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 AKADEMICKÝ SENÁT 

  

  

V Praze dne 6. června 2020 

UKPF/253539/2020 

Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

konaného dne 28. května 2020 

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

Ordeltová, Podzimková, Říha, Samek, Sobotka, Staša, Svoboda, Tůmová, Ulvr, 

Žákovská 

Omluveni: Kindl, Šustek 

Hosté:  dle prezenční listiny 

Předseda senátu kol. doc. Boháč přivítal členy senátu, pana děkana, členy kolegia děkana a ostatní 

hosty a zahájil zasedání, které se vzhledem k okolnostem souvisejícím s pandemií COVID-19 koná 

opět distančním způsobem za využití platformy Adobe Connect. Uvedl, že příští zasedání senátu by se 

již mělo konat standardním prezenčním způsobem, a to za předpokladu nezhoršení epidemiologické 

situace. Kol. doc. Boháč se dotázal, zdali má někdo z členů senátu námitky proti zápisu z 3. zasedání 

senátu ze dne 23. dubna 2020. Námitky nikdo nevznesl, zápis z 3. zasedání senátu byl schválen tichým 

souhlasem. 

Kol. doc. Boháč seznámil členy senátu s navrženým programem 4. zasedání. K návrhu programu 

neměl nikdo připomínky, program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 

Schválený program: 

1. Sdělení děkana a informace z AS UK 

2. Rozvaha příjmů a výdajů PF UK na rok 2020 

3. Aktualizace magisterských studijních programů Právo a právní věda (tzv. programy 

SP1/2) 

4. Podmínky přijímacího řízení do magisterského studijního programu Právo a právní 

věda pro akademický rok 2021/22  

5. Různé 
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1. Sdělení děkana a informace z AS UK 

Kol. doc. Boháč předal slovo děkanovi prof. Kuklíkovi. Prof. Kuklík přivítal členy senátu 

a informoval je o záležitostech vedení fakulty. Uvedl, že podrobnosti postupu vedení fakulty za 

poslední měsíc v návaznosti na uvolňování restriktivních opatření a postupném otevírání fakulty jsou 

zveřejněny jako sdělení děkana na internetových stránkách fakulty. Uvedl, že v řadě případů bylo 

přistoupeno k distančnímu nebo hybridnímu zkoušení, přičemž až na drobné technické problémy se 

tento systém osvědčil a poděkoval v této souvislosti proděkance doc. Chromé za její činnost 

a nasazení. Dále uvedl, že rektorát zrušil všem fakultám všechny termíny promocí, načež otevřel 

přihlašování termínů nových, z nichž fakulta získala 2 termíny v červenci 2020. Na závěr uvedl, že 

vedení fakulty se intenzivně věnovalo přípravě rozvahy příjmů a výdajů fakulty na rok 2020, která 

bude projednána jako samostatný bod. 

Kol. doc. Boháč doplnil informace týkající se činnosti univerzitního senátu. Uvedl, že bylo dokončeno 

hlasování o vnitřním předpisu „Zvláštní pravidla studia na UK“, který byl schválen. Schválena byla 

též Pravidla čerpání prostředků z mimořádného příspěvku na podporu projektů/akcí fakult a součástí 

UK (tzv. Mikuláš), jakož i návrh Provizorního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2020 a návrh 

Rozdělení příspěvků a dotací na UK pro rok 2020. Dále stručně shrnul obsah návrhu opatření rektora 

„Postup při posuzování žádostí o prominutí poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií 

COVID-19“. Uvedl, že původní znění (které již schválil per rollam univerzitní senát) bylo 

modifikováno v návaznosti na jednání na příslušných komisích, a to zejména díky zástupcům fakulty. 

Cílem bylo doplnit ustanovení, které by zajišťovalo, že student nedosáhne na úlevu od poplatku 

dvakrát. O modifikovaném opatření bude univerzitní senát hlasovat na zasedání dne 29. května 2020. 

Doc. Boháč dále informoval o nejdůležitějších změnách v návrhu Principů pro rozdělování příspěvků 

a dotací na UK v roce 2021, které projednávala ekonomická komise univerzitního senátu. Další 

informace z AS UK doplnil kol. dr. Říha, který informoval o připravované novele zákona o podpoře 

výzkumu a experimentálního vývoje, zejména o zamýšleném zrušení specifického vysokoškolského 

výzkumu, a jednání Rady pro vnitřní hodnocení v souvislosti s distanční výukou. 

Kol. Linzer uvedl, že v souvislosti s otevřením knihovny byla studentům poskytnuta pouze třídenní 

lhůta k vrácení prezenčních knih, což je vzhledem k situaci neadekvátní. Prof. Kuklík uvedl, že je si 

problému vědom a pracuje na jeho řešení ve prospěch razantního snížení penále za opožděné vrácení 

knih. Kol. dr. Kudrna navrhl, aby tento problém byl řešen na úrovni rektorátu nebo univerzitní 

knihovny, je-li to v jejich působnosti. 

2. Rozvaha příjmů a výdajů na PF UK na rok 2020 

Kol. doc. Boháč uvedl, že členům senátu byly rozeslány dva podkladové materiály, které však nebyly 

vzhledem k okolnostem projednány senátní ekonomickou komisí, která se dosud nesešla a nezvolila 

svého předsedu. Následně předal slovo tajemníkovi fakulty Bc. Hájkovi. Bc. Hájek uvedl, že při 

sestavování rozvahy se vycházelo ze skutečností roku 2019, zejména ze Zprávy o hospodaření PF UK 

za rok 2019 a z předpokládaných příjmů a výdajů pro rok 2020. Příjmové složky se podstatně dotkla 

krize zapříčiněná pandemií COVID-19 (například příjmů z doplňkové činnosti či letních škol), v této 

souvislosti bylo tedy nutné zredukovat i náklady. Představil významné zdroje příjmů, které přetrvávají 

i přes krizi (například operační evropské projekty). Stručně se věnoval též nákladové části. Na závěr 

uvedl, že Rozvaha příjmů a výdajů na PF UK na rok 2020 je i přes neočekávané události předložena 

jako vyrovnaná. 
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Kol. dr. Žákovská požádala o vysvětlení položky „výběrová řízení“ zařazené pod výdaje sekretariátu 

fakulty. Bc. Hájek uvedl, že tato položka je v letošním roce zařazena do části sekretariát poprvé a jde 

o úhradu odměny administrátorovi veřejných zakázek. Jde o paušální částku za rok poskytování 

služeb. Kol. doc. Boháč upozornil, že název položky může být matoucí, jde spíše o zadávací 

a obdobná řízení, nikoliv o výběrová řízení, což je pojem typický pro oblast personalistiky. 

Děkan prof. Kuklík doplnil, že v rámci kolegia děkana byla vytvořena pracovní skupina, jejímž cílem 

je naplnit příslib vedení fakulty spočívající v ohodnocení nadstandartních výkonů akademických 

pracovníků, přičemž pro toto lze využít například prostředky z fondu odměn. V současné době však 

rektor důrazně doporučuje odměny neposkytovat. Pro tyto účely budou využity standardy pro 

akademické pracovníky, neboť bude vyhodnoceno jejich plnění za poslední tři roky. Uvažuje se 

rovněž o jejich změně v souvislosti s novým magisterským studijním programem. Systematicky též 

budou použity prostředky z programů Progres na financování vědeckých pracovníků, o čemž byla 

učiněna dohoda s jejich řešiteli. Dále uvedl, že bude provedena podrobná revize s cílem ušetřit na 

dohodách o pracovní činnosti a dohodách o provedení práce. Je předpoklad, že v letošním roce 

nebudou vyčerpány prostředky na zahraniční cesty, mohly by tak být použity mimo jiné i na investiční 

akce. 

Kol. doc. Beran se dotázal, jaký je vývoj nákladů na mzdy oproti loňskému roku. Bc. Hájek uvedl, že 

částka je v letošním roce o cca 2 mil. Kč vyšší, což je způsobeno mimo jiné nárůstem minimální 

zaručené mzdy a zvýšením mezd některým pracovníkům v minulém roce. Kol. doc. Beran dále 

podotkl, že by bylo vhodné, aby se ekonomická komise senátu k tomuto bodu sešla i poté, co bude 

návrh rozvahy schválen. Na závěr do budoucna požádal o doplnění materiálu o informaci o výsledku 

hospodaření z předchozího roku. Kol. doc. Boháč uvedl, že již dlouhodobě žádá, aby forma a obsah 

předkládané rozvahy a rovněž výsledku hospodaření byly přehlednější a umožňovaly srovnání 

v předchozími roky. Bc. Hájek uvedl, že s vedoucí ekonomického oddělení pracují na zlepšení 

formátu rozvahy i zprávy o hospodaření a na jejich vzájemném provázání. Prof. Kuklík doplnil, že 

od vedení univerzity děkani fakult obdrželi pokyn k omezení investic a růstu mzdových a podobných 

nákladů. 

Kol. dr. Eichlerová se dotázala, jestli se uvažuje o zhodnocení obsahu standardů pro poskytování 

mimořádných odměn, jelikož dle jejího názoru v nich spoustu činností chybí. Prof. Kuklík vzal tuto 

připomínku v potaz a upozornil, že při rozhodování o odměnách byly zohledněny výsledky jednání 

s katedrami, které proběhlo v průběhu loňského roku, jakož i specifické situace jednotlivých 

pracovníků. Upozornil, že další standardy budou navíc stanoveny též na univerzitní úrovni, kde 

můžeme být zařazeni v rámci programu HR Award do pilotního projektu pro kariérní řád. 

Kol. doc. Boháč uvedl, že podporuje zařazení dalších kritérií do standardů, zejména vedení 

a oponování diplomových prací. Prof. Kuklík uvedl, že toto kritérium již bylo bráno v potaz při 

poskytování odměn. 

Kol. doc. Handrlica se dotázal, zda pedagogové dostanou zpětnou vazbu týkající se plnění 

příslušných standardů a vysvětlení k ní, a to za účelem nastavení určité úrovně transparentnosti. 

Prof. Kuklík upozornil na to, že se zvlášť hodnotí výkony ve vědě, kde jsou prostředky vyčleněny 

v programech Progres, a ve výuce, kde je toto hodnocení složitější. Dalším problémem je historicky 

různé nastavení mzdových záležitostí na jednotlivých katedrách. Podrobné informace o plnění 

standardů byly předány v loňském roce vedoucím jednotlivých kateder, je tedy je možné poskytnout 

i jednotlivým vyučujícím jejich prostřednictvím. Tento model se předpokládá i nadále, tj. informace 

o plnění standardů by se měly k jednotlivým vyučujícím dostat. 
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Usnesení č. 4/1: 

AS PF UK schvaluje Rozvahu příjmů a výdajů na PF UK na rok 2020. 

(19 pro, 0 proti, 0 zdrž.)  

3. Aktualizace magisterských studijních programů Právo a právní věda (tzv. programy SP1/2)  

Kol. doc. Boháč uvedl tento bod a informoval, že aktualizace magisterského studijního programu SP3 

bude předložena k vyjádření v září 2020. N8sledně aktualizaci magisterských studijních programů SP1 

a SP2 po dohodě s paní proděkankou Chromou představil. Zdůraznil, že k vyjádření se předkládají 

studijní plány, charakteristiky předmětů jsou předloženy pro informaci s tím, že v nich ještě může dojít 

do začátku akademického roku ke změnám. Dále okomentoval změny provedené u povinných 

a povinně volitelných předmětů. Uvedl, že šest dalších povinně volitelných předmětů, které budou 

vyučovány v anglickém jazyce a jejichž obsah vychází z předmětů v programu LLM, bude ještě 

doplněno před zasedáním vědecké rady. 

Usnesení č. 4/2: 

AS PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s aktualizací magisterských studijních programů 

Právo a právní věda (tzv. programy SP1/2). 

(18 pro, 0 proti, 1 zdrž.) 

4. Podmínky přijímacího řízení do magisterského studijního programu Právo a právní věda 

pro akademický rok 2021/22 

Kol. doc. Boháč upozornil, že Podmínky přijímacího řízení do magisterského studijního programu 

Právo a právní věda pro akademický rok 2021/22, které předběžně AS PF UK schválil na svém 

2. zasedání, byly schváleny rektorátem. Proděkanka doc. Chromá uvedla, že návrh neobsahuje žádné 

změny oproti předběžné verzi, pouze došlo k opravě jedné zřejmé chyby. 

Usnesení č. 4/3: 

AS PF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení do magisterského studijního programu Právo 

a právní věda pro akademický rok 2021/22. 

(17 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

5. Různé 

Kol. doc. Boháč navrhl, aby se před zasedáním senátu dne 25. června 2020 sešla ekonomická komise 

a zvolila svého předsedu. Proti tomu nebyly vzneseny námitky. 

Kol. doc. Boháč dále předložil aktualizovaný návrh harmonogramu zasedání senátu v zimním 

semestru 2020/2021, v němž je oproti schválenému harmonogramu navrženo zasedání dne 17. září 

2020 a dochází k posunu zasedání z 1. října 2020 na 8. října 2020. Návrh byl schválen tichým 

souhlasem. 

Kol. Samek upozornil na nesoulad termínu pro přihlašování na státní zkoušky v harmonogramu 

zveřejněném na webových stránkách fakulty a ve studijním informačním systému. Doc. Chromá 



Stránka 5 z 5 

 

vysvětlila, že k nesouladu došlo v souvislosti s posunutím konání státních zkoušek v tomto semestru. 

Uvedla, že harmonogram akademického roku má formu opatření děkana, tudíž by se jeho změna 

musela přijmout též touto formou. Kol. doc. Boháč uvedl, že s ohledem na zvláštní pravidla studia na 

Univerzitě Karlově není nutné opatření děkana novelizovat. Informace o termínu bude studentům 

vyjasněna. 

Kol. doc. Boháč poděkoval členům senátu za účast na druhém distančním zasedání senátu a ukončil 

ho. 

 

Zapsala: Matoušková 

Schválil: Boháč 

 


