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 AKADEMICKÝ SENÁT 

  

  

V Praze dne 15. října 2020 

UKPF/389381/2020 

Usnesení Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

přijatá na 7. zasedání ve čtvrtek dne 15. října 2020 

od 16:00 hod. 

online v aplikaci MS Teams 

Usnesení: 

K bodu 1 – Sdělení děkana a informace z AS UK 

Usnesení č. 7/1: 

„AS PF UK v návrhu novely Statutu UK vyzývá k zakotvení mechanismů, které by garantovaly 

kontrolu akademických senátů nad vyhlašováním a průběhem mimořádného stavu na 

Univerzitě Karlově nebo jejích součástech.“ 

(17 pro, 0 proti, 1 zdrž.) 

K bodu 2 – První novela Jednacího řádu Vědecké rady PF UK 

Usnesení č. 7/2: 

„AS PF UK schvaluje první novelu Jednacího řádu Vědecké rady PF UK.“ 

(17 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

K bodu 3 – Pátá novela Pravidel pro organizaci studia na PF UK 

Usnesení č. 7/3: 

„AS PF UK schvaluje pozměňovací návrh PN Tůmová (příprava na soukromoprávní 

a veřejnoprávní část SZZK v délce 40 minut).“ 

(11 pro, 6 proti, 2 zdrž.) 
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Usnesení č. 7/4: 

Bylo hlasováno o následujícím usnesení: 

„AS PF UK schvaluje pozměňovací návrh PN1 Eichlerová (snížení počtu studentů 

v dopoledním a odpoledním bloku).“ 

(8 pro, 2 proti, 9 zdrž.) 

Pozměňovací návrh nebyl přijat. 

Usnesení č. 7/5: 

„AS PF UK schvaluje pozměňovací návrh PN2 Boháč (zrušení pevně stanoveného začátku 

zkoušení komisí u soukromoprávní a veřejnoprávní části SZZK).“ 

(14 pro, 2 proti, 4 zdrž.) 

Usnesení č. 7/6: 

Bylo hlasováno o následujícím usnesení: 

„AS PF UK schvaluje pozměňovací návrh PN2 Eichlerová (omezení účinnosti pravidel pro 

soukromoprávní a veřejnoprávní část SZZK pouze do 30. září 2021).“ 

(4 pro, 10 proti, 5 zdrž.) 

Pozměňovací návrh nebyl přijat. 

Usnesení č. 7/7: 

„AS PF UK schvaluje pozměňovací návrh PN1 Boháč (zúžení čl. 16 odst. 2 pouze na kontroly 

studia, které jsou předpokladem pro konání zkoušky).“ 

(17 pro, 1 proti, 3 zdrž.) 

Usnesení č. 7/8: 

„AS PF UK schvaluje pátou novelu Pravidel pro organizaci studia na PF UK ve znění přijatých 

pozměňovacích návrhů.“ 

(17 pro, 3 proti, 0 zdrž.) 

K bodu 4 – Opatření děkana o stanovení výše doktorandského stipendia pro akademický 

rok 2020/2021 

Usnesení č. 7/9: 

„AS PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s Opatřením děkana o stanovení výše 

doktorandských stipendií pro akademický rok 2020/2021.“ 

(16 pro, 0 proti, 3 zdrž.) 
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K bodu 5 – Distanční výuka v zimním semestru 

Usnesení č. 7/10: 

„AS PF UK pozitivně hodnotí způsob, jakým probíhá distanční výuka a oceňuje úsilí učitelů 

a dalších osob při jejím zajištění. AS PF UK podporuje praxi, aby přednášky byly nahrávány 

a zpřístupněny.“ 

(16 pro, 0 proti, 1 zdrž.) 

K bodu 6 – Zpráva o hospodaření fakulty za 1. pololetí roku 2020 

Usnesení č. 7/11: 

„PF UK bere na vědomí Zprávu o hospodaření fakulty za 1. pololetí roku 2020.“ 

(18 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 

předseda AS PF UK 


