Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta
Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 25. června 2015
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Schválený program:
1. Informace vedení fakulty
2. Vyjádření k pozměňovacímu návrhu ke změně Přílohy č. 6 Statutu UK
3. Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder
4. Harmonogram zasedání AS v zimním semestru
5. Výroční zpráva o činnosti fakulty za r. 2014
6. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2016/2017
7. Informace o průběhu přijímacího řízení
8. Návrh opatření děkana o započítání kreditů za absolvování volitelných předmětů nad rámec
šestnácti procent
9. Návrh opatření děkana o podepisování úředních dokumentů týkajících se studia
10. Různé
Zasedání zahájil předseda AS PF UK kol. doc. Wintr. Informoval o pondělním jednání Legislativní komise
AS UK, která doporučila na pátečním zasedání AS UK schválit novelu Pravidel pro organizaci studia na PF
UK a podpořila i jeho pozměňovací návrh k návrhu novely Přílohy č. 6 Statutu UK, jímž by se od akad. roku
2016/2017 zvýšil poplatek za delší studium na PF UK o 20 %. Požádal senát o podporu svého návrhu s tím,
že kvůli večerním neformálním jednáním kurií navrhuje zařazení tohoto bodu už jako druhého bodu.
Předseda AS PF UK kol. doc. Wintr informoval, že kol. dr. Šustek a kol. dr. Frinta se omluvili ze zasedání a
kol. Mgr. Anzenbacher dorazí na zasedání později.
Program zasedání byl schválen. (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
Pro sčítání hlasů v bodě 3 byla zvolena sčítací komise ve složení kol. dr. Antoš, kol. Růžička a kol. Smetana.
(14 pro, 0 proti, 1 zdrž.)
Po příchodu kol. dr. Žákovské rezignoval kol. dr. Antoš ze sčítací komise a navrhl na své místo kol. dr.
Žákovskou, která nominaci přijala.
(16 pro, 0 proti, 1 zdrž.)
1. Informace vedení fakulty
Děkan fakulty prof. Kuklík informoval, že akreditační komise projednala a schválila návrhy na docentské a
profesorské habilitační řízení. Dále sdělil, že přijímací řízení do magisterského studia je již uzavřené,
přijímací řízení do doktorského programu je téměř uzavřené. Děkan fakulty prof. Kuklík informoval, že
dle dílčí zprávy o vývoji hospodaření z května je aktuální stav hospodaření mírně přebytkový.
AS PF UK vzal informaci tichým souhlasem na vědomí.
2. Vyjádření k pozměňovacímu návrhu ke změně Přílohy č. 6 Statutu UK
Předseda AS krátce uvedl svůj návrh na zvýšení poplatku za delší studium o 20 % a žádá AS o podporu
návrhu.
V rozpravě se vyjádřil kol. Mgr. Tuláček, který uvedl, že je proti tomu, aby se stav stipendijního fondu řešil
takovýmto navyšováním poplatku. Kol. dr. Antoš reagoval, že je potřeba vrátit poplatek do původně
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navržené výše, neboť se jeho předchozí snížení negativně projevilo na snížení množství prostředků ve
stipendijním fondu.
Děkan fakulty prof. Kuklík sdělil, že kolegium se snaží zamezit úbytku peněz ze stipendijního fondu,
přičemž kolegium přijalo některá opatření, která se již půl roku aplikují. Dále uvedl, že prostředky
poskytnuté takto do fondu se vrací studentům v jiné formě. Snížení poplatku oproti návrhu rektora v roce
2014 bylo navíc zcela neodůvodněné. Tajemník fakulty dr. Hřebejk informoval, že ve fondu je v současné
době necelých 6 mil. Kč.
Kol. Horký uvedl pro srovnání, že na VŠE, kde je finanční náročnost výuky srovnatelná, je výše poplatku
21 tis. Kč v prvních dvou placených semestrech a dokonce 35 tis. Kč v dalších semestrech studia. Proto
pokud pro naši fakultu zvýšíme poplatek ze současných 12 tis. Kč, ať už na 14,5 tis. Kč podle bodu b), nebo
na 17 tis. Kč podle bodu c), bude změna v celorepublikovém srovnání stále nepatrná, a pokud díky tomu
bude moci fakulta více přispívat účelovými stipendii na moot courty apod., je tato úprava jistě pozitivní.
Kol. dr. Antoš dohledal údaje o tom, že i na ostatních právnických fakultách jsou poplatky vyšší.
Kol. Růžička upozornil, že výše poplatků vychází z univerzitní politiky, a tak se nedá zcela srovnávat s výší
poplatků na jiných právnických fakultách v ČR. Dále se v rozpravě vyjádřil kol. Říha, který zmínil, že
zvýšení poplatku nemusí vést ke zvýšení množství finančních prostředků, neboť bude mít vliv na motivaci
studentů dokončit studium v kratším čase. Tento efekt by však děkan fakulty prof. Kuklík viděl také jako
pozitivní.
Usnesení:
AS PF UK podporuje pozměňovací návrh kol. doc. Wintra k návrhu novely Přílohy č. 6 Statutu UK
(14 pro, 0 proti, 3 zdrž.).
3. Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder
Předseda AS PF UK kol. doc. Wintr informoval o návrhu děkana fakulty prof. Kuklíka na opětovné
jmenování prof. Jiřího Jelínka vedoucím katedry trestního práva a prof. Michala Tomáška vedoucím katedry
evropského práva. Oba přítomné přivítal a poděkoval jim za zaslání přehledu dosavadní činnosti a tezí
budoucí činnosti jejich pracovišť. Návrh i podklady byly předem rozeslány.
Děkan fakulty prof. Kuklík uvedl své návrhy a poděkoval za zaslání přehledu dosavadní činnosti obou
kateder. Děkan fakulty prof. Kuklík dále zdůraznil, že prof. Jelínek a katedra trestního práva se podíleli
na vypracování materiálu pro univerzitu ohledně trestní odpovědnosti právnických osob.
Poté dal předseda AS slovo prof. Jelínkovi k okomentování rozeslaných tezí. Prof. Jelínek odkázal na
rozeslané materiály, které byly vypracovány tak, aby podrobně informovaly o dění na katedře, neboť katedra
nemá personální zastoupení v AS PF UK. Prof. Jelínek uvedl, že katedra vypracovala učební materiály ke
všem povinným i volitelným předmětům, které jsou aktuální a slouží jako pomůcka při studiu. Prof. Jelínek
zdůraznil, že na katedře trestního práva je relativně velký počet interních doktorandů, kteří se pravidelně
stávají vyučujícími na katedře. V tomto trendu by katedra chtěla pokračovat a věnovat se doktorandům a
jejich rozvoji. V letošním roce se chystají dvě konference a z toho vycházející monografie. Prof. Jelínek
uzavřel, že katedra je ve stabilizovaném stavu a vedena správným směrem.
V rozpravě se vyjádřila kol. dr. Žákovská, která ocenila fungování katedry trestního práva a zejména účast a
úspěchy doktorandů v soutěži SVOČ. Dále se zeptala ohledně nápadu na vytvoření readeru, jak je zmíněn
v rozeslaných materiálech. Prof. Jelínek uvedl, že se domnívá, že výuka trestního práva je v současné době
nastavena dostatečně přísně, avšak je prostor v ozvláštnění výuky např. četbou judikátů a domácí přípravou,
což by mělo poskytnout další možnost prohloubení znalostí.
Kol. doc. Salač také ocenil fungování katedry a podpořil jmenování prof. Jelínka. Předseda AS PF UK kol.
doc. Wintr ocenil mimo jiné způsob výuky trestního práva. Kol. Mgr. Tuláček se dotázal ohledně
pedagogické výchovy vyučujících, jak je zmíněna v rozeslaných materiálech. Prof. Jelínek na dotaz
odpověděl, že poskytnutí možnosti pedagogického vzdělání je jednou z možností, o které se dá uvažovat.
Děkan fakulty prof. Kuklík doplnil, že fakulta by chtěla tuto možnost poskytnout všem interním
doktorandům.
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Kol. Růžička a kol. Říha poděkovali, že katedra trestního práva dokázala v minulosti vždy vyjít vstříc
studentům, např. když se řešilo navýšení počtu míst na KLP. Kol. Říha se dotázal, zda katedra uvažovala, že
by se výuka trestního práva rozšířila ještě o jeden semestr výuky, neboť ve srovnání např. s výukou
občanského práva je hodinová dotace nižší. Prof. Jelínek upozornil, že akreditací je rozsah výuky stanoven a
je sice možné uvažovat do budoucna o rozšíření časové dotace, ale vždy by se tak muselo dít na úkor jiného
předmětu. Prof. Jelínek tak nevidí v současné době prostor pro rozšíření výuky trestního práva. Možnost
prohloubení znalostí však poskytují další předměty vyučované katedrou.
Poté dal předseda AS kol. doc. Wintr slovo prof. Tomáškovi k okomentování rozeslaných tezí. Prof.
Tomášek poděkoval za možnost účastnit se AS a představit činnost katedry. Prof. Tomášek zejména
zdůraznil, že katedra je personálně mladá, kvalifikačně vyvážená, cílem personálního rozvoje je zvyšovat
kvalifikační strukturu. Dále prof. Tomášek uvedl, že u interních doktorandů je zejména kladen důraz na
kvalitu, což vede k tomu, že mnoho doktorandů následně odchází pracovat do evropských institucí. Prof.
Tomášek dále uvedl, že katedra dbá na to, že vyučují také externí spolupracovníci z praxe, při výuce je
kladen důraz na praxi (např. řešením praktických případů). Možnost prohloubení znalostí poskytují povinně
volitelné předměty, návštěvy evropských institucí, realizace mezinárodních konferencí i publikační
spolupráce, rozsáhlá publikační činnost pracovníků katedry, zejména v cizích jazycích, a v neposlední řadě
rozsáhlá zahraniční aktivita katedry.
V rozpravě kol. doc. Salač ocenil, že se katedra pod vedením prof. Tomáška stabilizovala a podpořil jeho
jmenování. Děkan fakulty prof. Kuklík připomněl, že PF UK se ve vztahu k EU snaží využít vztahy
s českými zástupci při unijních institucích. Na závěr děkan fakulty prof. Kuklík ocenil, že prezident
Rakouské republiky udělil prof. Tomáškovi státní vyznamenání Rakouský čestný kříž za vědu a umění.
Usnesení:
AS PF UK vyslovuje souhlasné stanovisko ke jmenování prof. JUDr. Jiřího Jelínka, CSc. vedoucím
katedry trestního práva (13 pro, 3 proti, 2 zdrž.) a prof. JUDr. PhDr. Michala Tomáška, DrSc.
vedoucím katedry evropského práva (14 pro, 0 proti, 4 zdrž.).
4. Harmonogram zasedání AS v zimním semestru
Návrh harmonogramu byl předem rozeslán a uvedl ho předseda AS kol. doc. Wintr. Navrhl tři podzimní
zasedání: ve středu 30. 9. 2015 od 16:00, ve čtvrtek 22. 10. 2015 od 16:00 a ve čtvrtek 3. 12. 2015 od 14:30
s tím, že od 19:00 bude vánoční koncert fakulty.
Usnesení:
AS PF UK schvaluje harmonogram zasedání AS v zimním semestru:
středa 30. 9. 2015 od 16:00
čtvrtek 22. 10. 2015 od 16:00
čtvrtek 3. 12. 2015 od 14:30
(14 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
5. Výroční zpráva o činnosti fakulty za r. 2014
Návrh byl předem rozeslán a uvedl ho děkan fakulty prof. Kuklík. Děkan fakulty prof. Kuklík zdůraznil, že
oproti výročním zprávám z minulých let je výroční zpráva rozšířena o některé další druhy informací.
Poskytnutý materiál je finální verzí ve vztahu k obsahu, avšak výroční zpráva bude ještě zpracována
graficky. Děkan fakulty prof. Kuklík vyzval přítomné, aby uvedli, jaké další relevantní informace by
výroční zpráva mohla případně do budoucna obsahovat.
V rozpravě se vyjádřila kol. dr. Honusková, která ocenila přínos výroční zprávy a dotázala se, zda zpráva má
konkrétního adresáta. Děkan fakulty prof. Kuklík odpověděl, že výroční zpráva cílí na vedení univerzity,
ostatní fakulty i nejširší veřejnost, kdy slouží mimo jiné k prezentaci fakulty nebo jako zdroj informací,
které je fakulta povinna zveřejňovat.
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Usnesení:
AS PF UK schvaluje výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2014. (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
6. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2016/2017
Návrh byl předem rozeslán a uvedl ho proděkan prof. Dvořák. Proděkan prof. Dvořák odůvodnil jednotlivé
požadavky a postup přijímacího řízení. Navrhl, aby se pokračovalo ve stávajícím typu přijímacího
pohovoru. Proděkan prof. Dvořák se souhlasně vyjádřil k návrhu kol. Mgr. Tuláčka, aby jako samostatná
příloha byl ve výčtu příloh přihlášky uveden také souhlas vedoucího katedry v případě přihlášky
do prezenční formy doktorského studia. Na závěr proděkan prof. Dvořák uvedl, že doporučeno bylo 115
studentů do obou forem přijímacího řízení, cca 23 uchazečů ještě sice nemá složenou státnici, ale mají lhůtu
do září, aby doložili ukončení magisterského studia.
V rozpravě kol. Mgr. Tuláček poděkoval za zodpovězení jeho dotazů.
Usnesení:
AS PF UK schvaluje podmínky přijetí k doktorskému studiu na rok 2016/2017 s doplněním písm. d)
ve výčtu příloh k přihlášce. (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
7. Informace o průběhu přijímacího řízení
Informaci podala proděkanka dr. Chromá, která předložila statistické údaje z uplynulých let a informovala
o průběhu přijímacího řízení. Přijímací komise se konala 15. června 2015.
V rozpravě se kol. Benda dotázal, jaký je letos předpokládaný počet studentů, kteří by se letos mohli
po absolvování kurzu CŽV přihlásit do 2. ročníku. Proděkanka dr. Chromá sdělila, že přesný počet studentů
zatím není znám, a doc. Prášková doplnila, že se může jednat o cca 50 studentů. Vzhledem k tomu, že ještě
probíhá do konce června zkoušení, stále mají někteří studenti šanci získat potřebný počet kreditů, aby mohli
být do 2. ročníku přijati. Dále proděkanka doc. Prášková informovala, že cca 15 účastníků kurzu CŽV
nezískalo vůbec žádné kredity a neúčastnilo se žádných zkoušek.
Proděkanka dr. Chromá apelovala na AS, aby se na ní kdokoli obrátil s informací, jaké údaje a data
z přijímacího řízení by bylo vhodné zpracovat a předložit AS ke srovnání a analýze. Zároveň je možné
požádat o předložení konkrétních dat o přijímacím řízení, aby bylo možné je na podzim analyzovat. Na
závěr proděkanka dr. Chromá zdůraznila, že ve vztahu k přijímacímu řízení se nedá uvažovat o tom, že by
fakulta vlastními silami zajišťovala přijímací řízení do magisterského programu, bez služeb externí
společnosti.
Kol. Mgr. Tuláček poukázal, že vidí souvislost mezi nedávným zpřísněním podmínek pro přijetí absolventů
kurzu CŽV (požadavek na prospěch) do 2. ročníku a snížením počtu studentů, kteří by letos mohli takto
do 2. ročníku po splnění podmínek postoupit a vyjádřil obavy, že by to mohlo odradit případné zájemce
o účast v kurzu CŽV, pokud budou mít uchazeči pocit, že je tak obtížné kurz úspěšně absolvovat. Děkan
fakulty prof. Kuklík reagoval, že počet 50 až 60 studentů přijatých do 2. ročníku po úspěšném absolvování
kurzu CŽV je pozitivním výsledkem, neboť ukazuje, že došlo ke zpřísnění podmínek pro absolvování kurzu
a zároveň ke zvýšení kvality studentů přijímaných do 2. ročníku. Takový počet absolventů kurzu CŽV
umožňuje doplnit počet studentů, kteří nepokračují z 1. ročníku řádného studia do 2. ročníku. Zároveň se
takto jedná o studenty, kteří skutečně prokázali dobré studijní výsledky.
Předseda AS PF UK kol. doc. Wintr vyjádřil souhlas s děkanem fakulty prof. Kuklíkem. Proděkanka doc.
Prášková ujistila, že již nyní se do kurzu CŽV přihlásili zájemci a nemá tak obavy, že by se kapacita kurzu
CŽV nenaplnila. Kol. dr. Antoš upřesnil, že podmínka dosažení potřebného studijního průměru se fakticky
dotkla pouze několika jedinců, neboť většina studentů, kteří nesplní podmínky pro přijetí do 2. ročníku
magisterského programu, nesplnila podmínku potřebného minimálního počtu kreditů.
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Proděkanka dr. Chromá upozornila, že do budoucna bude muset fakulta pravděpodobně počet přijímaných
uchazečů navýšit z důvodů změny modelu financování a přerozdělování finančních prostředků na
univerzitní úrovni. Kol. dr. Staša položil otázku, zda nenavýšit počet přijímaných. stanovený v podmínkách
přijetí ke studiu. Děkan fakulty prof. Kuklík však požádal, aby se počkalo na to, jak dopadne jednání na
univerzitní úrovni, které v této věci probíhá.
V rozpravě také zaznělo, že do 30. 9. 2015 musí být stanoven počet přijímaných studentů pro rok
2016/2017.
AS PF UK vzal informaci tichým souhlasem na vědomí.
8. Návrh opatření děkana o započítání kreditů za absolvování volitelných předmětů nad rámec
šestnácti procent
Návrh byl předem rozeslán a uvedl jej proděkan doc. Beran, který uvedl, že již probíhá elektronický zápis
do vyššího ročníku a zatím se přihlásilo cca 800 studentů. Dále doc. Beran vysvětlil, že bude nutné
přeformulovat návrh opatření, neboť se ukázalo, že se dá vykládat způsobem, jak nebylo zamýšleno a
studenti by mohli požadovat aplikaci přechodného ustanovení i v akademickém roce 2016/2017. Opatřením
děkana by tak mělo být stanoveno, že pro příští akademický rok už nebude možné se v této věci dovolávat
benevolence.
V rozpravě kol. Horký navrhl formální zpřesnění čl. 2 opatření děkana, které bylo akceptováno.
AS PF UK vzal informaci o návrhu opatření děkana tichým souhlasem na vědomí.
9. Návrh opatření děkana o podepisování úředních dokumentů týkajících se studia
Návrh byl předem rozeslán, uvedl jej proděkan doc. Beran.
AS PF UK vzal informaci o návrhu opatření děkana tichým souhlasem na vědomí.
10. Různé
Tajemník fakulty dr. Hřebejk informoval, že ve dvoře fakulty byl instalován stojan na kola. Kol. dr. Antoš
požádal, aby se o tom veřejně informovalo. Informace bude umístěna na webu fakulty.
Kol. Benda se dotázal, zda se plánuje v blízké době další pronájem prostor fakulty pro komerční účely.
Děkan fakulty prof. Kuklík odpověděl, že se plánují krátkodobé pronájmy během prázdnin a v říjnu 2015
budou prostory fakulty pronajaty za účelem pořádání akce „festival kávy“, která bude přístupná veřejnosti.
Proděkanka dr. Chromá informovala, že jsou již připraveny tři návrhy nového loga fakulty. Počítá se s tím,
že akademická obec bude hlasovat o výběru loga prostřednictvím moodle po přihlášení do systému.
Proděkanka dr. Chromá ujistila, že loga odpovídají všem požadavkům na zpracování kladeným rektorátem
univerzity.
Kol. Benda se dotázal, jaký je aktuálně stav projednávání rekonstrukce páternosteru. Děkan fakulty prof.
Kuklík odpověděl, že je již zpracován odhad cen, technická dokumentace i materiál určený sponzorům
k propagaci. Počítá se s tím, že by se s propagací a sháněním finančních prostředků začalo na podzim
v novém akademickém roce.
Kol. doc. Salač popřál všem přítomným hezké léto. Předseda AS kol. doc. Wintr poděkoval všem za
spolupráci, popřál příjemné prázdniny a ukončil zasedání.
Zapsala: Kamaleeva
Schválil: Wintr
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