Univerzita Karlova
Právnická fakulta
Zápis z 2. zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 2. března 2017
Přítomni:

Antoš, Bervida, Boháč, Frinta, Honusková, Horký, Kalašnikovová, Kindl,
Matoušková, Ohnoutková, Pospíšilová, Říha, Salač, Samek, Sobotka, Staša,
Škapová, Šustek, Žákovská

Omluven:

Kudrna, Potůček

Hosté:

dle prezenční listiny

Schválený program:
1.

Informace vedení fakulty

2.

Informace o hospodaření fakulty za rok 2016

3.

Financování programů Progres v roce 2017

4.

Harmonogram přijímání vnitřních předpisů
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Informace z AS UK

7.

Různé

Zasedání zahájil kol. doc. Boháč.
1.

Informace vedení fakulty

Děkan prof. Kuklík se ujal slova a informoval AS PF UK o ukončení prvního kola evaluace
kateder a pracovišť fakulty, které probíhalo po celý loňský rok. Cílem bylo získat relevantní
data a informace pro to, aby mohly být vytvořeny vnitřní standardy pedagogické a vědecké
činnosti. Návrhy těchto vnitřních standardů jsou aktuálně připomínkovány vedoucími
kateder. Možnost vyjádřit se k těmto návrhům bude mít i AS PF UK, neboť tyto standardy
mají být následně využity jako kritéria vnitřního hodnocení fakulty, které by prof. Kuklík
chtěl projednat s AS PF UK a vědeckou radou. Prof. Kuklík v návaznosti na to rovněž
upozornil, že ke konci minulého roku (i po dohodě s AS PF UK v předcházejícím funkčním
období) bylo na základě provedené evaluace rozhodnuto o ohodnocení dvou nejlepších
pracovníků každého pracoviště fakulty.
Prof. Kuklík dále informoval, že mezi konáním minulého a tohoto zasedání se konaly dva
kulaté stoly k prodiskutování chystané úpravy vnitřních fakultních předpisů. Rovněž
poděkoval doc. Chromé za to, že po dobu nepřítomnosti doc. Berana, který se již vrátil
z USA, vykonávala agendu studijního proděkana.
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Dne 28. února 2017 se ve spolupráci s Mezioborovým centrem rozvoje právních dovedností
(a to především dr. kol. Honuskovou) a studentskou kurií (zejm. kol. Říhou) konalo jedno ze
setkání k diskuzi o tom, jakým směrem rozvíjet fakultu. Tématem sezení byla podoba
přednášek. Ještě před konáním této akce byla vytvořena studentská anketa, jejíž výsledky
jsou AS PF UK dostupné. V průběhu letního semestru je plánováno ještě další podobné
setkání, tentokrát k tématu zkoušek. Kromě toho se v únoru konalo setkání se studentskými
spolky ohledně zásad spolupráce s fakultou (především pokud jde o pravidla pro pořádání
akcí). Dohoda ještě nebyla podepsána se všemi spolky. Smyslem je zajištění hladkého
průběhu konaných akcí a zlepšení jejich koordinace (informovanost ohledně jejich konání,
rezervování místností, pravidla ohledně akcí, z nichž plyne určitý zisk). Děkan dále poděkoval
místopředsedovi senátu kol. Říhovi za organizaci setkání se studentskými spolky a uvedl, že
role studentského místopředsedy by měla být dána také v oblasti koordinace spolkové činnosti
na fakultě.
Dne 14. února 2017 se dále na fakultě pod záštitou rektora konala přednáška a následné
představení Divadla Husa na provázku. Prof. Kuklík rovněž informoval, že se koncem února
ve spolupráci se studentským spolkem Všehrd konal tradiční Právnický ples a poděkoval
tomuto spolku za kvalitní organizaci.
V následné diskuzi k tomuto bodu vystoupil kol. Říha. Poděkoval kol. dr. Honuskové
za organizaci setkání ohledně přednášek a doplnil, že výsledky zmiňované studentské ankety
zaslal všem členům senátu k prostudování.
2.

Informace o hospodaření fakulty za rok 2016

Prof. Kuklík stručně uvedl, že cílem bylo hospodaření se ziskem a že po dlouhé době mohl
být rozdělen kladný hospodářský výsledek.
K poskytnutí bližších informací bylo následně předáno slovo tajemníkovi dr. Hřebejkovi.
Dr. Hřebejk AS PF UK informoval, že v roce 2016 PF UK na základě schváleného rozdělení
finančního prostředků ze dne 12. května 2016 hospodařila s částkou 230 579 000 Kč.
Na konci roku 2016 byl dosažen zisk 56 848 Kč a byl splacen dluh vůči univerzitě
existující od roku 2007 (přebytky hospodaření z minulých let byly využity k umoření tohoto
dluhu).
Negativní zprávou je, že se musely čerpat prostředky z fondu odměn, do kterého se několik let
nezasahovalo. Část finančních prostředků ale byla předtím z kladného hospodářského
výsledku do tohoto fondu přidána (aktuálně obsahuje necelý 1 000 000 Kč). Objem
finančních prostředků ve Stipendijním fondu se v průběhu ledna mírně zvýšil na 4 312 000
Kč. Podle prof. Kuklíka je současný objem prostředků ve fondu odměn v zásadě postačující.
Připravuje se rozvaha příjmů a výdajů (rozpočet) pro rok 2017. Prof. Kuklík očekává pro
rok 2017 zhruba totožné množství finančních prostředků, s možným navýšením v oblasti
vědy.
Kol. doc. Boháč otevřel diskuzi k tomuto bodu a zároveň se optal, kdy bude předložena
závěrečná zpráva o hospodaření za 2016, aby mohla být projednána ekonomickou komisí
a následně senátem. Kol. dr. Antoš informoval AS PF UK, že kolegium děkana závěrečnou
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zprávu projedná až dne 31. března 2017, a ekonomická komise se tedy k jejímu projednání
sejde dne 12. dubna 2017. AS PF UK proto závěrečnou zprávu o hospodaření za 2016
projedná nejdříve na zasedání konaném dne 20. dubna 2017.
3.

Financování programů Progres v roce 2017

Prof. Tomášek upozornil na to, že oproti předchozím rokům rozdělování přidělené
institucionální podpory vykazuje některé změny. Prvním rozdílem oproti minulosti je
přeměna programů Prvouk na programy Progres, které na programy Prvouk obsahově
navazují. Druhým rozdílem je počet těchto programů. PF UK měla dříve 3 programy Prvouk
a na dalších 2 spolupracovala s jinými fakultami. V současnosti má oproti tomu PF UK
4 vlastní programy Progres (Q02, Q03, Q04 a Q05) a podílí se na 2 programech Progres
jiných fakult (Q16 a Q18).
Rada pro výzkum, vývoj a inovace dosud nezveřejnila bodové hodnocení výsledků
výzkumných organizací. Z tohoto důvodu není ještě znám přesný objem přidělených
finančních prostředků pro rok 2017. Přislíbeno bylo nejméně 100 % prostředků pro rok
2016, ale následně PF UK obdržela informaci, že prozatím lze pro rok 2017 očekávat pouze
přibližně 75 % prostředků přidělených pro rok 2016, zbývající část bude přidělena až
následně. Z tohoto důvodu předložený návrh usnesení neobsahuje konkrétní finanční částky,
ale pouze procentuální podíl jednotlivých programů na celkovém objemu prostředků, které
budou přiděleny.
U programů jiných fakult, na nichž se PF UK pouze podílí (tj. Progres Q16 a Q18), byly tyto
procentuální podíly dány již přihláškou PF UK k danému programu.
U zbylých programů, které koordinuje sama PF UK, došlo k rozdělení na základě dohody
koordinátorů jednotlivých programů. Mezi kritéria, která byla vzata v potaz, byl především
počet osob zúčastněných na programu a odhad publikačních výstupů za rok 2016 [pozn.: sběr
dat za rok 2016 ještě není ukončen, proto se jedná pouze o odhad].
V diskuzi vystoupil kol. Říha a informoval o tom, že v návaznosti na závěry ekonomické
komise AS UK se dne 28. dubna 2017 pravděpodobně bude konat mimořádné zasedání
AS UK ke schválení rozpočtu univerzity, tudíž je možné, že se podoba a harmonogram
schvalování rozpočtu fakulty ještě změní.
Prof. Kuklík doplnil, že zadáním při přípravě rozdělení institucionální podpory bylo rozdělení
bez ohledu na to, jaký objem finančních prostředků bude přidělen. Upozornil dále na to, že
v oněch zmíněných 75 % prostředků za rok 2016 nejsou zahrnuty bonusy, na které by ale PF
UK měla mít nárok. PF UK uspěla ve dvou kategoriích a měla by získat bonusy za kategorii B
a bonusy za spolupráci, za což by bylo možné získat možná i 300 000 Kč navíc. Lze tedy
očekávat, že PF UK bude mít v roce 2017 více peněz na vědu než v roce 2016.
Usnesení č. 1/2:
AS PF UK souhlasí s rozdělením institucionální podpory přidělené na celý rok 2017
Právnické fakultě UK na realizaci programů Progres v následujícím poměru:
a) z celkové částky u společných programů:
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Q16 – Environmentální výzkum (koordinátor prof. RNDr. Tomáš Cajthaml,
Ph.D. - PřF): ve výši 1,4 %
Q18 – Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti (koordinátor
doc. PhDr. Michal Kubát, PhD. - FSV): ve výši 1,4 %
b) ze zbylého podílu 97,2 % u programů koordinovaných PF:
Q02 – Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání (koordinátor
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.): ve výši 32 %
Q03 – Soukromé právo a výzvy dneška (koordinátor prof. JUDr. Jan Dvořák,
CSc.): ve výši 31 %
Q04 – Právo v měnícím se světě (koordinátor prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.):
ve výši 30 %
Q05 – Právní a společenské aspekty migrace a problémy postavení menšin
(koordinátor prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.): ve výši 7 %.
(18 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
4.

Harmonogram přijímání vnitřních předpisů

V návaznosti na podkladový materiál (zpráva Legislativní komise AS UK ohledně
harmonogramu schvalování fakultních předpisů) kol. doc. Boháč navrhl, aby se AS PF UK
dohodl a příp. usnesl na harmonogramu schvalování fakultních předpisů. Ze zprávy
univerzity vyplývá, že AS PF UK bude muset návrhy fakultních předpisů schválit na zasedání
konaném dne 20. dubna 2017. Z toho důvodu kol. doc. Boháč navrhl, aby se AS PF UK
usnesl na lhůtě pro předložení návrhů znění předpisů do 6. dubna 2017, na lhůtě pro písemné
pozměňovací návrhy do 12. dubna 2017 a na lhůtě pro modifikaci návrhů děkana či AS PF
UK do 18. dubna 2017. Dne 20. dubna 2017 by AS PF UK už jen jednal o jednotlivých
pozměňovacích návrzích a hlasoval o finálním znění předložených předpisů.
V diskuzi vystoupil kol. Říha a navrhl konat zvláštní setkání k předjednání pozměňovacích
návrhů, aby na jejich projednání a domluvu bylo více času, neboť se to osvědčilo v praxi AS
UK. Kol. dr. Staša na to reagoval s tím, že by bylo dobré co nejvíce věcí řešit průběžnou
komunikací ještě před organizovanými setkáními. Prof. Kuklík se vyslovil pro uskutečnění
jednoho osobního setkání, např. dne 18. dubna 2017. Dr. Staša a doc. Boháč tento návrh
podpořili. Teze předpisů budou diskutovány na zasedání senátu 23. března 2017 za účasti
členů Komise pro koncepci studia.
Usnesení č. 2/2:
AS PF UK určuje
a) lhůtu pro předložení návrhů vnitřních předpisů do dne 6. dubna 2017,
b) lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů do dne 12. dubna 2017 a
c) lhůtu pro modifikace a korekce do dne 18. dubna 2017 (kdy se rovněž uskuteční
schůzka senátorů a předkladatelů).
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(19 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
5.

Žádost Univerzity Karlovy o udělení institucionální akreditace

Navrhovatel prof. Skřejpek uvedl, že univerzita bude k Národnímu akreditačnímu úřadu
podávat žádost o institucionální akreditaci a je potřeba, aby vědecké rady a akademické
senáty jednotlivých fakult vyslovily souhlas s tím, že oblasti vzdělání, které jsou v jejich
gesci, budou do této akreditace zařazeny. Jedná se o akreditaci pro celou univerzitu, až
v návaznosti na ni se bude následně řešit akreditace studijních programů v rámci univerzity.
V případě PF UK jde o oblast vzdělávání č. 22 („Právo“) a v rámci ní o všechny
4 v současnosti existující studijní programy, a to 2 studijní programy magisterské („Právo
a právní věda“ a „Law and Jurisprudence“) a 2 doktorské („Teoretické právní vědy“
a „Theoretical Legal Science“). Předložený návrh byl již projednán a schválen Vědeckou
radou PF UK dne 16. února 2017.
V diskuzi vystoupili kol. doc. Boháč, prof. Skřejpek a prof. Tomášek.
Usnesení:
AS PF UK vyslovuje kladné stanovisko k tomu, aby oblast vzdělávání č. 22 „Právo“ se
stávajícími studijními programy „Právo a právní věda“, „Law and Jurisprudence“,
„Teoretické právní vědy“ a „Theoretical Legal Science“ byla zařazena do žádosti
Univerzity Karlovy o udělení institucionální akreditace, kterou podá Národnímu
akreditačnímu úřadu.
(19 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
6.

Informace z AS UK

Kol. Říha se ujal slova a na úvod sdělil, že by si přál, aby se tento bod pravidelně objevoval
v programu zasedání AS PF UK, aby docházelo k lepší výměně informací mezi AS PF UK
a AS UK. Nad rámec poznatků již řečených v rámci diskuze o jiných bodech programu [viz
zmínka o závěrech Ekonomické komise UK a konání mimořádného zasedání AS UK v bodě
3] informoval o konání Fóra uživatelů SIS ke zlepšení fungování SIS (14. března 2017)
a konání kulatého stolu prorektora Konvalinky k programům Progres, UNCE, NAKI a
dalším programům (13. března 2017 od 17:30 hod.).
Kol. dr. Staša pouze připomněl, že orgánům fakult byl z AS UK rozeslán doporučený
harmonogram přípravy návrhů vnitřních fakultních předpisů, který mají k dispozici i členové
fakultního senátu.
7.

Různé

V tomto bodu vystoupil prof. Kuklík a navrhl, aby se Komise pro architektonickou soutěž
sešla dne 13. dubna 2017 v 16:00 hod. a Komise pro fundraising a PR dne 15. března
2017 v 11:00 hod.
Kol. dr. Antoš a kol. dr. Honusková navrhli nominovat kol. dr. Šustka jako dalšího člena
Komise pro fundraising a PR.
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Usnesení č. 3/2:
AS PF UK navrhuje děkanovi kol. dr. Šustka za člena Komise pro fundraising a PR.
(17 pro, 0 pro, 2 zdrž.)

Dále v diskuzi vystoupil kol. Samek a apeloval na to, aby se zápis zkoušek pokud možno
konal vždy až kolem 20:00 hod. a aby nedocházelo k přesunům zápisu, pokud jde o den
a hodinu na poslední chvíli.
AS PF UK konkludentně schválil, že se čas konání zasedání AS PF UK dne 20. dubna 2017
mění z 16:00 hod. na 14:00 hod. a že na zasedání dne 23. března 2017 budou pozváni
i členové Komise pro koncepci studia.

Zapsala: Škapová
Schválil: Boháč
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