Univerzita Karlova
Právnická fakulta
Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 22. září 2016
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Anzenbacher, Benda, Frinta, Gabonay, Honusková, Horký, Kudrna, Kutěj, Mrlinová, Říha,
Salač, Smetana, Sobotka, Staša, Šustek, Tuláček, Wintr
Antoš, Kindl, Růžička, Žákovská
dle prezenční listiny

Schválený program:
1. Informace vedení fakulty
2. Zpráva o průběhu přijímacího řízení
3. Změna podmínek přijetí k magisterskému studiu 2017/2018
4. Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder, ústavů a center
5. Vyhlášení voleb do AS UK a AS PF UK
6. Výroční zpráva o činnosti fakulty v roce 2015
7. Informace o přípravě vnitřních předpisů UK
8. Průběžná zpráva o hospodaření fakulty
9. Informace o soustředění studentů 1. ročníku na Albeři
10. Různé
Zasedání zahájil a všechny přítomné přivítal předseda AS PF UK kol. doc. Wintr.
Ze zasedání se omluvili kol. doc. Kindl, kol. dr. Antoš, kol. dr. Žákovská a kol. Růžička.
Návrh programu byl rozeslán. Předseda AS upozornil, že rozšířil původní návrh programu o dva body a
rozesílal poté novou verzi návrhu programu. Dále navrhl změnu pořadí bodů.
Program zasedání byl schválen v podobě pozměňovacího návrhu kol. Říhy o předřazení bodu 5. (13 pro, 0
proti, 0 zdrž.)
Pro sčítání hlasů v bodě 4 byla zvolena sčítací komise ve složení kol. dr. Honusková, kol. Kutěj, kol.
Mrlinová. (10 pro, 0 proti, 3 zdrž.)
1. Informace vedení fakulty
Děkan fakulty prof. Kuklík informoval o průběhu přijímacího řízení v magisterském i doktorském studijním
programu, rektor potvrdil všechna rozhodnutí děkana, takže můžeme být spokojeni. Zapsalo se však málo
studentů z těch, kteří byli přijati. Stejně tak je mírný pokles v zájmu o kurz CŽV, kvůli čemuž byla
prodloužena lhůta pro žádosti. Přihlášek do CŽV bylo celkem 213 a podmínky pro přijetí splnilo 194
přihlášených, nicméně ne všichni využijí nabídku na uzavření smlouvy. Můžeme očekávat mírný pokles ve
financích. Připravuje se konference o soukromém a veřejném právu v rámci PRVOUKu, která je přístupná i
pro studenty. Naše návrhy byly schváleny vědeckou radou. Díky tomuto dostáváme drtivou většinu
prostředků na vědu. Během letních prázdnin se podařila rekonstrukce menzy. Proběhla též rekonstrukce
některých kanceláří a dílčí rekonstrukce počítačové učebny č. 17, která bude brzy vybavena novými
počítači. Byly též podány dva projekty v rámci evropské výzvy, za přípravu děkan poděkoval dr.
Honuskové, panu Hájkovi a Ing. Potěšilovi.
Kol. Říha upozornil na řadu porušení studijních předpisů upravujících konání závěrečných státních
zkoušek, konkrétně změny zkoušejících v průběhu zkoušek, pozdního zasílání oponentských posudků nebo
odchod členů komise v průběhu konání zkoušky. Kol. Mgr. Gabonay informovala o konkrétní situaci, kdy
došlo k náhlým změnám zkušební komise v průběhu oborové zkoušky. K situaci se vyjádřil děkan prof.
Kuklík a proděkan doc. Beran, který vysvětlil změny v komisích onemocněním některých zkoušejících.
Komise jsou stanoveny dopředu, konkrétní situaci nemůžeme řešit, aniž bychom měli podklady. Kol. Říha
pokračoval, že případně vzniknuvší problémy se těžko řeší, jelikož studenti se obávají následků takového
kroku. Situace je podle něj způsobena absencí institutu podobného fakultnímu ombudsmanovi. Kol. Mgr.
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Anzenbacher zaznamenal v poslední době stížnosti na průtahy při rigorózním řízení. Kol. dr. Honusková
vyjádřila názor, že někdy jsou to studenti, kdo odevzdají práci na poslední chvíli a sami požadují nedodržení
lhůt, věc není jednostranná.
Kol. Smetana se tázal, zda je možné zkrátit dobu od složení poslední státní zkoušky do udělení diplomu
během promoce, jelikož Česká advokátní komora nezapíše absolventa na seznam koncipientů, dokud jí
nepředloží diplom. Prof. Kuklík a doc. Beran odpověděli, že lze diplom vydat i mimo promoce, které nelze
konat častěji – nyní se konají třikrát ročně – a ačkoli děkan sám neoceňuje tento postup ČAK, nedochází ze
strany fakulty ke zbytečnému prodlužování. Kol. Říha upozornil, že vzhledem k projednávané změně
legislativy je možné po červnových termínech státních zkoušek očekávat zvýšený zájem o dřívější vydání
diplomů.
Kol. Horký poznamenal, že trvání na předložení diplomu je praxe ČAK, která nemá oporu v zákoně, ale
nikdo ji doposud nenapadl. Kol. Horký dále informoval, že téma dlouhých lhůt při vydávání diplomů se
v březnu 2015 řešilo na celouniverzitní úrovni studijní komisí UK, jejíž je členem. Studijní komise
usnesením doporučila vedení UK, aby se tímto problémem zabývalo. Podle pozdějších informací údajně po
dohodě se společností vyrábějící diplomy by již měla být tato lhůta zkrácena.
AS PF UK vzal informaci tichým souhlasem na vědomí.
2. Zpráva o průběhu přijímacího řízení
Zpráva o průběhu přijímacího řízení byla předem rozeslána a uvedla ji proděkanka doc. Chromá.
Je zapsáno 527 studentů do 1. ročníku magisterského studijního programu. Překvapivě se ze sedmi studentů
přestupujících z jiné právnické fakulty zapsali pouze dva. Trend ukazuje, že se zapisuje čím dál tím méně
studentů. Doc. Chromá považuje za důležité přijmout vyšší počet studentů, konkrétně navrhla 630, aby se
fakulta vyhnula úbytku financí. Mohlo by se tak zapsat 570–580 studentů.
Debata k druhému a třetímu bodu programu byla sloučena.
3. Změna podmínek přijetí k magisterskému studiu 2017/2018
Návrh byl předem rozeslán a uvedl ho děkan fakulty prof. Kuklík a proděkanka doc. Chromá.
Rozeslán byl rovněž pozměňovací návrh kol. dr. Kudrny, který by děkanovi v případě nezapsání více než 10
% přijatých studentů umožňoval snížení bodové hranice pro přijetí tak, aby počet zapsaných studentů dosáhl
kýženého počtu.
Kol. Benda se tázal, zda navrhovaný počet 630 studentů vychází z reálných ekonomických propočtů
s předpokládaným promítnutím do fakultního rozpočtu. Doc. Chromá a děkan prof. Kuklík odpověděli, že se
jedná o způsob jak čelit výraznému propadu ve finančních prostředcích, nejedná se však o exaktní propočet.
Proděkanka doc. Chromá poznamenala, že rektorát by mohl v budoucnu též penalizovat fakultu za přijetí
nižšího počtu studentů.
Kol. Říha navrhl pozměňovací návrh, kdy by se přijatý počet studentů zvýšil z 630 na 650. Dále se tázal, zda
jde o strukturální propad, který postihl všechny právnické fakulty, nebo došlo k takovému propadu jen na PF
UK.
Kol. Anzenbacher nabádal k hledání příčin zvyšujícího se počtu studentů, kteří se nezapisují, ačkoli byli
přijati. Děkan se vyjádřil, že fakulta podniká některé kroky, kterými tomuto brání, např. pořádání
seznamovacího kurzu na Albeři. Kol. Horký uvedl, že příčina poklesu zapsaných studentů je pravděpodobně
dána tím, že zároveň klesá počet uchazečů obecně a tím pádem je blok přijatých uchazečů více „rozmělněn“
těmi, pro které není právnická fakulta nejvyšší priorita.
Kol. Horký navrhl pozměňovací návrh k návrhu dr. Kudrny, kterým by se v odst. 2 změnil počet zapsaných
studentů z 630 na 600, jelikož na rozdíl od odst. 1 nejde o přijaté, ale o skutečně zapsané uchazeče. Kol.
Horký dále navrhl zaměnit „více než 10 %“ za „méně než 90 %“ z důvodu víceznačnosti původního znění.
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Kol. Říha se tázal, zda se pokročilo v získání dat o preferencích studentů od společnosti Scio. Proděkanka
Chromá odpověděla, že se tato data od společnosti Scio nepodařilo získat, neboť na ně dle jejich sdělení
fakulta nemá nárok. Trend je podle ní stejný všude, ačkoli se těžko srovnává s jinými fakultami. Právnická
fakulta již není prioritou tolika studentů jako v minulosti. Kol. Horký poznamenal, že v brzké době by již
mohly být známy výsledky ostatních fakult.
Z následné diskuse o konkrétním znění, z orientačních hlasování a závěrečného hlasování vyplynula
následující usnesení:
Usnesení:
AS PF UK schvaluje změnu podmínek přijetí k magisterskému studiu na rok 2017/2018: V části F
odst. 1 se číslovka „600“ nahrazuje číslovkou „650“ a číslovka „600.“ číslovkou „650.“.
(13 pro, 0 proti, 2 zdrž.)
Usnesení:
AS PF UK schvaluje změnu podmínek přijetí k magisterskému studiu na rok 2017/2018: V části F
odst. 2 zní: „Pokud se ke studiu zapíše méně než 90 % přijatých uchazečů, může děkan snížit bodovou
hranici pro přijetí tak, aby počet skutečně zapsaných dosáhl počtu 600.“
(15 pro, 0 proti, 1 zdrž.)
Úplné znění části F ve znění schválené změny:
„F. Počet přijatých uchazečů
1. Počet přijatých uchazečů na základě výsledků ověření podmínek pro přijetí výsledkem NSZ, na základě
ústní zkoušky a na základě přijetí podle odlišných podmínek v části E výše je 650 plus každý další uchazeč,
který dosáhne stejného počtu bodů jako uchazeč na 650. místě.
2. Pokud se ke studiu zapíše méně než 90 % přijatých uchazečů, může děkan snížit bodovou hranici pro
přijetí tak, aby počet skutečně zapsaných dosáhl počtu 600.
3. Zápis přijatých uchazečů se koná ve dnech 19.–22. června 2017 a náhradní zápis 6. září 2017. Uchazeči
přijatí po tomto datu budou zapsáni ke studiu individuálně.“
4. Vyjádření k návrhům na jmenování vedoucích kateder, ústavů a center
Předseda AS PF UK informoval o návrhu děkana na jmenování Mgr. Růženy Kosové vedoucí katedry
tělesné výchovy, prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc., vedoucím Ústavu právních dějin, prof. JUDr. Luboše
Tichého, CSc., vedoucím Centra právní komparatistiky, a JUDr. Tomáše Horáčka, Ph.D., vedoucím
Mezioborového centra rozvoje právních dovedností. Dr. Horáček se omluvil za nepřítomnost na zasedání
AS z důvodu státních zkoušek.
Nejprve byl projednán návrh na jmenování prof. Tichého. Děkan prof. Kuklík ocenil práci prof. Tichého.
Následně prof. Tichý shrnul činnost Centra právní komparatistiky za poslední dva roky. Poznamenal, že
výsledky Centra je možné zhlédnout na jeho webu. Shrnul nedávno vydané publikace, ve kterých je
zhmotněn výzkum za poslední dva roky. Jedná se například o poznatky v oblasti odpovědnosti veřejného
sektoru. Poznatky k samotné deliktní odpovědnosti vyjdou v monografii prof. Tichého. Dále za několik
týdnů budou v zahraničním časopise a též v publikaci vydané nakladatelstvím fakulty zveřejněny výsledky
tříletého výzkumu týkajícího se trustů. Připravují se též dvě mezinárodní konference. Prof. Tichý se snaží o
týmovou kolektivní práci v Centru, která se promítá též například do organizování konference ve spolupráci
s vídeňskou univerzitou. Lidé z Centra se účastní mezinárodních projektů, Centrum má též zastoupení
v některých evropských redakcích.
Kol. Říha poděkoval za spolupráci s prof. Tichým a jeho přínosu letošnímu ročníku specifického vědeckého
výzkumu (SVV). Kol. doc. Wintr podpořil prof. Tichého.
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Prof. Kuklík ocenil provoz katedry tělesné výchovy a též práci dr. Horáčka v čele Mezioborového centra
rozvoje právních dovedností. Prof. Kuklík dále shrnul důvody vzniku Ústavu právních dějin a vyzdvihnul
jeho význam. Upozornil na některé projekty, zejména edice dokumentů, které mají velký význam pro další
výzkum.
Kol. Smetana ocenil atraktivní nabídku příležitostí, které nabízí studentům magisterského studijního
programu Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností. Kol. dr. Kudrna a kol. doc. Salač vyzdvihli
práci Ústavu právních dějin.
Na dotaz kol. Říhy dr. Honusková seznámila senát s evaluačními mechanismy a manuály v souvislostí se
stážemi, které Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností pořádá. Děkan na jeho dotaz odpověděl,
že vzhledem k univerzitním vnitřním mechanismům je složitý přenos dobré praxe mezi vědeckými
pracovišti a standardní výukou.
Usnesení:
AS PF UK vyslovil souhlasné stanovisko ke jmenování
1. Mgr. Růženy Kosové vedoucí katedry tělesné výchovy od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2019 (15 pro, 0
proti, 2 zdrž.),
2. prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc., vedoucím Ústavu právních dějin od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2019
(17 pro, 0 proti, 0 zdrž.),
3. prof. JUDr. Luboše Tichého, CSc., vedoucím Centra právní komparatistiky od 1. 10. 2016 do
30. 9. 2018 (13 pro, 2 proti, 2 zdrž.),
4. JUDr. Tomáše Horáčka, Ph.D., vedoucím Mezioborového centra rozvoje právních dovedností
od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2019 (16 pro, 0 proti, 1 zdrž.).
5. Vyhlášení voleb do AS UK a AS PF UK
Návrh usnesení byl předem rozeslán a předseda AS PF UK jej uvedl. Do volební komise navrhl s jejich
souhlasem dr. Tomáše Friedela, dr. Jana Koska, dr. Petra Svobodu, doc. Margeritu Vysokajovou, Zuzanu
Belákovou, Julii Karolínu Čapkovou, Jitku Dvořákovou, Miroslava Jakaba, Antonína Kanáta a Natálii
Tůmovou, a dále jako náhradníky dr. Pavla Ondřejka a Kateřinu Juřičkovou.
Kol. Horký navrhl doplnění náležitostí návrhu o ročník navrženého studenta kvůli souladu s Volebním a
jednacím řádem AS PF UK. Tento pozměňovací návrh byl přijat tichým souhlasem.
Usnesení:
Akademický senát PF UK
a) bere na vědomí vyhlášení voleb do AS UK a vyhlašuje volby do AS PF UK; volby se uskuteční ve
dnech 22. a 23. listopadu 2016 v místnosti č. 38; v úterý od 13:30 do 18:00 a ve středu od 9:30 do 14:00
hod.,
b) ustavuje společnou dílčí volební komisi pro volby do AS UK a volební komisi pro volby do AS PF
UK ve složení dr. Tomáš Friedel, dr. Jan Kosek, dr. Petr Svoboda, doc. Margerita Vysokajová,
Zuzana Beláková, Julie Karolína Čapková, Jitka Dvořáková, Miroslav Jakab, Antonín Kanát a
Natálie Tůmová; jako náhradníky stanovuje dr. Pavla Ondřejka a Kateřinu Juřičkovou,
c) stanoví termín pro podávání návrhů na pondělí 14. listopadu 2016 do 16:00 hod.; návrhy se
podávají prostřednictvím sekretariátu AS PF UK (místnost č. 115); návrh musí obsahovat (1) jméno a
příjmení navrženého, (2) označení, zda jde o návrh do AS UK, do AS PF UK, nebo do AS UK i AS PF
UK, (3) u navrženého akademického pracovníka uvedení pracoviště a u navrženého studenta uvedení
ročníku, (4) podpis navrhovatele, (5) souhlas navrženého s kandidaturou.
(14 pro, 0 proti, 0 zdrž.).
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6. Výroční zpráva o činnosti fakulty v roce 2015
Návrh byl předem rozeslán a uvedl ho proděkan fakulty prof. Skřejpek.
Kol. Horký upozornil na menší chyby ve výroční zprávě, bylo tedy navrženo schválit výroční zprávu
s výhradou redakčních úprav.
Usnesení:
AS PF UK schvaluje výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2015 s výhradou redakčních úprav. (14
pro, 0 proti, 0 zdrž.).
7. Informace o přípravě vnitřních předpisů UK
Předseda AS PF UK informoval, že kolegium rektora připravilo přes léto návrhy změn všech vnitřních
předpisů UK v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách, účinnou od 1. 9. 2016. Teď jsou návrhy
zaslány k připomínkám senátorům UK, děkanům a fakultním senátům, termín je do 30. 9. Senát UK bude
předpisy postupně projednávat od listopadu do února.
V rozpravě vystoupil kol. Říha, který poukázal na řadu formálních i věcných nedostatků navrhovaného
studijního a zkušebního řádu, který se podle něj v některých případech odchyluje od zákona. Návrh podle
něj přináší řadu problémů, které zejména dopadnou na studenty. Kol. dr. Staša označil studijní a zkušební
řád za nejméně propracovaný, v minulosti jej již připomínkoval. Předseda AS vyzval senátory, aby
připomínky zaslali jemu na e-mail do půlnoci 29. září, aby je následně odeslal za senát.
Kol. Říha navrhl, aby se členové senátu neformálně sešli a připravili připomínky k předpisům. Kol. Horký a
kol. Gabonay navrhli vytvoření ad hoc pracovní komise.
Usnesení:
1. Předseda AS PF UK obdrží do 29. září připomínky k navrhovaným vnitřním předpisům UK a
následně je jménem AS předá rektorátu.
2. AS PF UK ustavuje dočasnou komisi pro vypracování definitivních připomínek senátu k návrhu
předpisů univerzity ve složení Anzenbacher, Horký, Říha, Smetana, Staša, Tuláček, Wintr; komise
může hlasovat per rollam a kooptovat další členy.
(14 pro, 0 proti, 1 zdrž.)
Komise se poprvé sejde 18. října v 17:30 v místnosti č. 117.
8. Průběžná zpráva o hospodaření fakulty
Informaci podal tajemník fakulty dr. Hřebejk. O prázdninách nejsou příjmy, které by kopírovaly výdaje,
tudíž hospodaření fakulty je v záporných číslech. Dlužníci poplatků za delší studium splácejí své dluhy,
stipendijní fond je na tom tudíž lépe. Hospodaření je očekávané vzhledem k průběhu v minulých letech.
Kol. Anzenbacher se tázal na výši darů. Oproti plánu fakulta obdržela 74 %.
AS PF UK vzal informaci tichým souhlasem na vědomí.
9. Informace o soustředění studentů 1. ročníku na Albeři
Informaci podala proděkanka fakulty doc. Chromá. Kapacita by měla být, pokud možno, navýšena. Kol.
Mgr. Tuláček navrhoval využití Albeře pro zápis studentů, podle doc. Chromé toto však není možné provést.
Doc. Chromá navrhuje od příštího roku pořádání až po 1. 9., kdy jsou již všichni účastníci oficiálně studenty
fakulty a podléhají tak univerzitním předpisům, včetně disciplinárních. Dotazníky, které studenti vyplnili,
jsou zcela pozitivní. Kol. Říha litoval, že fakulta nekonala podobné soustředění, když byl sám v prvním
ročníku, a poděkoval proděkance Chromé za veškerý čas a práci, který organizaci soustředění věnovala.
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Kol. Horký poděkoval studentům pracovní skupiny pro propagaci a doc. Chromé za velmi kvalitní přípravu
akce.
Kol. Horký poznamenal, že podle zákona i předpisů UK se uchazeči stávají studenty dnem zápisu, tedy již
v červnu.
AS PF UK vzal informaci tichým souhlasem na vědomí.
10. Různé
Předseda AS PF UK informoval o blížícím se konci nájemních smluv na knihkupectví, kavárnu a Coffee
Break k 30. 6. 2017. Upozornil, že bude potřeba vyhlásit výběrová řízení na tyto prostory. Kol. doc. Salač
informoval, že nový zákon o veřejných zakázkách nestanoví kritéria pro nájmy.
Kol. Mgr. Tuláček navrhl uložit IT komisi dohled nad přístupem k údajům o studentech, které jsou
zpřístupňovány většímu okruhu osob, než je nutné.
Kol. Mgr. Anzenbacher navrhuje znovuotevření debat o sezení na vyvýšených platformách v bazénu –
vstupní aule fakulty. Tajemník dr. Hřebejk informoval, že má písemně nařízeno neumisťovat žádné objekty
do bazénu, aby nedošlo k rozporu s památkovou ochranou architektury fakulty a dokud toto nebude
změněno, nic do bazénu neumístí. Kol. Horký poznamenal, že dle jeho informací by nemělo jít o závazný
akt Národního památkového ústavu a požádal o poskytnutí předmětného dokumentu kol. Mgr.
Anzenbacherovi a kol. Mgr. Gabonay.
Kol. Horký upozornil na již druhý rok trvající stav, kdy jsou navzdory usnesení IT komise a kolegia děkana
stále velmi nedostatečné informace o jednotlivých předmětech v informačním systému, a to i u povinných
předmětů. Děkan prof. Kuklík přislíbil vydání závazného pokynu vedoucím kateder, aby byly informace
doplněny.
Kol. Horký informoval o nejednotném postupu kateder při vypisování termínu, do kdy je možné se
v informačním systému přihlašovat a odhlašovat na termíny zkoušek. Některé katedry nevypisují termíny
v souladu s pravidlem 8:00 předchozího pracovního dne.
Kol. Horký rovněž upozornil na stížnost několika studentů ohledně uvádění data narození ve vyvěšovaných
výpisech studentů přihlášených na zkoušku, které jsou buď na výpisu uvedeny přímo, případně sice
začerněny, ale tak, že jsou přesto zřetelně viditelné. Děkan prof. Kuklík sdělil, že problém bude řešen
pokynem vedoucím kateder.
Proděkanka doc. Chromá informovala, že k dnešnímu dni fakulta obdržela 11 návrhů nového loga fakulty,
bude probíhat nové hlasování o výběru.
Prof. Kuklík zmínil změnu názvu univerzity a též dočasnou personální změnu na pozici proděkana pro
magisterské studium, kde doc. Chromá nahradí doc. Berana po dobu jeho studijního pobytu ve Spojených
státech.
Zapsal: Smetana
Schválil: Wintr
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