Univerzita Karlova
Právnická fakulta
Zápis z 10. zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 26. října 2017
Přítomni:

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

Omluvena:

Škapová

Hosté:

dle prezenční listiny

Zasedání zahájil předseda kol. doc. Boháč.
Dotázal se, zdali některý z členů senátu má námitky proti zápisu z 9. zasedání senátu ze dne
19. října 2017. Nikdo námitky nevznesl. Předseda doc. Boháč poděkoval kol. Pospíšilové za
spolupráci při zhotovení tohoto zápisu.
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. Volba kandidáta na funkci děkana
2. Informace z AS UK
3. Podmínky pro přijetí do doktorského studia pro akademický rok 2018/19
4. Zpráva o čerpání rozvahy příjmů a výdajů PF UK za 1. pololetí roku 2017
5. Různé

1. Volba kandidáta na funkci děkana
Kol. doc. Boháč uvedl tento bod. Zmínil, že AS PF UK přijal na svém 6. zasedání dne
25. května 2017 usnesení, jímž vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana PF UK na období
od 1. února 2018 do 31. ledna 2022.
Návrhy na kandidáta na funkci děkana bylo možné podávat do 27. září 2017 do 16:00 hod.
V této lhůtě byl podán pouze jeden návrh (prof. Kuklík). Představení navrženého a jeho
programu proběhlo na 9. zasedání AS PF UK dne 19. října 2017.
Dále uvedl, že volba se uskuteční podle čl. 10 Jednacího řádu AS PF UK. S ohledem na to, že
je jen jeden navržený, bude volba jednokolová. K tomu, aby byl navržený zvolen kandidátem
na funkci děkana, je zapotřebí nadpoloviční většiny všech hlasů (tj. alespoň 11 hlasů).
V případě nezvolení navrženého, by se konala opakovaná volba.
Již zmíněným usnesením byla ustanovena i volební komise ve složení kol. doc. Salač,
kol. dr. Žákovská, a kol. Kalašnikovová.
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Poté předal slovo členům volební komise a proběhla tajná volba.
Po provedení volby kol. doc. Salač konstatoval, že bylo vydáno celkem 20 hlasovacích lístků
(1 nebyl vydán pro nepřítomnost). Všechny vydané hlasovací lístky byly platné. Pro bylo 19
hlasů, proti 1, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. 1/10:
AS PF UK volí prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc. kandidátem na funkci děkana
Právnické fakulty Univerzity Karlovy pro funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna
2022.
(19 pro, 1 proti, 0 zdrž.)
Prof. Kuklík poděkoval za důvěru a vyjádřil záměr být důsledný při realizaci svého volebního
programu.
2. Informace z AS UK
Kol. doc. Boháč informoval AS PF UK, že v pátek dne 20. října 2017 proběhla volba
kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy, kandidátem byl zvolen stávající rektor
prof. Zima poměrem hlasů 51 pro, 17 proti, 1 hlas neplatný.
3. Podmínky pro přijetí do doktorského studia pro akademický rok 2018/19
Kol. doc. Boháč předal slovo panu proděkanovi prof. Dvořákovi, který požádal AS PF UK
o schválení předložených podmínek pro přijetí do doktorského studia pro akademický rok
2018/19. Uvedl, že základní změnou je bodové hodnocení uchazečů u ústních přijímacích
zkoušek na žádost rektorátu (navrženo v poměru max. 25 bodů za projekt disertační práce,
max. 10 bodů za posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče a max. 25 bodů za
prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné zkoušky,
příp. postupové zkoušky).
Kol. doc. Boháč navrhl přidělit větší počet bodů za projekt disertační práce (max. 30 bodů)
a méně za ústní zkoušku (max. 20 bodů). Kol. Mgr. Říha tento návrh podpořil. Předkladatel
s tímto návrhem rovněž souhlasil. AS PF UK tedy přistoupil k hlasování o tomto návrhu.
Usnesení č. 2/10:
AS PF UK schvaluje toto rozložení bodů mezi jednotlivé části přijímací zkoušky
- odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -30 bodů);
- posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);
- prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné
zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu
postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů).
(18 pro, 1 proti, 1 zdrž.)
Dále se kol. doc. Boháč dotázal, zda se bude k přihlášce do prezenční formy studia přikládat
souhlas garanta oboru, resp. programu, s touto formou studia. Proděkan Dvořák odpověděl, že
nově nikoliv.
Proděkan Dvořák konečně uvedl, že v návrhu budou provedeny nezbytné formální úpravy.
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Usnesení č. 3/10:
AS PF UK schvaluje podmínky pro přijetí do doktorského studia pro akademický rok
2018/19 ve znění schváleného pozměňovacího návrhu a s výhradou provedení
nezbytných formálních úprav.
(19 pro, 0 proti, 1 zdrž.)
4. Zpráva o čerpání rozvahy příjmů a výdajů PF UK za 1. pololetí roku 2017
Kol. doc. Boháč předal slovo tajemníku dr. Hřebejkovi, který informoval AS PF UK
o hospodaření fakulty s tím, že aktualizoval celkový hospodářský výsledek k 30. září 2017
(zisk cca 6,2 mil. Kč).
Kol. dr. Antoš z pozice předsedy ekonomické komise uvedl, že ekonomická komise nemá ke
zprávě připomínek.
Dále proběhla debata ohledně návrhu novely vnitřního mzdového předpisu, který byl fakultě
předložen. Zvyšování tarifů mzdových tříd v důsledku zvyšování minimální mzdy by mělo
být doprovázeno zvýšením prostředků na mzdy.
Děkan prof. Kuklík v této souvislosti podotkl, že se fakulta snažila o restriktivní politiku, aby
se ušetřené peníze mohly použít na výplatu odměn. Dále uvedl, že celkově se směřuje k tomu,
aby případný přebytek byl rozdělován do fondů.
Usnesení č. 4/10
AS PF UK bere na vědomí zprávu o čerpání rozvahy příjmů a výdajů PF UK za
1. pololetí roku 2017.
(19 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
5. Různé
S ohledem na to, že kol. Bervida přestal být členem AS PF UK, navrhl kol. doc. Boháč
nominovat kol. Ing. Felsingerovou do komise pro fundraising a PR.
Usnesení č. 5/10:
AS PF UK nominuje kol. Ing. Felsingerovou do komise pro fundraising a PR.
(19 pro, 0 proti, 1. zdrž.)
Dále kol. doc Boháč navrhl zvolit kol. Felsingerovou do ekonomické komise. V návaznosti na
to kol. Matoušková oznámila, že se vzdává členství v ekonomické komisi.
Usnesení č. 6/10:
AS PF UK volí do ekonomické komise kol. Ing. Felsingerovou a bere na vědomí
rezignaci kol. Matouškové.
(18 pro, 0 proti, 2 zdrž.)
Kol. Ohnoutková se dotázala, jestli by nebylo možné navýšit počet vypsaných témat
diplomových prací na katedře občanského práva. Prof. Dvořák odpověděl, že řešením by bylo
oslovit externisty a požádat je o vypsání dalších témat, ale že k omezení muselo dojít na
základě stanovení maximálního počtu prací na jednoho akademického pracovníka.
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Kol. doc. Boháč v této souvislosti apeloval na to, že by bylo příhodné, aby odborní asistenti
schválení vědeckou radou vedli disertační práce, což by mohlo vytvořit prostor pro vedení
dalších diplomových prací.
Kol. Kalašnikovová se zeptala na výhled do budoucna v této věci. Prof. Kuklík odpověděl, že
z důvodu akreditace je nutné opatření děkana o maximálním počtu kvalifikačních prací
dodržovat, nicméně je třeba hledat další možnosti tak, aby bylo vypisováno dostatečné
množství témat diplomových prací.
Kol. doc. Salač upozornil, že východiskem by bylo schválení většího počtu školitelů
vědeckou radou i z dosud nehabilitovaných pracovníků.
Kol. doc. Boháč zmínil, že by dané opatření mohlo vést k tomu, aby diplomové a disertační
práce byly dokončovány rychleji. Pokud totiž student dokončuje práci příliš dlouho, „blokuje“
kapacity vyučujícího. Vedoucí a školitelé by tudíž měli vést studenty k tomu, aby práce
dokončovali ve standardních termínech.
Kol. Mgr. Říha navrhl, aby si vedoucí vybírali diplomanty na základě jejich předložených
projektů.
Kol. Samek otevřel téma kvality jídel a front v menze. Prof. Hřebejk uvedl, že si je tohoto
problému vědom a informoval AS PF UK o plánovaném jednání s ředitelem Kolejí a menz
a vyzval členy senátu k účasti na tomto jednání.
Kol. Felsingerová zmínila potřebu navýšit počet jídelních automatů zejména ve vyšších
patrech budovy.
Kol. doc. Boháč poděkoval členům AS PF UK a ukončil zasedání

Zapsala: Matoušková
Schválil: Boháč
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