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 AKADEMICKÝ SENÁT 

  

  

V Praze dne 12. května 2020 

UKPF/253551/2020 

Zápis z 3. zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

konaného dne 23. dubna 2020 

Přítomni:  Beran, Boháč, Eichlerová, Gangur, Handrlica, Honusková, Kindl, Kudrna, Linzer, 

Nešpor, Ordeltová, Podzimková, Říha, Samek, Sobotka, Staša, Šustek, Svoboda, 

Tůmová, Ulvr, Žákovská 

Omluveni: - 

Hosté:  dle prezenční listiny 

Předseda AS PF UK kol. doc. Boháč přivítal členy AS PF UK a zahájil zasedání, které se vzhledem 

k okolnostem souvisejícím s COVID-19 koná distančním způsobem za využití platformy Adobe 

Connect. Kol. doc. Boháč na úvod uvedl, že při svolávání tohoto zasedání počítal s tím, že v den jeho 

konání bude již platný zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na 

vysokých školách v roce 2020, který již byl podepsán prezidentem republiky, nicméně prozatím 

nevyšel ve Sbírce zákonů. V té souvislosti se dotázal, zda má někdo z členů AS PF UK námitky proti 

konání tohoto zasedání distančním způsobem. Námitky nikdo nevznesl.  

Kol. doc. Boháč se dotázal, zdali má někdo z členů AS PF UK námitky proti zápisu z 2. zasedání AS 

PF UK ze dne 5. března 2020. Námitky nikdo nevznesl a zápis z 2. zasedání AS PF UK byl schválen 

tichým souhlasem. 

Dále uvedl, že obdržel návrh na zařazení dvou bodů na program zasedání, a to bod č. 5 „Státní 

závěrečné zkoušky v letním semestru AR 2019/2020“ a bod č. 6 „Kontroly studia v letním semestru 

AR 2019/2020“.  Předal slovo dr. Říhovi, který tento návrh představil a uvedl, že tematika obou bodů 

si žádá hlubší diskusi. Kol. doc. Boháč uvedl, že děkan prof. Kuklík avizoval, že se těchto bodů 

dotkne v rámci bodu č. 1 „Sdělení děkana a informace z AS UK“. Kol. doc. Beran se dotázal, zdali 

má být výsledkem navržených bodů přijetí konkrétního usnesení. Kol. Linzer vysvětlil, že důležité je 

adresovat otázky a obavy studentů, měla by tedy proběhnout diskuse, kde bude představen jak pohled 

studentský, tak pohled učitelské části akademické obce. Přijetí usnesení není primárním cílem. Děkan 

prof. Kuklík uvedl, že proti přidání zmíněných dvou bodů na program zasedání nemá námitek. 

Modifikovaný program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 

Schválený program: 

1. Sdělení děkana a informace z AS UK 
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2. Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 

2020/21 

3. Opatření děkana o harmonogramu akademického roku 2020/21 pro magisterský studijní 

program Právo a právní věda 

4. Opatření děkana o harmonogramu akademického roku 2020/21 pro doktorské studijní 

programy  

5. Státní závěrečné zkoušky v letním semestru akademického roku 2020/21 

6. Kontroly studia v letním semestru akademického roku 2020/21 

7. Výroční zpráva o činnosti PF UK za rok 2019 

8. Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2019 

9. Žádost o převod peněžních prostředků mezi fondy 

10. Opatření děkana o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2020/21 

11. Různé 

1. Sdělení děkana a informace z AS UK 

Kol. doc. Boháč předal slovo děkanovi prof. Kuklíkovi. Prof. Kuklík informoval AS PF UK 

o aktuálních krocích přijatých vedením PF UK v souvislosti s rozhodováním MŠMT a vedení UK 

a vyjádřil se k aktuálním opatřením omezujícím prezenční výuku a další aspekty prezenční formy 

studia. Uvedl, že diskuse o distančních formách studia a jejich výstupy, zejména vzniklé distanční 

opory (např. nahrané přednášky), by mohly být využity pozitivním způsobem i v budoucnu. Dále 

informoval, že veškerá výuka bude až do konce semestru převedena do distanční formy, stejně tak ty 

formy kontroly studia, u kterých to okolnosti dovolují. Konkrétní podoba zkoušení na konci letního 

semestru bude vyjasněna příští týden. V dalších podrobnostech odkázal na materiály zveřejněné na 

internetových stránkách PF UK. Všem učitelům a zaměstnancům poděkoval za snahu a obětavost. 

Kol. doc. Boháč doplnil o informace týkající se činnosti AS UK. Uvedl, že AS UK v současné situaci 

rozhoduje per rollam a zasedání pracovních komisí se konají distančně. Informoval členy AS PF UK 

o schválení vnitřního předpisu „Zvláštní pravidla studia na UK“. Dále uvedl, že v současné chvíli 

probíhá per rollam hlasování AS UK o několika dalších návrzích ekonomického charakteru, včetně 

návrhu univerzitního rozpočtu a rozpisu příspěvků a dotací na univerzitě na rok 2020. Kol. dr. Říha 

doplnil o informace z proběhlých zasedání Studijní komise AS UK a Sociální komise AS UK. 

Prof. Kuklík v souvislosti se schvalováním Rozpočtu UK doplnil, že ekonomické důsledky aktuální 

situace pro fakulty budou velmi citelné a vedení fakulty bude tyto záležitosti řešit s potřebným 

předstihem. Konkrétní důsledky aktuální situace budou znatelné v následujících měsících. 

Kol doc. Boháč na závěr tohoto bodu informoval členy AS PF UK, že Legislativní komise AS UK 

projednala první novelu Jednacího řádu AS PF UK přijatou na 2. zasedání AS PF UK dne 5. března 

2020 s tím, že uplatnila pouze dvě legislativně technické připomínky.  
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2. Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 

2020/21 

Kol. doc. Boháč uvedl, že členům AS PF UK byly rozeslány podkladové materiály a předal informace 

od prof. Kysely, proděkana pro doktorský studijní program, který se zasedání nemohl zúčastnit. 

Zejména uvedl, že v materiálu je pro podávání přihlášek do doktorského studia stanovena lhůta do 

30. dubna 2020 a je explicitně uvedeno, že podat přihlášku je možné do obou forem studia zároveň. 

Změnil se počet bodů, který je udělován za jednotlivé části přijímací zkoušky, kde byla ponechána 

diskrece příslušným garantům studijních programů. U studijního programu Teoretické právní vědy – 

Finanční právo a finanční věda a studijního programu Theoretical Legal Sciences - Law and Legal 

Theory in European Context je počet bodů za projekt 30 bodů, u ostatních programů 25 bodů. 

Kol. Samek vznesl podnět, aby harmonogram zohledňoval situaci studentů, kteří teoreticky vzhledem 

k situaci nebudou moci vykonat státní závěrečnou zkoušku v magisterském studijním programu. 

Kol. dr. Říha poděkoval za posunutí termínu přijímacího řízení a otevřel otázku zvýšení podílu bodů 

udělovaných za disertační projekt. Uvedl, že souhlasí s tím, aby počet bodů byl stanoven na 30 bodů. 

Kol. doc. Beran podotkl, že struktura požadavků na přijímací zkoušku do doktorského studia je 

koncipována tak, že méně, než polovina z celkového počtu bodů je udělována za to, co uchazeč reálně 

vykonal v rámci své odborné činnosti a za to, jaké znalosti prokázal u přijímací zkoušky. Naopak více 

jak polovina bodů je udělována za to, co uchazeč vlastně jen slibuje, že udělá, tj., za předložený 

dizertační projekt a např. „za konkrétnější představu o obsahu studia co se zapojení do vědeckých 

projektů a mezinárodní spolupráce týče…“. Podle názoru doc. Berana, s ohledem na jeho zkušenost 

z členství v přijímací komisi, by stanovený poměr měl být opačný a oceňovat tak reálné výsledky 

a znalosti namísto slibů. Kol doc. Boháč připomněl, že navržený počet bodů u jednotlivých programů 

za disertační projekt vychází z požadavků garantů příslušných studijních programů. 

Usnesení č. 3/1: 

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

programů pro akademický rok 2020/21. 

(20 pro, 0 proti, 1 zdrž.)  

3. Opatření děkana o harmonogramu akademického roku 2020/21 pro magisterský studijní 

program Právo a právní věda  

Kol. doc. Boháč požádal o úvodní slovo doc. Chromou, proděkanku pro magisterský studijní program 

a přijímací řízení. Doc. Chromá stručně představila navržené opatření děkana. Uvedla, že výuka 

předmětu „Úvod do studia práva“ bude zahájena již dne 7. září 2020, dne 29. září 2020 pak budou 

zahájeny přednášky. Oficiálně bude akademický rok zahájen dne 1. října 2020. Do harmonogramu byl 

též zařazen multižánrový studentský festival Noc fakulty, na den po jejím konání pak připadá 

děkanské volno. 

Kol. Gangur se zeptal, zdali bude PF UK akceptovat distanční termín zkoušek Scio. Doc. Chromá 

uvedla, že ano, a to zejména vzhledem k uchazečům ze Slovenska.  

Usnesení č. 3/2: 

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

akademického roku 2020/21 pro magisterský studijní program Právo a právní věda. 
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(21 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

4. Opatření děkana o harmonogramu akademického roku 2020/21 pro doktorské studijní 

programy 

Kol. doc. Boháč na základě pověření od prof. Kysely, proděkana pro doktorský studijní program, 

návrh představil. Vysvětlil, že zároveň je třeba schválit novelu opatření děkana č. 7/2019, kam je 

nutné doplnit termíny do konce akademického roku 2019/2020. V novém opatření děkana jsou 

uvedeny pouze termíny akademického roku 2020/21. Žádné zásadní změny návrh oproti stávajícímu 

opatření návrhy neobsahují.  

Usnesení č. 3/3: 

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

akademického roku 2020/21 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.) 

5. Státní závěrečné zkoušky v letním semestru akademického roku 2019/2020 

Kol. doc. Boháč předal slovo děkanovi prof. Kuklíkovi k vyjádření jeho stanoviska. Prof. Kuklík 

uvedl, že státním závěrečným zkouškám se kolegium děkana věnovalo několikrát a jeho rozhodnutí 

jsou závislá na aktuálním vývoji situace. Situaci je dle jeho názoru třeba vnímat i z pohledu učitelské 

části akademické obce a příslušných kateder. Uvedl, že státní závěrečné zkoušky by měly mít 

vzhledem k situaci kontaktní nebo hybridní formu, kdy bude možné připustit, aby jeden či výjimečně 

dva členové komise byli přítomni distančně.  

Kol. Samek upozornil, že předpisy stanoví devadesátidenní lhůtu mezi odevzdáním diplomové práce 

a konáním její obhajoby. Doc. Chromá uvedla, že tato lhůta je pouze limitní a může být po domluvě 

se studentem razantně zkrácena. Vedení fakulty apeluje na vedoucí kateder, aby vycházeli studentům 

vstříc. Kol. Samek uvedl, že jeho cílem je nastavit pravidla alespoň do určité míry jednotně. 

Kol. dr. Eichlerová požádala o vyvážení zájmů obou stran, aby  učitelé měli dostatečný časový 

prostor na psaní posudků. Kol. doc. Beran upozornil, že tato lhůta se po dobu letních prázdnin staví a 

uvedl, že kolegium děkana by se mělo k této situaci jasně vyjádřit. Kol. dr. Říha vyjádřil názor, že 

přednostně by měli být vyzkoušeni studenti, jejichž poslední studijní povinností je právě obhajoba 

diplomové práce. Prof. Kuklík uvedl, že vypuštění pravidla o stavení běhu devadesátidenní lhůty 

během letních prázdnin je vedením fakulty zvažováno a závěr závisí i na stanovisku rektorátu.  

Kol. Samek dále otevřel otázku předstátnicové výuky a apeloval na vedoucí kateder, aby zajistili 

předstátnicové přednášky týkající se alespoň aktuálních legislativních změn v daných oborech. 

Doc. Chromá uvedla, že z praktického hlediska budou kredity za předstátnicovou výuku přiznány 

automaticky všem studentům. Kol. Linzer uvedl, že třetí ročník aktuálně čeká zkouškové období 

v rozsahu soukromé části státní závěrečné zkoušky a ocenil by zorganizování přednášek týkajících se 

aktuálního legislativního vývoje i pro třetí ročník.  



Stránka 5 z 9 

 

Kol. Samek se v souvislosti s konáním 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky hybridní formou dotázal, 

zdali studenti budou mít k dispozici ochranné prostředky. Doc. Chromá uvedla, že ochranné 

prostředky budou primárně přidělovány vyučujícím, nicméně se vedení PF UK snaží zajistit 

maximální počty ochranných prostředků, což vzhledem ke kapacitě trhu není jednoduché. 

Samozřejmostí je pravidelný úklid a desinfikování příslušných učeben. 

Kol. Samek se dále dotázal, jakým způsobem bude zajištěno řádné protokolování a kontrola průběhu 

státní závěrečné zkoušky. Doc. Chromá uvedla, že protokolování bude probíhat standardně. S účastí 

veřejnosti se počítá za předpokladu dodržování příslušných pravidel, příslušník veřejnosti bude muset 

zejména odevzdat čestné prohlášení a být legitimován. Počet osob v příslušných místnostech je 

omezen restriktivními opatřeními, která budou v dané době platit. Pravidlem je, že v místnosti bude 

vždy předseda komise a zkoušený student. Kol. doc. Handrlica upozornil, že předsedové komise 

budou mít pokaždé povinnost být prezenčně účastni, zatímco ostatní členové být účastni nemusí, 

z čehož vyplývá, že předseda komise zároveň bude mít vždy na starosti zároveň vyplnění protokolu. 

Doc. Chromá uvedla, že kolegium děkana se usneslo, že za aktuální situace bude moci být předsedou 

komise i odborný asistent. Kol. doc. Beran považuje za problematické, že forma komise, tedy zdali 

bude zkoušení probíhat v hybridní či klasické podobě, se ukáže až těsně před konáním příslušné státní 

zkoušky. Dotázal se, jak se bude postupovat v případě technických problémů. Doc. Chromá uvedla, 

že primárně se počítá s klasickou kontaktní formou zkoušení, hybridní forma je pouze záložní 

variantou. Co se týče případných technických problémů, bude na předsedovi komise, aby posoudil, jak 

závažné tyto problémy byly, a jakým způsobem se bude situace řešit. Z praktického hlediska bude 

přesně stanovený harmonogram zkoušení a přípravy, vypomáhat budou doktorandi. Prof. Kuklík 

upozornil, že existuje i varianta uvolnění režimu a systém může být změněn, zejména co se týče 

přípravy v jiné místnosti a přítomnosti veřejnosti. Technickým otázkám je věnována pozornost, do 

technického zabezpečení vedení fakulty investuje finanční prostředky. Kol. doc. Handrlica vyjádřil 

obavu, že předsedové komisí nebudou schopni situaci v případě technických problémů jednotně 

zhodnotit. Doc. Chromá uvedla, že řešení bude unifikovat ona z pozice proděkanky pro magisterský 

studijní program.  

Kol. dr. Eichlerová uvedla, že by bylo vhodné, aby technická podpora byla ověřena distančně 

zkoušejícími s časovým předstihem. Dále se dotázala, jakým způsobem bude probíhat losování otázek.  

Kol. doc. Chromá uvedla, že losování musí proběhnout před komisí, kde se student musí 

identifikovat a vysvětlila, jakým způsobem bude losování probíhat, aby se omezil osobní kontakt mezi 

jednotlivými účastníky. Dále vysvětlila, že bude ponecháno na vůli komise, zdali bude protokolovat 

v průběhu zkoušky, či si pouze udělá poznámky a protokoly vystaví na závěr.  

Kol. dr. Říha se dotázal, zdali za účelem umožnění kontroly veřejností není možné streamovat průběh 

zkoušky do odlišné místnosti. Doc. Antoš upozornil na možné technické problémy s takovým 

opatřením, které je bylo podle jeho názoru vzhledem k dosavadní účasti veřejnosti na státních 

zkouškách nadbytečné. Kol. Linzer s tímto vyjádřil nesouhlas, a to zejména vzhledem k tomu, že 

studenti v souvislosti s událostmi loňského roku byli vyzýváni, aby se státních zkoušek účastnili. 

Kol. dr. Kudrna navrhl, aby si studenti zvolili své zástupce, kteří budou přítomnost veřejnosti 

zajišťovat.  

Kol. dr. Říha se dotázal, jakým způsobem bude složení státních zkoušek umožněno studentům ze 

Slovenska. Doc. Chromá podotkla, že vedení fakulty není za současné situace schopno těmto 

studentům nabídnout řešení. Kolegium děkana došlo k závěru, že distanční forma státních zkoušek 

není za současných podmínek možná, lze však předpokládat, že opatření budou zmírněna a studenti ze 
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Slovenska se budou moci státních zkoušek účastnit. Další dotčenou skupinou jsou studenti, kteří vyjeli 

do zahraničí v rámci programu Erasmus + a v hostující zemi zůstali.  

6. Kontroly studia v letním semestru akademického roku 2019/2020 

Kol. Linzer představil tento bod a uvedl, že je navržen s cílem, aby proběhla diskuse, ve které se 

střetnou obavy a dotazy studentů s pohledem učitelů. Zásadní problém spočívá v tom, že studentům 

není jasně komunikovaný plán, jak bude probíhat zkouškové období v situaci, kdy nedojde k uvolnění 

příslušných opatření. Není ani jasné, jakým způsobem bude zkoušení probíhat v případě, že se 

zkoušky budou konat v řádných termínech. 

Prof. Kuklík upozornil, že nejistota je důsledkem stávající situace a závisí na opatřeních přijatých či 

diskutovaných na úrovni státu a univerzity. Způsob rozhodování vedení PF UK je v současné situaci 

do velké míry závislý na vnějších okolnostech. Vedení PF UK se bude snažit průběh zkouškového 

období co nejvíce přiblížit běžnému fungování a v této souvislosti probíhá diskuse s katedrami.  

Kol. Nešpor uvedl, že čtvrtý ročník tíží otázka klauzurních prací a dotázal se, jak bude vedení fakulty 

v tomto ohledu postupovat. Doc. Chromá odpověděla, že prozatímní řešení zohledňuje studenty, kteří 

jsou přihlášeni na letní termín 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky, kterým bude umožněno konat 

klauzurní práce distančně. Pokud se prokáže, že distanční formou je možné konat klauzurní práce i ve 

větším počtu studentů, bude toto umožněno i ostatním. 

Kol. Ulvr navrhl alternativu, aby byly ve stávající nejisté situaci nastaveny určité limity, a to například 

prostřednictvím stanovení lhůt či časových úseků, ke kterým bude možné se upínat. Doc. Antoš 

potvrdil, že toto je směr, kterým vedení PF UK jde o hodlá jíti i nadále. 

Kol. Linzer upozornil, že se liší informace, které studenti dostávají od vedení fakulty od informací, 

které dostávají od kateder. Prof. Kuklík uvedl, že informace od děkana jsou platné a katedry by měly 

na tyto informace vyčkat, než přistoupí k informování studentů. 

Kol. dr. Eichlerová informovala o plánovaném průběhu předtermínů z obchodního práva, které byly 

přislíbeny pouze podmíněně, a o klauzurních pracích z obchodního práva. Katedra obchodního práva 

nesouhlasí s distančním konáním klauzurních prací, protože se obává, že není technicky možné zajistit 

a ověřit, že klauzurní práci píše opravdu student a jen s povolenými pomůckami, zcela samostatně, což 

je v rozporu s její podstatou. Distanční forma rovněž může vést k vytvoření nerovnosti vůči 

zkoušeným v minulosti a v budoucnu. Prof. Kuklík uvedl, že rektor nechce prodloužit akademický 

rok za konec září a zvážil by proto možnost distanční formy klauzurních prací. Kol. doc. Handrlica 

též upozornil na hrozící nerovnost v podmínkách v případě konání klauzurních prací jak distanční 

formou, tak kontaktní formou. 

Kol. Tůmová se dotázala, zdali vypsání distančního termínu pro studenty přihlášené ke státní zkoušce 

znamená, že ostatním studentům tento termín nebude nahrazen. Dále upozornila na to, že studenti 

odjíždějící v září na Erasmus budou mít fakticky k dispozici pouze dva termíny. Doc. Chromá uvedla, 

že většina těchto studentů žádá o individuální studijní plán. Pokud se situace uvolní tak, že bude 

možné vypsat další termíny, budou se konat i v červenci, zrušené termíny budou nahrazeny. 

Doc. Chromá dále upozornila, že z pohledu rektorátu se distanční termíny považují za rovnocenné 

kontaktním. Doc. Antoš dále uvedl, že rektorát volbu distančního termínu ponechává na vůli studenta, 

který se takové zkoušky nemusí chtít zúčastnit. Je tedy nutné připravit alespoň jeden klasický 

kontaktní termín. Prof. Kuklík podotkl, že přes specifika situace na PF UK, je třeba celou věc zasadit 

do univerzitního kontextu.  
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Kol. Ulvr se dotázal na situaci, kdy předtermíny nebudou moci proběhnout v předtermínovém týdnu, 

konkrétně zdali bude možné, aby proběhly později. Prof. Kuklík uvedl, že odsunutí o týden je reálné, 

ale finální stanovisko bude přijato příští týden. Dále upozornil, že je třeba vnímat různý názor 

jednotlivých vyučujících. 

Kol. doc. Beran odkázal na čl. 19 Pravidel pro organizaci studia na PF UK a uvedl, že podle jeho 

interpretace tohoto článku není konání klauzurní práce pouze pro vybranou část studentů možné, 

resp. je třeba, aby všichni studenti měli v rámci akademického roku, kdy si KLP zapsali, možnost 

vybrat si ze čtyř termínů. Domnívá se, v souladu s názorem kol. dr. Eichlerové, že distanční forma 

klauzurní práce je naprosto odlišná od formy klasické. Navrhl proto alternativní řešení, a to všem 

studentům, kteří byli přihlášeni na klauzurní práce, rozložit ročník a umožnit jim jejich konání 

standardním způsobem v okamžiku, kdy to možné bude. Navíc v případech, s ohledem na to, co uvedl 

doc. Antoš, pokud se student rozhodne, že zkoušky distanční formou konat nechce, bude rozložení 

ročníku jediná možná varianta. Dále navrhl, aby se dva týdny před začátkem zkouškového období, 

tj. např. 4. května 2020 stanovil termín zápisu zkoušek, s tím, že pokud by se později ukázalo, že nelze 

realizovat kontaktní formu zkoušení, byla by následně změněna na formu distanční. Prof. Kuklík 

považuje za zbytečné stanovovat konkrétní termíny, vedení PF UK se k tomuto vyjádří příští týden, 

přičemž podnět doc. Berana eviduje. 

Kol. dr. Říha vyjádřil obavu, že pokud se bude letní zkouškové období odsouvat, hrozí, že splyne se 

zářijovým zkouškovým obdobím. Měl by se stanovit hraniční termín, kdy se začne zkoušet distančním 

způsobem.  

Kol. Linzer poděkoval členům AS PF UK za proběhlou diskusi a jejich podněty. Zároveň poděkoval 

všem vyučujícím za jejich aktivní zapojení v distanční výuce. 

Kol. doc. Boháč představil návrh usnesení, které formuloval společně s dr. Kudrnou na základě 

názorů v chatu. Kol. dr. Eichlerová vyjádřila obavu, že usnesení vytvoří tlak směrem ke zkoušení 

distanční formou za každou cenu, státní zkoušky a klauzurní práce by však měly dle jejího názoru být 

konány výlučně formou prezenční. Kol. doc. Boháč upřesnil, že usnesení představuje apel na 

opatrnost při rozhodování o podobě kontaktního zkoušení, například vzhledem k vyučujícím 

v rizikové skupině. 

Usnesení č. 3/4: 

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

kontaktního zkoušení. 

(18 pro, 0 proti, 1 zdrž.) 

7. Výroční zpráva o činnosti PF UK za rok 2019 

Kol. doc. Boháč předal slovo doc. Antošovi, proděkanu pro komunikaci, IT a finance, který Výroční 

zprávu o činnosti PF UK za rok 2019 stručně představil. 

Kol. dr. Říha uvedl, že je vidět velký pokrok v grafickém provedení Výroční zprávy a poděkoval za 

to. 

Usnesení č. 3/5: 

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

(19 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 
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8. Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2019 

Kol. doc Boháč upozornil, že AS PF UK vzhledem k okolnostem projednává tento bod bez 

předchozího vyjádření Ekonomické komise AS PF UK, která dosud nebyla ustavena. Následně 

k představení tohoto bodu předal slovo opět doc. Antošovi, který v tomto zastoupil tajemníka 

Bc. Hájka. Doc. Antoš uvedl, že PF UK vykázala zisk zhruba 500 tis. Kč, další prostředky byly 

vloženy do fondu. Velmi dobré výsledky vykazovala PF UK zejména v oblasti jejích vlastních příjmů 

(typicky skrze programy LLM či CŽV). V letošním roce je nicméně třeba očekávat situaci podstatně 

horší, protože tyto příjmy jsou stávající situací významně zasaženy.  

Kol. doc. Boháč poznamenal, že by pro příští rok měla být Zpráva o hospodaření předkládána v jiném 

přehlednějším formátu s tím, že by měla být více navázána na schválený rozpočet tak, aby bylo 

zřejmé, jaký byl plán a jaká skutečnost. Tajemník Bc. Hájek je s tímto požadavkem obeznámen.  

Usnesení č. 3/6: 

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

(18 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

9. Žádost o převod peněžních prostředků mezi fondy  

Kol. doc. Boháč stručně okomentoval tento bod. Uvedl, že jde o každoroční záležitost, kterou vedení 

PF UK předkládá z účetních důvodů. V letošním roce činí převáděná částka cca 116 tis. Kč. 

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.) 

10. Opatření děkana o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2020/21 

Kol. doc Boháč představil tento bod a uvedl, že jde o informativní opatření děkana, jehož cílem je 

shrnout, které poplatky pro daný akademický rok platí, poplatky nicméně vychází z jiných předpisů. 

Kol. Svoboda uvedl, že výše poplatku za přijímací řízení je letos opětovně zvýšena a je otázka, zda 

poplatky nadále zvyšovat v situaci, kdy PF UK trpí úbytkem uchazečů. Dále navrhl, zda nezvážit 

částečné navrácení poplatku po úspěšném přijetí. K poplatku za delší studium se dotázal, zda by UK 

nemohla zvážit adaptaci systému odstupňování tohoto poplatku po měsících. Kol. dr. Říha 

informoval, že otázka odstupňování poplatku za delší studium je často řešena na úrovni AS UK, zatím 

však bezvýsledně. 

Kol. dr. Říha uvedl, že univerzitní poplatková politika si vyžaduje reformu, zejména vzhledem 

k situaci studentů, kterým naběhla poplatková povinnost například z důvodu účasti na Moot Courtu.   
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Kol. doc. Boháč poznamenal, že by bylo vhodné získat údaj o aktuálním počtu studentů, kterých se 

dotýká poplatková povinnost u poplatku za delší studium, a to jako podklad pro další rozhodování 

o výši tohoto poplatku a snaze, aby studium bylo ukončováno ve standardní době studia zvýšené o 

jeden rok.  

Usnesení č. 3/8: 

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

se studiem pro akademický rok 2020/21. 

(18 pro, 0 proti, 1 zdrž.) 

11. Různé 

Kol. Nešpor se v tomto bodu dotázal, zda vedení PF UK či katedry zvažují uspořádat zkrácenou 

formu přednášek, které by se konaly před začátkem následujícího akademického roku, jejichž cílem by 

bylo zopakovat a sjednotit látku, která měla být probírána nyní. Podnět byl vedením zaznamenán. 

Kol. doc. Boháč navrhl vypustit z harmonogramu zasedání AS PF UK zasedání plánované na 

14. května 2020. Kol. dr. Staša upozornil, že v té době již bude účinná novela Jednacího řádu AS PF 

UK přijatá na předchozím zasedání. Návrh byl tichým souhlasem schválen, příští zasedání se tak 

uskuteční dne 28. května 2020, forma zasedání bude zvolena s ohledem na aktuální epidemiologickou 

situaci.  

Kol. dr. Říha informoval, že dne 30. dubna 2020 proběhne online verze studentského festivalu Noc 

fakulty. 

Prof. Kuklík na závěr poděkoval za proběhlou diskusi a podněty a popřál členům AS PF UK pevné 

zdraví. 

Kol. doc. Boháč poděkoval členům AS PF UK za účast na historicky prvním distančním zasedání AS 

PF UK a ukončil ho.  

 

Zapsala: Matoušková 

Schválil: Boháč 

 


