AKADEMICKÝ SENÁT

V Praze dne 27. května 2021
UKPF/203289/2021
Usnesení Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy
přijatá na 13. zasedání ve čtvrtek dne 27. května 2021
od 16:00 hod.
v místnosti č. 120
Usnesení:
K bodu 2 – Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder (doc. Dušek, doc. Patěk)
Usnesení č. 13/1:
AS PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko se jmenováním doc. Mgr. Libora Duška, Ph.D.
vedoucím katedry národního hospodářství.
(19 pro, 1 proti, 0 zdrž.)
Usnesení č. 13/2:
AS PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko se jmenováním doc. JUDr. Daniela Paťka, Ph.D.
vedoucím katedry obchodního práva.
(17 pro, 0 proti, 2 zdrž.)
K bodu 3 – Aktualizace magisterských studijních programů Právo a právní věda pro
akademický rok 2021/22 (SP1/2 a SP3)
Usnesení č. 13/3:
AS PF UK doporučuje, aby u povinně volitelných předmětů určených pro studenty staré
akreditace, jejichž výuka je zajišťována prostřednictvím dovednostních povinně volitelných
předmětů pro studenty nové akreditace, byla rezervována kapacita pro zápis studentů staré
akreditace.
(17 pro, 0 proti, 2 zdrž.)

Univerzita Karlova, Právnická fakulta
nám. Curieových 901/7,
116 40 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

telefon: 221 005 330
e-mail: sekretariat@prf.cuni.cz
datová schránka: piyj9b4
http://www.prf.cuni.cz

Usnesení č. 13/4:
AS PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s aktualizací magisterských studijních programů
Právo a právní věda (tzv. programy SP1/2).
(18 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
Usnesení č. 13/5:
AS PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s aktualizací magisterského studijního programu
Právo a právní věda (tzv. program SP3).
(17 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
K bodu 4 – Podmínky přijímacího řízení do magisterského studijního programu pro
akademický rok 2022/23
Usnesení č. 13/6:
AS PF UK schvaluje pozměňovací návrh kol. Linzera.
(10 pro, 5 proti, 4 zdrž.)
Usnesení č. 13/7:
AS PF UK schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu do magisterského studijního programu pro
akademický rok 2022/23, ve znění přijatého pozměňovacího návrhu.
(17 pro, 0 proti, 2 zdrž.)
K bodu 5 – Kontrolní zprávy doktorských studijních programů
Usnesení č. 13/8:
AS PF UK bere na vědomí předložené kontrolní zprávy doktorských studijních programů a po
jejich aktualizaci a doplnění souhlasí s jejich předložením Radě pro vnitřní hodnocení spolu
s návrhem na prodloužení platnosti doby uskutečňování doktorských studijních programů do
roku 2028.
(18 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
K bodu 6 – Rozpočet fakulty na rok 2021
Usnesení č. 13/9:
AS PF UK schvaluje rozpočet fakulty na rok 2021.
(18 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
K bodu 7 –Výroční zpráva fakulty za rok 2020
Usnesení č. 13/10:
AS PF UK schvaluje výroční zprávu fakulty za rok 2020.
(17 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
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K bodu 9 – Vyhlášení volby děkana
Usnesení č. 13/11:
AS PF UK
I.

vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy na
funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026

II. schvaluje
a) tento harmonogram volby:
o lhůta pro podávání návrhů na kandidáta 12. října 2021 do 16:00 hod.
o lhůta pro souhlas navrženého s kandidaturou a pro dodání podkladů 12. října 2021
do 16:00 hod.
o představování navržených ve čtvrtek 4. listopadu 2021 od 16 hod. v místnosti
č. 117, popřípadě (v závislosti na účasti veřejnosti) v místnosti č. 120; představování
navržených bude streamováno na fakultním kanále Youtube
o volba kandidáta ve čtvrtek 11. listopadu 2021 od 16 hod. v místnosti č. 117
b) pro případ neúspěšné volby tento harmonogram opakované volby:
o lhůta pro podávání návrhů na kandidáta čtvrtek 25. listopadu 2021 do 16:00 hod.
o lhůta pro písemný souhlas navrženého s kandidaturou a pro dodání podkladů
25. listopadu 2021 do 16:00
o představování navržených ve čtvrtek 2. prosince 2017 od 16 hod. v místnosti č. 117,
popřípadě (v závislosti na účasti veřejnosti) v místnosti č. 120; představování
navržených bude streamováno na fakultním kanále Youtube
o volba kandidáta ve čtvrtek 9. prosince 2021 od 16 hod. v místnosti č. 117
c) tyto podrobnosti ohledně návrhu:
o návrh na kandidáta musí být písemný, a to buď v listinné podobě opatřený
vlastnoručním podpisem navrhovatele, nebo v elektronické podobě opatřený
podpisem navrhovatele, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního
podpisu
o návrh na kandidáta může podat každý člen akademické obce fakulty
d) tyto podrobnosti ohledně souhlasu navrženého s kandidaturou:
o souhlas navrženého s kandidaturou musí být písemný, a to buď v listinné podobě
opatřený vlastnoručním podpisem navrženého, nebo v elektronické podobě
opatřený podpisem navrženého, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky
vlastnoručního podpisu
o návrh na kandidáta může podat každý člen akademické obce fakulty
e) tyto podrobnosti ohledně podkladů:
o obligatorní podklady tvoří (a) strukturovaný životopis navrženého, a to včetně jeho
akademického působení a odborné publikační činnosti, (b) osvědčení podle zákona
č. 451/1991 Sb., jde-li o navrženého, na něhož se povinnost předložit toto osvědčení
vztahuje
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o fakultativním podkladem je programové prohlášení navrženého o rozsahu nejvýše
10 stran textu
f) tyto další skutečnosti týkající se návrhu, souhlasu navrženého s kandidaturou
a podkladů:
o návrh a souhlas navrženého se podává buď v listinné podobě na sekretariát fakulty
(místnost č. 115) v zalepené obálce, nebo v elektronické podobě do datové schránky
fakulty (ID: piyj9b4)
o podklady se podávají v listinné podobě na sekretariát fakulty (místnost č. 115)
v zalepené obálce nebo v elektronické podobě na e-mail sekretariat@prf.cuni.cz
o předložený životopis a předložené programové prohlášení budou zveřejněny ve
veřejné části internetových stránek fakulty
III. konstatuje, že pokud by případná protiepidemická opatření neumožňovala prezenční
konání představování navržených nebo samotné volby a bylo-li by možné konat zasedání
hybridně nebo distančně, bude možné konat tato zasedání hybridní (nikoliv distanční)
formou pouze na základě rozhodnutí senátu (vždy však za prezenční účasti alespoň
předsedajícího a navržených kandidátů); pokud by se zasedání za uvedených pravidel konat
nemohla, usnese se senát na jiných termínech jejich konání
IV. ustavuje
a) volební komisi ve složení:
o JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
o Jolana Ordeltová
o Jan Nešpor
b) náhradníky volební komise:
o JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
o David Vítovec“.
(17 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
Usnesení č. 13/12:
AS PF UK mění harmonogram zasedání AS PF UK tak, že se vypouští zasedání dne 14. října
2021 a doplňuje se zasedání dne 2. prosince 2021.
(17 pro, 0 proti, 0 zdrž.)

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
předseda AS PF UK
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