

se studiem pro akademický rok 2020/2021. 

(18 pro, 0 proti, 1 zdrž.) 

 

 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 

předseda AS PF UK 


