Univerzita Karlova
Právnická fakulta
Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 1. prosince 2016
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

Schválený program:
1. Informace o průběhu a výsledcích voleb do AS UK a AS PF UK
2. Informace vedení fakulty
3. Podmínky přijetí do kursu CŽV
4. Informace o aktuálním vývoji hospodaření fakulty
5. Výše prospěchových stipendií
6. Příprava hodnocení plnění dlouhodobého záměru fakulty
7. Informace o projednávání návrhů vnitřních předpisů UK
8. Informace o výběru loga fakulty
9. Různé
Zasedání zahájil a všechny přítomné přivítal předseda AS PF UK kol. doc. Wintr.
Ze zasedání se omluvili děkan prof. Kuklík a senátoři kolegové Mgr. Anzenbacher, kol. Kutěj, doc. Salač a
dr. Staša.
Návrh programu byl rozeslán. Předseda AS upozornil, že rozšířil původní návrh programu o jeden rovněž již
rozeslaný bod a navrhuje změnu pořadí bodů.
Program zasedání byl schválen (14 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
1. Informace o průběhu a výsledcích voleb do AS UK a AS PF UK
Informaci přednesl kol. doc. Wintr. Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb nebyla podána žádná
stížnost. Výsledky voleb do Akademického senátu PF UK byly vyhlášeny, o výsledcích voleb do
Akademického senátu UK byla informována hlavní volební komise. Zápis ze schůze volební komise, která
se konala po skončení voleb, je uveden v příloze k tomuto zápisu.
Kol. doc. Wintr pogratuloval zvoleným zástupcům. Poděkoval též členům volební komise.
AS PF UK vzal informaci tichým souhlasem na vědomí.
2. Informace vedení fakulty
Proděkan fakulty prof. Damohorský informoval nejprve o novinkách zahraničního oddělení. Fakultu
navštívil na pozvání pana děkana velvyslanec USA Andrew Shapiro, který zde přednesl přednášku s
následnou diskusí. Poté byl děkanem oceněn pamětní medailí fakulty za několikaletou osobní podporu
akademické spolupráce naší školy s americkými univerzitami.
Vědecká rada schválila několik zahraničních hostujících profesorů, kteří budou spolupracovat s fakultou. Na
vědecké radě byl navržen doc. Kysela ke jmenování profesorem. Proděkan informoval, že fakultu navštívily
dvě významné profesorky z Izraele, z nichž každá zde měla přednášku.
Grantovou agenturou České republiky bylo přijato 5 vědeckých projektů, jmenovitě se jedná o projekty doc.
Bažantové, doc. Wintra, doc. Koldinské, dr. Handrlici a dr. Ondřejkové.
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Proběhl Erasmus week, proděkan Damohorský poděkoval spolkům, které jej organizovaly. Proběhl též
festival na podporu paternosteru. Dále proděkan poděkoval končícím senátorům.
Kol. Říha pogratuloval vítězům grantové soutěže a tázal se na další plánované kroky fakulty ke zvýšení
úspěšnosti v získávání grantů GA ČR. Kol. dr. Antoš považuje počet grantů za úspěch. Kol. dr. Šustek
taktéž, dále poznamenal, že se ukazuje změna politiky GAČR ve vztahu ke společenským vědám.
AS PF UK vzal informaci tichým souhlasem na vědomí.
3. Podmínky přijetí do kurzu CŽV
Návrh byl předem rozeslán a uvedla ho proděkanka doc. Prášková. Informovala o plánu napříště schvalovat
podmínky přijetí do kurzu CŽV současně s podmínkami přijímacího řízení do magisterského studijního
programu.
K předloženému návrhu přednesla modifikaci, vynechávající část, která stanovila, že se musel uchazeč
podrobit NSZ v období od podzimu do května příslušného akademického roku. Uchazeči, kteří se
opakovaně hlásí ke studiu v magisterském studijním programu a budou opakovaně přijati do kurzu CŽV, tak
dle návrhu mohou nově využít výsledky z NSZ testů SCIO z předchozích let. Proděkanka doc. Prášková
navrhla, aby bylo na dvou místech v odstavci 2 návrhu vypuštěno „pro akademický rok 2017/2018“.
Poplatek za CŽV se nemění.
Usnesení:
AS PF UK schvaluje podmínky přijetí do kurzu CŽV na rok 2017/2018 ve znění přednesené
modifikace (15 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
4. Informace o aktuálním vývoji hospodaření fakulty
Tajemník fakulty dr. Hřebejk informoval o výsledku k 31. říjnu letošního roku. Stav je pozitivní. Provozní
hospodářský výsledek je 11 857 000,- Kč v plusu, což je oproti loňským 10 360 000,- Kč lepší výsledek.
Fakultě se podařilo splatit dluh vůči univerzitě z minulých let, díky čemuž může začít plnit fondy.
Předpokládal se však větší příjem z CŽV a LL.M. Podařilo se vyčlenit kolem 800 000 korun na odměny pro
učitele.
Podle proděkana prof. Damohorského ministerstvo zahraničí výrazně zpřísnilo podmínky získání víz, kvůli
čemuž je nižší účast na LL.M. programu. Rektor zaregistroval třetí modul LL.M. v angličtině.
V rozpravě vystoupil kol. dr. Šustek, který navrhnul zvážení nového programu LL.M. v češtině, který by
přinesl příjem do fakultního rozpočtu. Dr. Antoš podpořil dr. Šustka s tím, že například pro neprávníky
může být LL.M. v češtině lákavější než studium na soukromé škole. Proděkan prof. Damohorský
nesouhlasil, jelikož se jedná o mezinárodní titul a neměl by tak být udělován jinak, než za mezinárodní
studium.
Dále se diskutovalo využití kurzů Juridikum. Proděkanka doc. Prášková upozornila na akreditovaný kurz
pro veřejnou správu, o který však není zájem. Proděkanka doc. Chromá připomněla kurz základů práva pro
překladatele, který funguje již mnoho let a může sloužit jako kurz základů práva pro všechny zájemce z řad
neprávnické veřejnosti. V diskuzi vystoupili kol. Říha a kol. Tuláček s otázkou, jakým způsobem kurzy
Juridika budou měnit svou propagační politiku, aby lépe nabídka pronikla k cílovým skupinám.
AS PF UK vzal informaci tichým souhlasem na vědomí.
5. Výše prospěchových stipendií
Návrh byl předem rozeslán a uvedla ho proděkanka doc. Chromá. Vysvětlila, že stipendijní fond nebude
přetékat do budoucna příjmy a je možný značný pokles. I přes zvýšený příjem z poplatků vymáhaných
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exekučně v minulosti, je vývoj neblahý, děkan proto navrhl výši prospěchového stipendia 11 000,- Kč. Pro
stipendijní fond by napříště mohla hrát roli změna stipendijního řádu.
Kol. Horký vyjádřil svůj názor, že stipendia by měla být co možná nejvyšší, vzhledem ke stavu stipendijního
fondu však chápe nízkou výši v letošním roce. Popsal příznivé vyhlídky na budoucnost vzhledem ke zvýšení
poplatků za delší studium a budoucí možnost změny poplatku za delší studium na Právnické fakultě.
Doc. Wintr hovořil o změně stipendijního řádu, projednávané aktuálně na AS UK. Návrh počítá s možností
fakulty snížit procentuální počet studentů, kteří obdrží prospěchové stipendium, a menšímu počtu studentů
vyplácet větší stipendium. Dále by podle příslibu rektora na AS UK případné zvýšení poplatku za delší
studium v budoucnu mělo být v rukou fakulty.
Kol. Mgr. Gabonay považuje průměr 1,45 za vysoký s přihlédnutím k minulým rokům. Doc. Wintr vysvětlil,
že je tento průměr výsledkem předpisu určujícího, že stipendium obdrží 10 % studentů.
Proděkanka Chormá na dotaz kol. Smetany ohledně možnosti zvýšení vysvětlila, že mandatorní výdaje ze
stipendijního fondu v příštím roce budou nejméně ve výši 1,5 milionu korun (doktorská stipendia).
Vzhledem k očekávaným požadavkům na účelová stipendia (např. SVOČ, úspěšná reprezentace fakulty
v národních a mezinárodních kolech Moot Courts a dalších soutěží) a málo předvídatelným příjmům do
stipendijního fondu, není v této době možné zvýšit prospěchová stipendia.
Kol. Říha podpořil význam účelových stipendií, která podporují prestiž fakulty lépe, než prospěchová
stipendia, která jsou rozdělována na základě výsledků ze stále ne shodně náročných zkoušek. Dále poukázal
na spornost tvrzení, že vyšší poplatky budou mít za následek větší příjmy fakulty. Cílem poplatků je podle
něj motivovat studenty ke včasnému ukončení studia, tedy navýšení poplatků může mít za následek i snížení
celkových příjmů. Dále upozornil, že některé provozní náklady fakulty jsou nadále hrazeny ze stipendijního
fondu.
Kol. dr. Antoš poznamenal, že při zvýšení nad 11 000 Kč hrozí vyčerpání stipendijního fondu a rád by
zvýšil spíše stipendia v doktorském studijním programu. Dále navrhnul snížení odměn za SVOČ na
polovinu, v čemž jej podpořil doc. Wintr.
Kol. dr. Žákovská se ohradila proti návrhu dr. Antoše snížit odměny za SVOČ o celou polovinu. Kol. doc.
Wintr připomněl, že v minulosti kolegium děkana doporučovalo významné snižování odměn za SVOČ a že
se dříve odměny SVOČ vyplácely ze zvláštního projektu SVV. Kol. Mrlinová souhlasila s dr. Žákovskou,
poznamenala, že se jedná o nízkou položku vzhledem k ostatním.
Kol. Horký připomenul, že k platební neschopnosti ze stipendijního fondu nemůže dojít, jelikož jako
poslední možnost lze stipendijní fond dotovat z rozpočtu v libovolné výši. Dále se vyjádřil, že zmírňovat
dopady poklesu stipendijního fondu konkrétně snižováním odměn SVOČ nepovažuje za nejšťastnější řešení,
tím spíše tak výrazně, zvláště když by šlo již o druhé snížení.
K vyplácení odměn SVOČ ze SVV kol. dr. Žákovská podotkla, že za dnešní praxe SVV to je problematické
u specifických projektů navázaných na jednotlivé katedry a ústavy (jednak proto, že je počet studentů v
řešitelském týmu třeba sdělit již při podání žádosti, jednak proto, že SVOČ je soutěž otevřená všem
studentům a práci je možné psát na jakékoliv téma), je to však možné za předpokladu, že obsahem projektu
bude přímo konference SVOČ (jak tomu bylo před několika lety). V této části diskuse dále vystoupili kol.
Říha a kol. Mgr. Tuláček. Kol. Říha vyjádřil názor, že by fakulta měla nadále se snažit podporovat oblasti,
ve kterých dlouhodobě dosahuje vysoké míry úspěšnosti, jako jsou na příklad právě soutěže SVOČ.
Kol. Říha se tázal, kolik studentů má přerušené studium v uzavřeném studiu. Podle proděkanky Chromé se
jedná zhruba o devadesát studentů. Nově přijatý Studijní a zkušební řád UK má zpřísnit podmínky pro
přerušení studia.
Proděkan prof. Damohorský sdělil, že kolegium děkana se bude v blízké době stipendii podrobně zabývat.
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Kol. dr. Kudrna podpořil návrh dr. Antoše s odůvodněním, že odměna za SVOČ je velmi vysoká, vyšší, než
by dostal pedagog za vědecký článek.
Dr. Antoš modifikoval svůj návrh na snížení odměn SVOČ o 40 %. Kol. Mgr. Gabonay nesouhlasí, domnívá
se, že by klesl zájem o SVOČ.
Kol. Benda podpořil návrh dr. Antoše, navrhl hledat finanční prostředky spíše u soukromých subjektů.
Kol. Horký znovu apeloval na to, aby řešení bylo hledáno na příjmové straně, nikoli na výdajové, jinak se
budou stále ukrajovat položky, které jsou prospěšné, a zároveň to příliš nepomůže trvalému ozdravení
fondu.
Kol. dr. Frinta zmínil možnost použít SVOČ v diplomové práci. Kol. Smetana připomněl další motivační
možnosti fakulty ve vztahu k soutěži SVOČ, kdy účast na soutěži je například podmínkou nejméně jednoho
specializačního modulu. Prof. Damohorský doporučil postupné řešení, nikoliv skokové.
Kol. Žákovská navrhla snížení odměn za SVOČ o 20 %.
Návrh doporučit snížení odměn za SVOČ o 40 % nebyl schválen (8 pro, 8 proti).
Usnesení:
AS PF UK doporučuje vedení fakulty stanovit výši stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené
v akademickém roce 2015/2016 na 11 000 Kč.
(15 pro, 0 proti, 1 zdrž.)
AS PF UK doporučuje snížení odměn za úspěch v soutěži SVOČ o 20 % a doporučuje hledat jiné
zdroje financování. (12 pro, 0 proti, zdrž. 4)
6. Příprava hodnocení plnění dlouhodobého záměru fakulty
Předseda AS PF UK kol. doc. Wintr uvedl bod, který dodatečně zařadil do návrhu programu z podnětu pana
děkana, a navrhl zřídit dočasnou komisi senátu pro hodnocení plnění dlouhodobého záměru fakulty, která by
v druhé polovině ledna projednala podklady od členů kolegia děkana.
Předseda doc. Wintr navrhl do komise kolegy doc. Kindla a dr. Antoše.
V rozpravě vystoupil kol. Růžička, navrhl, aby do komise byli zvoleni kol. Horký a kol. Říha. Navržení
přijali. Kol. Říha navrhl do komise také kol. Mgr. Tuláčka, který taktéž přijal. Dr. Antoš navrhl kol. dr.
Honuskovou.
Kol. Říha se tázal, proč nebyla zpráva o naplňování dlouhodobého záměru předložena senátu již dříve
v souladu se závěry akademického senátu z 19. března 2016.
Usnesení:
AS PF UK ustavuje dočasnou komisi pro hodnocení plnění dlouhodobého záměru fakulty ve složení
Antoš, Honusková, Kindl, Horký, Říha, Tuláček.
(13 pro, 0 proti, 2 zdrž.)
Komise se poprvé sejde na základě svolání kol. dr. Antošem.
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7. Informace o projednávání návrhů vnitřních předpisů UK
Předseda AS PF UK informoval, že AS UK schválil na svém zasedání 25. 11. 2016 naprostou většinu
předložených návrhů změn všech vnitřních předpisů UK v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách,
účinnou od 1. 9. 2016, přičemž byla zohledněna naprostá většina připomínek AS PF UK.
Na zasedání AS UK 9. 12. 2016 budou projednávány vnitřní předpisy týkající se akreditací a vnitřního
hodnocení a kompromisní znění Stipendijního řádu.
AS PF UK vzal informaci tichým souhlasem na vědomí.
8. Informace o výběru loga fakulty
Proděkanka doc. Chromá informovala o průběhu komise pro výběr loga. Výsledkem projednání průběhu
soutěže komisí byl výběr loga č. 28 jako vítězného návrhu studenta naší fakulty Lukáše Hroudy. S autorem
návrhu bude uzavřena licenční smlouva. Budou nadále detailně posuzovány aspekty použitelnosti tohoto
loga a s ohledem na výsledek posudku, který vypracuje grafické oddělení nakladatelství Karolinum, bude
rozhodnuto o jeho následném použití.
AS PF UK vzal informaci tichým souhlasem na vědomí.
9. Různé
Proděkanka doc. Chromá informovala o zprovoznění komůrky pro rodiče a dítě. Klíče je možné vyzvednout
na vrátnici.
Kol. Smetana pogratuloval novým senátorům ke zvolení a poděkoval současným senátorům.
Předseda kol. doc. Wintr závěrem poděkoval všem senátorům, děkanovi a členům kolegia děkana za
spolupráci. Vyzdvihnul pozitivní změny ve fungování senátu, včetně včasného zpřístupňování podkladů i
zápisů a komunikace ekonomické komise s celou akademickou obcí. Zdůraznil význam akademického
senátu, který není nejmocnějším orgánem, k řadě problémů se jen vyjadřuje, ale svou početností a
všeobecnou a přímou volbou je předurčen být fórem společného diskutování problémů fakulty. Ocenil, že
děkan řadu důležitých otázek senátu k diskusi předkládal. Ke komunikaci mezi studentskou a učitelskou
kurií podle něj přispělo též zahrnutí studentského místopředsedy AS do kolegia děkana.
V době zhoršení společenské atmosféry pro veřejnou diskusi, kdy lidé žijí ve svých sociálních bublinách, je
důležité zachovat v univerzitním prostředí tento prostor pro otevřenou diskusi a komunikaci mezi studenty a
učiteli. Univerzita by měla být místem vzájemného naslouchání a sdílení argumentů, což se tomuto senátu
dařilo. V dalším volebním období bude třeba diskutovat řadu věcných otázek a bude nutná vůle ke konsenzu
zejména ohledně nových vnitřních předpisů, akreditace studijního programu i otázek vzhledu fakulty.
Popřál senátu, aby se mu dařilo v dobré atmosféře tato témata diskutovat a dospívat k rozumným závěrům,
diskutovat též s celou akademickou obcí. Schopnost vzájemně si naslouchat a otevřeně a s tolerancí
argumentovat je důležitou výbavou dobrého studenta i dobrého učitele. A tuto schopnost by se univerzita
měla snažit vyzařovat i mimo své prostory.
Zapsal: Smetana
Schválil: Wintr
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