Univerzita Karlova
Právnická fakulta
Zápis z 5. zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 11. května 2017
Přítomni:

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

Omluveni:

Kudrna

Hosté:

dle prezenční listiny

Zasedání zahájil předseda doc. Boháč.
Kol. doc. Boháč připomněl schvalování vnitřních předpisů na minulém zasedání senátu
a v této souvislosti se omluvil za doposud nepředložený zápis, který s ohledem na délku
minulého zasedání dosud nebyl dokončen.
Dále vyzval členy senátu, zda se hodlají vyjádřit k navrženému programu, příp. navrhnout
jeho doplnění nebo změnu pořadí projednávaných bodů. Nikdo nepožadoval doplnění
programu nebo změnu pořadí projednávaných bodů.
Schválený program:
1. Informace vedení fakulty
2. Rozvaha příjmů a výdajů fakulty na rok 2017
3. Podmínky pro přijetí ke studiu do magisterského studijního programu právo a právní
věda pro akademický rok 2018/2019
4. Harmonogram akademického roku 2017/2018 pro magisterský studijní program
5. Informace z AS UK
6. Různé
1.

Informace vedení fakulty

Děkan prof. Kuklík podal senátu informace související s rozpočtem fakulty, především
o stavu investičních akcí a záměrů. Žádná z oslovených firem v první vypsané soutěži
nesplnila všechny určené podmínky, jsme proto nyní ve druhé fázi výběru zhotovitele
rekonstrukce páternosteru. Fakulta přišla o možnost čerpat dotaci od Magistrátu hl. m. Prahy
ve výši 750 tis. Kč již tento rok, sjednané finanční prostředky budou k dispozici až příští rok.
Dále se vyjednává dotace od dalšího významného sponzora. Současný celkový stav
vybraných prostředků činí 800 tis. Kč. Rekonstrukce páternosteru se nestihne uskutečnit
do konce tohoto roku, proběhne příští rok.
V souladu s rektorátem stanovenou procedurou proběhla příprava projektové dokumentace
velké opravy oken a fasády, následné projednání s ministerstvem a výběr firmy, která bude
organizovat výběr zhotovitele. Harmonogram akce bude známý do podzimu. Prof. Kuklík
dále upozornil, že chystaná rekonstrukce fakulty se dočasně dotknou i spolků a jejich činností,
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neboť nebudou moci být plně využity prostory fakulty. Spolky budou s předstihem blíže
informovány. Rekonstrukce bude pro fakultu znamenat omezení příjmů z nájmu prostor
i omezení vnitřních nevýukových akcí.
Opakovaně se sešla architektonická komise. Proběhne soutěž na vybavení a funkční
využití přízemních prostor budovy včetně venkovního vstupu do fakulty. Pro účely
soutěže se v rozpočtu navrhuje vyčlenit 50 tis. Kč, zbylých 100 tis. Kč bude přijato z jiných
zdrojů. Odhadovaná částka ceny všech prací je 1, 5 mil. Kč. V této souvislosti prof. Kuklík
poznamenal, že nájemní smlouvy s Coffebreakem a Nakladatelstvím Čeněk budou
prodlouženy do doby začátku prací.
Proběhla druhá ze série koncepčních debat, tentokrát o zkouškách. Na Facebookových
stránkách byly zveřejněny výsledky dotazníku, který obsahuje názory studentské i učitelské
části akademické obce fakulty.
V rozpravě vystoupili kol. Kalašnikovová a kol. Horký.
Kol. Kalašnikovová vyjádřila poděkování kol. dr. Honuskové a kol. Říhovi za uspořádání
akce, i učitelům, kteří se debaty účastnili.
Kol. Horký ocenil vyjednanou dotaci od sponzora a zeptal se na možnost získání jiných
obdobných dotací. Prof. Kuklík sdělil, že jsou rozjednané i další projekty, ale žádný z nich
není ve fázi, aby mohla fakulta s penězi počítat.
2.

Rozvaha příjmů a výdajů fakulty na rok 2017

Slova se ujal prof. Kuklík a připomněl nutnost vyrovnaného rozpočtu a stanovení
rozpočtových priorit. Při tvorbě navrhovaného rozpočtu proběhla analýza hospodaření za
minulý rok. Nově se počítá s šetřením peněz na dohodách o provedení práce. Na odměny
pedagogickým pracovníkům bude vyčleněno 200 tis. Kč z fondu odměn.
Děkan informoval, že dochází k opakovanému snižování prostředků poskytovaných od
univerzity na odměňování vědeckých pracovníků, o kterém jsme byli informováni poprvé
loni. Prostředky ve výši 650 tis. Kč jsou pokryty z rozpočtu fakulty a jejích projektů.
Vystoupil předseda ekonomické komise kol. dr. Antoš. Vyslovil doporučení ekonomické
návrh rozpočtu fakulty i fondů schválit, dále představil pozměňovací návrhy týkající se změn
na straně nákladů, které ekonomická komise přijala.
Do rozpravy o jednotlivých návrzích se zapojili kol. dr. Frinta, kol. Říha, kol. Kalašnikovová,
kol. Ohnoutková, kol. doc. Boháč, prof. Kuklík, kol. dr. Staša a kol. dr. Antoš.
Kol. dr. Frinta, kol. Kalašnikovová i kol. Ohnoutková podpořili návrh na snížení nákladů
spojených s vánočním koncertem fakulty, kol. doc. Boháč se vyjádřil ve prospěch návrhu na
zvýšení nákladů na předvánoční setkání zaměstnanců. Prof. Kuklík poznamenal, že není nutné
veškeré ušetřené prostředky z vánočního koncertu využít na zvýšení položky předvánoční
setkání zaměstnanců, část je možné využít jinak.
Kol. dr. Staša navrhl zvýšení položky předvánočního setkání jen o 35 tis. Kč. oproti
původním 50 tis. Kč. Kol. dr. Antoš a kol. doc. Salač podpořili návrh kol. dr. Staši.
Kol. dr. Žákovská ocenila úmysl nákupu nástěnných hodin do učeben.
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AS PF UK postupně přijal tato usnesení:
Usnesení č. 1/5:
Položky „Cestovné – katedra národního hospodářství“ (22.000,- Kč) a „Náklady na
reprezentaci fakulty – katedra národního hospodářství (8.000,- Kč) se vypouští.
(19 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
Odůvodnění: Položka je nesystémová, ostatní katedry takové výdaje nemají. Návrh byl
konzultován s vedoucí katedry národního hospodářství.
Usnesení č. 2/5
Položka „Ostatní služby – další služby provozního rázu – projekce a studie“ se zvyšuje
z 100.000,- Kč na 150.000,- Kč, tj. o 50.000,- Kč.
(19 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
Usnesení č. 3/5:
Položka „Drobný hmotný a nehmotný majetek – PPT – 10x tiskárny pro elektronizaci
státních zkoušek“ se snižuje ze 45.000,- Kč na 25.000,- Kč, tj. o 20.000,- Kč.“
19 pro, 0 proti, 0 zdrž.
Odůvodnění: Nová částka odráží skutečnou výši již vynaložených výdajů.
Usnesení č. 4/5:
Položka „Doplňková činnost – náklady spojené s vánočním koncertem fakulty“ se
snižuje z 267.000,- Kč na 167.000,- Kč, tj. o 100.000,- Kč.“
(16 pro, 0 proti, 3 zdrž.)
Odůvodnění: Náklady na občerstvení na vánočním koncertě jsou v současnosti zbytečně velké
a jejich ušetřením dojde k užitečnějšímu využití finančních prostředků.
Usnesení č. 5/5:
Položka „Doplňková činnost – předvánoční setkání zaměstnanců“ se zvyšuje z 65.000,Kč na 100.000,- Kč, tedy o 35.000,- Kč.“
(16 pro, 0 proti, 3 zdrž.)
Odůvodnění: Náklady na občerstvení jsou v současnosti nedostatečné.
Usnesení č. 6/5:
Položka „Drobný hmotný a nehmotný majetek – provozní – drobné elektrospotřebiče“
se zvyšuje z 80.000,- Kč na 90.000,- Kč, tedy o 10.000 Kč, a to za účelem nákupu
přiměřeného množství nástěnných hodin, které by bylo možné umístit na zadní stěnu
všech učeben, tak aby byly viditelné z pohledu učitele.
(20 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
Kol. Dr. Antoš představil doporučení přijatá ekonomickou komisí. V návaznosti na to byla
přijata tato usnesení:
Usnesení č. 7/5:
Položka „Ostatní služby – náklady spojené s přijímacím řízením“ se snižuje ze 770.000,Kč na 700.000,- Kč, tj. o 70.000,- Kč.“
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(20 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
Odůvodnění: Letos je menší počet uchazečů. Návrh byl konzultován s proděkankou
doc. Chromou.
Usnesení č. 8/5:
Položka „KTV – ubytování a stravování na zimních a letních kurzech (asistenti)“ se
snižuje z 130.000,- Kč na 30.000,- Kč, tj. o 100.000,- Kč.
(20 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
Odůvodnění: Náklady jsou již započítány v jiné části rozpočtu, je jen nutné odstranit
duplicitu.
Usnesení č. 9/5:
Nerozdělené finanční prostředky, jež případně vzniknou v důsledku navržených změn
(celkem až 225.000,- Kč), budou přesunuty do položky Superhrubé odměny „Mzdové
náklady – odměny mimořádné“.
(20 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
Podle kol. dr. Antoše ekonomická komise zkoumala bankovní poplatky (loni 150.000,- Kč).
Zde dojde k faktické úspoře, jelikož platí nová smlouva. Platby za zahraniční převody budou
značně sníženy a za vnitrostátní zredukovány úplně.
Prof. Kuklík dále oznámil, že proběhla porada vedoucích kateder v souvislosti se
spravedlivějším finančním ohodnocením pedagogických pracovníků. Na jejím základě budou
řešeny poměry každého externího vyučujícího individuálně, i například s ohledem na počet
studentů docházejících na předmět pedagoga.
Usnesení č. 10/5:
AS PF UK podporuje snahu o racionalizaci nákladů na dohody o provedení práce a
dohody o pracovní činnosti, ale zároveň doporučuje zvážení u dlouhodobých pracovníků
a pečlivé zhodnocení všech okolností každého individuálního případu.
(19 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
Usnesení č. 11/5:
AS PF UK podporuje snahu vedení fakulty najít prostředky pro spolufinancování
vědeckých a dalších pracovníků z programů Progres.
(17 pro, 0 proti, 2 zdrž.)
Usnesení č. 12/5:
AS PF UK schvaluje rozvahu příjmů a výdajů PF UK (rozdělení finančních prostředků)
na rok 2017, včetně tvorby a použití fondů, a to ve znění přijatých změn.
(20 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
3.

Podmínky pro přijetí ke studiu do magisterského studijního programu právo
a právní věda pro akademický rok 2018/2019

Proděkanka doc. Chromá podala vysvětlující komentář k textu podmínek, který jako výsledek
tříměsíčního jednání s rektorátem je nyní v souladu s Řádem přijímacího řízení UK.
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Obsahově je totožný s loňským předpisem. Formálně se však text mírně liší svou strukturou.
Text kvůli terminologické synchronizaci s jinými fakultami využívajícími ve svém přijímacím
řízení Národní srovnávací zkoušky Scio používá termín „ověření splnění podmínek
přijímacího řízení testy Národních srovnávacích zkoušek“ namísto původního termínu
„přijímací zkouška“.
Navržený počet přijímaných studentů činí 650, zůstává tedy stejný jako pro akademický rok
2017/2018.
Kol. doc. Boháč podal na návrh doc. Chromé dva pozměňovací návrhy, o kterých bylo
hlasováno:
Usnesení č. 13/5:
V písm. E, 6) se slova „přechozích letech“ nahrazují slovy „předchozích čtyřech letech“
(19 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
Usnesení č. 14/5:
V písm. A, 7) se slovo „doplní“ nahrazuje slovy „může doplnit“
(18 pro, 0 proti, 1 zdrž.)
Následně bylo hlasováno o návrhu jako celku.
Usnesení č. 15/5:
AS PF UK schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu do magisterského studijního
programu právo a právní věda na PF UK pro akademický rok 2018/2019, ve znění
přijatých změn.
(19 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
4.

Harmonogram akademického roku 2017/2018 pro magisterský studijní program

Proděkan doc. Beran představil návrh harmonogramu včetně důležitého data, kterým je
18. září 2017, kdy proběhne zápis předmětů. Zároveň vysvětlil, že změny oproti přechozím
letům vychází z univerzitního harmonogramu. V této souvislosti upozornil na to, že studenti,
kteří nesplní studijní povinnosti a nejsou zapsání do dalšího ročníku, nebudou moci předměty
zapsat, dokud zapsáni nebudou.
Usnesení č. 16/5:
AS PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s návrhem Harmonogramu akademického
roku 2017/2018 pro magisterský studijní program.
(19 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
5.

Informace z AS UK

Kol. doc. Boháč informoval o nadcházejícím jednání Legislativní komise AS UK, které
proběhne dne 16. května 2017 a na kterém budou mj. projednány předpisy, které schválil AS
PF UK na minulém zasedání 20. dubna 2017. Ke schváleným předpisům budou
pravděpodobně vysloveny výhrady, které bude muset AS PF UK projednat na svém příštím
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zasedání, které proběhne dne 25. května 2017. Jde o jednotky zásadních výhrad, které se
z většiny týkají rozporu s vnitřním univerzitním předpisem či s právním předpisem, anebo
o legislativně technické věci.
Kol. doc. Boháč v této souvislosti dále informoval, že dalšího zasedání se zúčastní j. m. pan
rektor prof. Zima.
6.

Různé

Doc. Beran senátu předložil informace o počtech našich studentů studujících předměty na
jiných fakultách. Aktuálně se to týká 971 studentů v zimním semestru a 751 studentů v letním
semestru.
Kol. doc. Boháč připomněl výhody prostupnosti mezi fakultami, ale také současný tlak na
financování výuky. Je třeba zvýšit počet studentů z jiných fakult navštěvujících předměty na
naší fakultě.
Prof. Kuklík informoval, že problém se týká především Fakulty sociálních věd, kde
odhadované náklady výuky činí 1 mil. Kč. Dále od vedení Filozofické fakulty jsme již byli
k finančnímu hrazení dokonce vyzváni.
Fakultě sociálních věd navrhneme místo finanční kompenzace možnost například bezplatného
využití našich prostor na tradiční akce, jakými jsou například přijímací zkoušky. Pokud
fakulty nebudou ochotné domluvit se na kompromisu, není reálné finanční prostředky
vynaložit.
Plánuje se vypsání nového předmětu „Základy práva pro neprávníky“ za 6 kreditů,
s nemožností našich studentů si jej zapsat.
Podle doc. Chromé u nás studenti jiných fakult navštěvují především kurzy tělesné výchovy.
Proběhlo setkání doc. Chromé s ředitelkou jazykového centra Filozofické fakulty. Filozofická
fakulta je údajně za naše studenty při výuce jazyků ráda, zvyšují totiž kvalitu jejich kurzů.
Tato skutečnost ale nemění nic na faktu, že fakulta žádá finanční kompenzaci. S požadavkem
finanční kompenzace za výuku našich studentů ve svých jazykových předmětech se ozvala
i Matematicko-fyzikální fakulta.
Do diskuze se zapojili kol. Horký, kol. Bervida, kol. dr. Frinta, Mgr. Sojka, kol. dr. Antoš,
kol. Kalašnikovová, kol. Říha, kol. Matoušková a kol. Samek.
Kol. Horký poznamenal, že čísla podle něj nejsou tak vysoká, jak vypadají na první pohled,
jelikož ze 750 studentů má 250 studentů zapsán buď filmový seminář na FSV, který by
s ohledem na jeho zvláštní charakter nebyl započítáván, nebo jeden z předmětů výuky základů
práva na jiných fakultách, u kterých je možné nastavit jednosměrnou neslučitelnost. Reálně je
celkový počet tedy minimálně o třetinu nižší. Kol. Horký zároveň poznamenal, že vypsání
předmětu výuky základů práv pro studenty ostatních fakult je velmi vhodné, přičemž umožní
dále vyrovnat tento rozdíl zápisy studentů u jiných fakult u nás.
Kol. Bervida připomněl většinovou motivaci našich studentů, kteří si předměty na jiných
fakultách zapisují za účelem splnění kreditů.
Kol. dr. Frinta souhlasí s kol. Bervidou, co se týká pravděpodobné motivace značné části
studentů zapisovat si předměty na jiných fakultách, jako příklad uvedl výuku občanského
práva na Fakultě sociálních věd. Je třeba apelovat v tomto směru na studenty. Dále uvedl, že
podporuje myšlenku předmětu „základy práva“, který by byl určen převážně studentům jiných
fakult, aby si ho u nás zapisovali.
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Mgr. Sojka upozornil na systém zapisování ve vlnách a na skutečnost, že by si v jejich
důsledku mohli zapisovat předměty studenti z jiných fakult dříve než naši.
Kol. Samek se vyslovuje proti možnosti zápisu v jednom čase. V této souvislosti připomněl
chystané kreditové změny a upozornil na omezenou kapacitu povinně volitelných předmětů,
které by měly být primárně zaplňovány našimi studenty.
Kol. dr. Antoš vyslovil názor, že platba mezi fakultami má svou logiku, řešení je třeba hledat
jinde než jen v odmítnutí. Ocenil chystanou velkou kreditovou změnu, od které se očekává, že
problém částečně také vyřeší. Dále upozornil na poptávku po zapsání do předmětů nad limit
ze stran studentů z jiných fakult.
Kol. Kalašnikovová poznamenala, že je třeba rozlišovat různé typy předmětů, které si studenti
zapisují, jejich kvalitu a motivaci.
Podle prof. Kuklíka nechceme omezovat předměty, které studentům opravdu něco přináší.
Doc. Boháč konstatoval, že je třeba apelovat nejen na studenty, ale i na pedagogy, kteří
vyučují duplicitní předměty na jiných fakultách. Je žádoucí, aby na naší fakultě měli plný
úvazek a pokud možno nevyučovali na jiných fakultách.
Kol. Říha apeloval na plánované komplexní změny rekvizit, které zatím proběhly jen
u katedry finančního práva a finanční vědy a katedry správního práva a správní vědy.
Kol. Matoušková podpořila příspěvek kol. Říhy a uvedla příklad nesmyslné prerekvizity
u francouzského jazyka, se kterými se osobně setkala.
Usnesení č. 17/5:
AS PF UK v návaznosti na schválenou rozvahu upozorňuje vedení fakulty, že nejsou
k dispozici peněžní prostředky pro platbu jiným fakultám za to, že studenti PF UK
studují na jiných fakultách, navrhuje řešit tento problém na univerzitní úrovni.
AS PF UK v této souvislosti dále žádá děkana, aby provedl revizi rekvizit u některých
povinně volitelných a volitelných předmětů.
(19 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
Slova se ujala kol. Kalašnikovová a vznesla dotaz na výši stipendií pro interní doktorandy na
příští rok.
Doc. Chromá odpověděla, že je dané rozmezí 7 tis. až 15 tis. Kč. Konkrétní výše se bude
schvalovat až po skončení přijímacího řízení do doktorského studijního programu; podle
předpisů je nutné vyjádření senátu, a to na prvním zasedání po začátku akademického roku.
V průběhu roku 2017 došlo k vyčerpání zdrojů, které byly podle čl. 6 odst. 7 Principů
rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2017 určeny na dokrytí stipendií doktorských
studijních programů na úroveň 93 600 Kč ročně. Nyní bude univerzita fakultám posílat pouze
částku přidělenou ministerstvem bez dalšího navýšení. Jaká částka to bude, záleží na
rozhodnutí MŠMT (v roce 2017 je to 90 000 Kč na doktoranda a rok). Stipendia, která budou
doktorandům přiznána nad částku poskytnutou ministerstvem, budou fakulty hradit
z vlastních zdrojů, tj. ze stipendijního fondu.
Kol. dr. Antoš upozornil, že ačkoliv je stipendijní fond nyní navržen jako přebytkový, je to
z důvodu dalších očekávaných plateb a nelze v současnosti s určitostí říct, jaká část půjde na
stipendia doktorandů.
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Děkan informoval o jednomyslném souhlasu Vědecké rady PF UK nabízet mezinárodně
uznávané kurzy LL.M. ve specializaci Health and Law, s jejímž poskytováním v anglickém
jazyce již dříve rektor UK vyslovil svůj souhlas, též v českém jazyce. Je to mimo jiné cesta,
jak můžeme v rámci kurzů LLM získat další finanční prostředky.
Bude vytvořena asociace čtyř právnických fakult pro kurzy LLM, která poskytne garanci
kvality a zároveň bude čelit nabídkám jiných kurzů. Asociace také zabrání vzájemné
konkurenci a pomůže i vztahům mezi Prahou a Brnem.
Kol. dr. Šustek doplnil důvody a výhody otevření kurzu LLM v českém jazyce. Nynější praxe
je, že se z výuky stalo spíše anglické MBA. Brněnská fakulta kurzy v češtině již vede
a finančně si tím dost pomáhá. Koncept bude postavený na spolupráci s odbornými
institucemi, vypadá to, že kapacita se nám podaří naplnit.
AS vyslovil s nabízením uvedené specializace v českém jazyce rovněž svůj souhlas.
Usnesení č. 18/5:
AS PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s realizací kurzu LLM Health and Law
i v českém jazyce jako kurzu Zdravotnické právo.
(pro 19, proti 0, zdrž. 0)
Slova se ujal kol. doc. Salač a představil svůj návrh na úpravu procedury výběru otázek
u zkoušek. Návrh studentům umožňuje vylosovat si jednu otázku navíc a vybrat si, o které
chce mluvit.
Kol. doc. Boháč a kol. Říha návrh uvítali a poznamenali, že je možné o změně hovořit
v souvislosti s akreditací a související změně Pravidel pro organizaci studia.
Podle kol. dr. Frinty je třeba o návrhu uvažovat v dalších souvislostech a měla by být o něm
koncepčnější diskuze.
Prof. Dvořák vyjádřil nesouhlas. Naší povinností je připravit na profesní život studenty co
nejlépe, v budoucnu nebudou mít možnost výběru mezi lehčí a těžší otázkou.
Kol. Samek vyslovil dotaz na otevírání bočních dveří fakulty vedoucích na ulici s tramvají.
Dr. Hřebejk vysvětlil, že se jedná o nouzový východ, a nelze jej tedy používat každý den.
Kol. doc. Boháč ukončil zasedání AS PF UK.

Zapsala: Pospíšilová
Schválil: Boháč
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