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 AKADEMICKÝ SENÁT 

  

  

V Praze dne 15. dubna 2021 

UKPF/138497/2021 

Usnesení Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

přijatá na 12. zasedání ve čtvrtek dne 15. dubna 2021 

od 16:00 hod. 

online v aplikaci MS Teams 

Usnesení: 

K bodu 2 – Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder (prof. Tomášek) 

Usnesení č. 12/1: 

AS PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko se jmenováním prof. JUDr. Michala Tomáška, 

DrSc. vedoucím katedry evropského práva. 

(19 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

K bodu 3 – Třetí novela Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky a související 

novely opatření děkana č. 17/2017 a č. 6/2017 

Usnesení č. 12/2: 

AS PF UK schvaluje třetí novelu Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK. 

(18 pro, 0 proti, 1 zdrž.) 

Usnesení č. 12/3: 

AS PF UK vyjadřuje souhlas s druhou novelou opatření děkana č. 6/2017, k provedení 

Rigorózního řádu Univerzity Karlovy. 

(15 pro, 0 proti, 1 zdrž.) 

Usnesení č. 12/4: 

AS PF UK vyjadřuje souhlas s třetí novelou opatření děkana č. 17/2017, o závěrečných 

pracích. 

(16 pro, 0 proti, 1 zdrž.) 
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K bodu 4 – Předběžný návrh Podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních 

programů pro AR 2022/23 

Usnesení č. 12/5: 

AS PF UK schvaluje předběžný návrh podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních 

programů pro akademický rok 2022/23. 

(17 pro, 0 proti, 1 zdrž.) 

K bodu 5 – Harmonogram akademického roku 2021/22 pro doktorské studijní programy 

Usnesení č. 12/6: 

AS PF UK vyjadřuje souhlas s návrhem opatření děkana o harmonogramu akademického 

roku 2021/2022 pro doktorské studijní programy. 

(17 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

K bodu 6 – Harmonogram akademického roku 2021/2022 pro magisterský studijní 

program  

Usnesení č. 12/7: 

AS PF UK vyjadřuje souhlas s návrhem opatření děkana o harmonogramu akademického 

roku 2021/2022 pro magisterské studijní programy Právo a právní věda, ve znění modifikace. 

(17 pro, 0 proti, 1 zdrž.) 

K bodu 7 – Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2020  

Usnesení č. 12/8: 

AS PF UK schvaluje zprávu o hospodaření fakulty za rok 2020. 

(17 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

K bodu 8 – Opatření děkana o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 

2021/2022 

Usnesení č. 12/9: 

AS PF UK vyjadřuje souhlas s návrhem opatření děkana o poplatcích spojených se studiem 

pro akademický rok 2021/2022. 

(16 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

K bodu 9 – Rozdělení institucionální podpory na rok 2021 pro programy PROGRES 

Usnesení č. 12/10: 

AS PF UK souhlasí s rozdělením prostředků institucionální podpory přidělené na rok 2021 na 

programy Progres u 1. splátky v následujícím poměru:  
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U společných programů: 

Q16 – Environmentální výzkum (koordinátor prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. - PřF): ve 

výši 1,4% 

Q18 – Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti (koordinátor prof. PhDr. 

Jaroslav Kučera, CSc. - FSV): ve výši 1,4% 

U programů koordinovaných PF: 

Q02 – Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání (koordinátor prof. JUDr. 

PhDr. Michal Tomášek, DrSc.): ve výši 32%  

Q03 – Soukromé právo a výzvy dneška (koordinátor prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.): ve výši 

31% 

Q04 – Právo v měnícím se světě (koordinátor prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.): ve výši 30% 

Q05 – Právní a společenské aspekty migrace a problémy postavení menšin (koordinátor prof. 

JUDr. Jan Kuklík, DrSc.): ve výši 7 %. 

AS PF UK souhlasí s rozdělením prostředků institucionální podpory přidělené na rok 2021 na 

programy Progres u 2. splátky ve stejném poměru jako u 1. splátky. 

(18 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 

předseda AS PF UK 


