Univerzita Karlova
Právnická fakulta
Zápis z 12. zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK
ze dne 14. prosince 2017
Přítomni:

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

Omluveni:

Ohnoutková, Škapová, Šustek

Hosté:

dle prezenční listiny

Zasedání zahájil předseda kol. doc. Boháč.
Dotázal se, zdali některý z členů senátu má námitky proti zápisu z 11. zasedání senátu ze dne
23. listopadu 2017. Kol. dr. Žákovská upozornila na jazykovou chybu v zápise. Kol. doc. Boháč
dále zmínil připomínky kol. Horkého, které budou zapracovány. Kol. doc. Boháč poděkoval
kol. Matouškové 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. Informace vedení fakulty a informace z AS UK
2. Opatření děkana o podrobnostech hodnocení výuky studenty magisterského studijního
programu
3. Podmínky kurzu, v jehož rámci se uskutečňuje program celoživotního vzdělávání, pro
akademický rok 2018/2019
4. Podmínky architektonické soutěže
5. Rozdělení výsledku hospodaření fakulty za rok 2016
6. Plán realizace strategického záměru na rok 2018
7. Vyjádření k návrhu na jmenování dr. Urbana vedoucím Centra právních dovedností a
dr. Horáčka vedoucím Centra mimosoudního řešení sporů
8. Různé

1.

Informace vedení fakulty a informace z AS UK

Slova se ujal děkan prof. Kuklík. Uvedl, že se s panem prof. Damohorským zúčastnili
Bavorsko-českého vysokoškolského fóra, kde domluvili navázání vztahů s novými
univerzitami, čímž rozšířili nabídku univerzity v této oblasti pro výměnné pobyty pro naše
studenty. Z informací týkajících se zahraničních vztahů dále zmínil, že prof. de Frouville
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z Paříže přijel do Prahy za účelem jednání o zlepšení spolupráce frankofonní oblasti s našimi
univerzitami.
Dále prof. Kuklík informoval AS PF UK, že vědecké radě bylo předloženo společné stanovisko
vedení fakulty a AS PF UK, ohledně jmenování školitelů z řad nehabilitovaných učitelů.
Vědecká rada toto vzala na vědomí s tím, že jí bude formou uceleného návrhu předložen
konkrétní seznam.
Termín slavnostního otevření páternosteru je předběžně stanoven na 26. února 2018.
Nakonec prof. Kuklík informoval AS PF UK o projektu, který byl za PF UK podán do výzvy
„Podpora rozvoje studijního prostředí – výzva č. 02_17_044“. Nabízí příležitost vybavit
fakultu zejména z hlediska technického a celkové zlepšení studijního prostoru. V tomto bodě
upozornil na to, že 80 % poskytnuté částky (přibližně 20 mil. Kč) musí být vyčerpáno do
31. srpna 2018.
Slova se ujal doc. Boháč a informoval AS PF UK o dění na půdě AS UK. Zmínil zejména
projednávání principů rozdělení peněžních prostředků mezi jednotlivé fakulty, konkrétně
to, že na základě dopisu, který zaslal společně s panem děkanem na rektorát, zohlednil rektorát
v principech specifika nedělených magisterských studijních programů, neboť jinak by PF UK
byla znevýhodněna oproti fakultám s dělenými studijními programy (jde o kvalitativní ukazatel
počtu absolventů). Dále informoval, že principy byly projednávány v Ekonomické komisi AS
UK, kde však 1. LF přišla s alternativními návrhy (zejména s požadavkem na započítání RIV
bodů ze společných pracovišť s fakultními nemocnicemi).
Dále kol. doc Boháč zmínil projednávání nového vnitřního mzdového předpisu, který by měl
vytvořit prostor pro zvýšení rozpětí mezd akademických a ostatních pracovníků univerzity.
Kol. Mgr. Říha doplnil informací z Ekonomické komise AS UK, kde byl apel na zvýšení dolní
hranice mezd i za cenu propouštění. Tento návrh nicméně nezískal podporu.
Dále kol. doc. Boháč upozornil na spor probíhající na půdě univerzity ohledně jmenování
kandidátky na děkanku FSV dr. Němcové Tejkalové.
V rozpravě k prvnímu bodu programu se nejprve kol. dr. Žákovská zeptala, jestli je reálná šance,
že se mzdy navýší alespoň o 10 %, aby se dorovnala inflace. Podle sdělení prof. Kuklíka
všechny prostředky, které fakulta dostane navíc, budou moci být alokovány na navýšení mezd,
ale záleží na tom, kdy přesně fakulta tyto prostředky dostane, a není jisté, kolik to bude.
Kol. dr. Honusková upozornila na nutnost upravit rozpětí mezd tak, aby bylo možné s ním
reálně pracovat při stanovování odměn pracovníků z evropských grantů. Kol. Mgr. Říha
informoval o vyjednávání s vedením univerzity ohledně zlepšení mezifakultní prostupnosti
díky univerzitním grantům věnovaným na nové předměty.
Kol. Kalašnikovová se zeptala, jestli se dá projekt do výzvy podpora rozvoje studijního
prostředí zkombinovat s architektonickou soutěží. Prof. Kuklík znovu upozornil na
problematičnost termínu, do kdy musí být částka vyčerpána. Pokud bude mít fakulta do té doby
výsledek architektonické soutěže, je to možné. Kol. dr. Honusková doplnila, že je potřeba mít
pro tyto příležitosti připravený dlouhodobý plán. Kol. Kalašnikovová dále upozornila na
různorodost nábytku na chodbách. Doc. Chromá informovala o provedeném průzkumu
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fakultního nábytku, aby bylo jasné, co se musí dokoupit, a že celková snaha směřuje ke
sjednocení nábytku podle pater.
Kol. dr. Antoš reagoval na připomínku kol. dr. Žákovské. Navrhl při zvyšování mezd zohlednit
výkony jednotlivých pracovníku, s čímž kol. dr. Žákovská nesouhlasila, naopak by podle ní měl
být základ pro všechny stejný. Kol doc. Boháč k tomu doplnil, že problém vidí v rozdílech mezi
jednotlivými pracovníky, hlavně co se týče počtu vedených diplomových prací, rozsahu výuky,
počtu publikací a dalších výstupů. Kol. Říha upozornil, že by mělo dojít zejména k navýšení
mezd u těch skupin akademických pracovníků, jejichž mzdy jsou pod průměrnou hodnotou
mezd akademických pracovníků na obdobných pozicích na jiných právnických fakultách v ČR.
Dále kol. dr. Antoš reagoval na materiál předložený 1. LF Ekonomické komisi AS UK
a upozornil na absurditu toho, že by příspěvky fakult ve prospěch rektorátu měly být pro
všechny fakulty stejné, když každá dostává rozdílný obnos na studenta. Dále uvedl, že
nesouhlasí s posílením ukazatele RIV z 32 % na 35 %, zvýšení částky na cizí studenty ze
100 tis. Kč na 150 tis. Kč, poklesu hodnoty ukazatele „Absolventi“ z 13 % na 5 % (i přes
zavedení nového ukazatele Graduation rate s váhou 5 %) a s požadavkem na započítání RIV
bodů z fakultních nemocnic.
Kol. doc. Boháč s podporou kol. Ing. Felsingerové navrhl přijmout usnesení, že AS PF UK
zásadně nesouhlasí s předmětným materiálem z důvodů, které zmínil kol. dr. Antoš.
Usnesení č. 1/12
AS PF UK nesouhlasí s materiálem z 1. LF předloženým na jednání Ekonomické komise
AS UK, zejména s požadavkem na započítání RIV bodů z fakultních nemocnic. Ohledně
návrhu principů rozdělení peněžních prostředků mezi fakulty AS PF UK nesouhlasí
s posílením ukazatele RIV z 32 % na 35 %, zvýšením částky na cizí studenty ze 100 tis.
Kč na 150 tis. Kč a poklesem hodnoty ukazatele „Absolventi“ z 13 % na 5 % (i přes
zavedení nového ukazatele Graduation rate s váhou 5 %).
(17 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
2.

Opatření děkana o podrobnostech hodnocení výuky studenty magisterského
studijního programu

Kol. doc. Boháč předal slovo paní proděkance doc. Chromé, která uvedla, že úkolem
předmětného opatření je upravit podrobnosti hodnocení výuky studenty a ustanovit Evaluační
komisi jako orgán kontroly hodnocení výuky studenty.
Kol. dr. Žákovská navrhla vypuštění slova „hrubé“ v čl. 4 odst. 2. Kol. dr. Staša upozornil, že
jde o inspiraci procesními řády. V navazující diskusi se většina přiklonila k tomu, že by neměly
být zveřejněny komentáře, v nichž se vyskytují urážky, a nikoliv pouze komentáře s hrubými
urážkami.
Kol. doc. Boháč se dotázal na otázku počtu členů evaluační komise. V diskusi bylo vyjasněno,
že členem komise má být vždy děkan a vedoucí studijního oddělení. Členy komise má jmenovat
děkan s tím, že polovinu z celkového počtu jmenuje z osob navržených AS PF UK.
V návaznosti na to navrhl kol. doc. Boháč upravené znění čl. 2 odst. 2.
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Usnesení č. 2/12
Z čl. 4 odst. 2 se vypouští slovo „hrubé“.
(12 pro, 1 proti, 4 zdrž.)
Usnesení č. 3/12
Čl. 2 odst. 2 uvést v tomto znění: „(2) Evaluační komise se skládá nejméně z osmi členů.
Členem je vždy děkan a vedoucí studijního oddělení. Členy jmenuje děkan s tím, že
polovinu z celkového počtu jmenuje z osob navržených akademickým senátem fakulty.“.
(16 pro, 0 proti, 1 zdrž.)
Usnesení č. 4/12
AS PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s Opatřením děkana o podrobnostech
hodnocení výuky studenty magisterského studijního programu ve znění schválených
pozměňovacích návrhů.
(17 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
3.

Podmínky kurzu, v jehož rámci se uskutečňuje program celoživotního vzdělávání,
pro akademický rok 2018/2019

Kol. doc. Boháč předal slovo doc. Práškové, která tento bod uvedla. Cílem tohoto dokumentu
je informovat případné budoucí uchazeče o CŽV o podmínkách programu. Dále upozornila na
změnu v tom, během kterého období může uchazeč vykonat zkoušky SCIO, a to z toho důvodu,
že původní „změkčení“ se ukázalo jako marginální a činilo potíže při vyřizování žádosti.
Kol. dr. Staša navrhl reformulovat znění první věty v bodě 9, která stanoví podmínky pro přijetí
studentů CŽV do magisterského studijního programu. Uvedené ustanovení má upravovat pouze
dvě podmínky, a to splnění všech předepsaných studijních povinností do 28. června 2019, čímž
dosáhne 60 kreditů, a dosažení průměru výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů do 2,25
včetně.
Kol. dr. Antoš navrhl v bodě 5. zvýšit částku za kurz ze 48 000,- Kč na 49 000,- Kč.
Kol. dr. Žákovská s podporou kol. doc. Boháče navrhla změnu v první větě bodu 9., a to
konkrétně její konec formulovat takto: „bude přijat ke studiu magisterského studijního
programu bez ověření splnění podmínek výsledkem NSZ a bude zařazen do 1. ročníku tohoto
studia“.
Usnesení č. 5/12
Uvést začátek 1. věty v bodu 9 takto: „Absolvent programu CŽV, který řádně splní
všechny předepsané studijní povinnosti do 28. 6. 2019, čímž dosáhne 60 kreditů, a dosáhne
průměru výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů do 2,25 včetně“.
(17 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
Usnesení č. 6/12
Konec 1. věty v bodu 9 uvést takto: „bude přijat ke studiu magisterského studijního
programu bez ověření splnění podmínek výsledkem NSZ a bude zařazen do 1. ročníku
tohoto studia“.
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(17 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
Usnesení č. 7/12
V bodě 5. se číslo „48.000“ nahrazuje číslem „49.000“.
(15 pro, 0 proti, 1 zdrž.)
Usnesení č. 8/12
AS PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s Podmínkami kurzu, v jehož rámci se
uskutečňuje program celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2018/2019 ve znění
přijatých změn a bere na vědomí návrh Smlouvy o uskutečnění programu celoživotního
vzdělávání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
(17 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
4.

Podmínky architektonické soutěže

Prof. Kuklík uvedl tento bod. Informoval, že návrh byl vypracován na základě pěti zasedání
Komise pro architektonickou soutěž a konzultován se zástupci České komory architektů. Dále
uvedl, že by rád využil možnosti získat pro budoucí projekt sponzorské dary, a to díky akcím
spojeným s 80. výročí budovy a otevřením páternosteru. Architektonická soutěž bude probíhat
dvoufázově a právní pomoc k jejím podmínkám poskytne advokátní kancelář Císař Češka
Smutný.
Kol. dr. Staša navrhl upravit znění bodu 7, konkrétně jeho závěru na „čímž zadavatel vytvoří
předpoklady pro předložení co nejvíce kreativních řešení”.
Kol. dr. Žákovská podotkla, že by bylo dobré, kdyby byla do návrhu zapracována relaxační
zóna i pro učitele. V tomto směru by bylo třeba upravit bod 6.
Usnesení č. 9/12
V bodě č. 7 závěrečná část zní: „čímž zadavatel vytvoří předpoklady pro předložení co
nejvíce kreativních řešení“.
(16 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
Usnesení č. 10/12
Do bodu č. 6 se za slova “relaxační zóny pro studenty” vkládají slova „ostatní členy
akademické obce a zaměstnance fakulty”.
(15 pro, 0 proti, 1 zdrž.)
Usnesení č. 11/12
AS PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s podmínkami Architektonické soutěže na
vnitřní prostory přízemí budovy PF UK ve znění přijatých změn.
(16 pro, 0 proti, 0 zdrž.)

Stránka 5 z 9

5.

Rozdělení výsledku hospodaření fakulty za rok 2016

Slovo bylo uděleno dr. Hřebejkovi, který uvedl, že přebytek bude rozdělen do dvou ze čtyř
fakultních fondů, a to do rezervního fondu a do fondu rozvoje investičního majetku.
Kol. dr. Antoš se dotázal, jestli by nebylo výhodnější dát všechny peníze do fondu rozvoje
investičního majetku, protože poskytuje větší možnost jejich zhodnocení. Prof. Kuklík
upozornil na důležitost prostředků v rezervním fondu.
Usnesení č. 12/12
AS PF UK schvaluje rozdělení výsledku hospodaření fakulty za rok 2016 takto: do
rezervního fondu částku 28 400,- Kč a do fondu rozvoje investičního majetku částku 28
449,- Kč.
(16 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
6.

Plán realizace strategického záměru na rok 2018

Tento materiál uvedl prof. Kuklík. Zdůraznil snahu zkoncentrovat do tohoto dokumentu to
nejdůležitější, co bude ukazovat nakolik je naplňován strategický záměr. Konkretizace
nástrojů nebyla uvedena záměrně, bude doplněna po 8. únoru 2018, kdy budou AS PF UK
předloženy návrhy na proděkany jednotlivých rezortů.
Kol. Mgr. Říha poděkoval za předložený materiál a uvedl, že přes zřejmý posun mají cíle stále
velmi obecnou podobu, nejsou zřejmé odpovědné osoby a ani způsob hodnocení naplnění
těchto cílů. Cíle nejsou provázané se strategickým záměrem fakulty a v některých případech
jsou dokonce vzájemně protichůdné. Konkrétně byl uveden příklad čl. III. 8, kde prof. Tomášek
vysvětlil, že došlo k navýšení počtu doktorandských publikací zejména díky tomu, že byla
zavedena povinnost doktorandů publikovat v recenzovaných časopisech.
Dále kol. Říha uvedl další příklad nejasnosti cíle v podobě implementaci systému Turnitin,
kdy z tohoto cíle není jasné, jakou variantu implementace fakulta volí. Prof. Kuklík řekl, že
tento rok je vnímán jako přípravná fáze a záleží na stanovisku univerzity.
Kol. Kalašnikovová vyjádřila nesouhlas s předloženým materiálem a zdůraznila, že by měl být
propracován detailněji z hlediska odpovědných osob, lhůty pro realizaci a celkové
konkrétnosti dokumentu. Kol. Horký toto podpořil.
Kol. doc. Boháč se dotázal, zda bude ve strategickém záměru reflektován nový účetní
ekonomický systém navržený univerzitou. Doc. Chromá upozornila na souvislost
s elektronizací spisové služby. Kol. dr. Antoš v této souvislosti podpořil myšlenku pracovat na
zprůhlednění informací z účetnictví a provázat ho reálným s hospodařením fakulty a s
rozpočtem.
Dále se kol. dr. Antoš dotázal, co přesně znamená pilotní projekt nahrávání přednášek (bod
I. 3) a zda nadále platí, že se přednášky budou nahrávat pouze se souhlasem přednášejícího.
Prof. Kuklík potvrdil, že na tomto závěru se nic nemění, a upřesnil, že to plyne z přihlášky
fakulty k výzvě k elektronizaci, na kterou budou fakultě poskytnuty finanční prostředky, a že
se pracuje jak s otázkou zachycení projevu při přednášce, tak s možností nabídky předem
nahraných kurzů. Kol. Mgr. Říha k tomu poznamenal, že z tohoto dotazu a jeho zodpovězení
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jasně plyne problémovost obecnosti celého dokumentu, protože jednotliví diskutující si pod
daným bodem představovali rozdílné formy nahrávání.
Usnesení č. 13/12
AS PF UK schvaluje Plán realizace strategického záměru na rok 2018 a bere na vědomí
informaci, že tento Plán bude dále konkretizován na začátku roku 2018, a že v roce 2018
bude podán návrh na změnu strategického záměru fakulty pro roky 2016 – 2020, který
bude obsahovat konkrétní ukazatele plnění jednotlivých cílů, osoby, které za jejich plnění
odpovídají, a časový rámec jejich plnění.
(16 pro, 0 proti, 2 zdrž.)
7.

Vyjádření k návrhu na jmenování dr. Urbana vedoucím Centra právních dovedností
a dr. Horáčka vedoucím Centra mimosoudního řešení sporů

Kol. doc. Boháč na úvod vysvětlil, že podkladem je materiál z minulého zasedání týkající se
rozdělení Mezioborového centra rozvoje právních dovedností.
Slova se ujal prof. Kuklík a stručně uvedl, že po schválení předmětného materiálu na minulém
zasedání je potřeba zajistit vedení nových center.
Dále byla přítomnému dr. Urbanovi dána možnost se představit. Dr. Urban poděkoval za
pozvání a vyzval členy AS PF UK k dotazům.
Kol. Kalašnikovová se zeptala, zdali je v plánu otevřít předmět s názvem Právní argumentace,
který byl uveden ve strategickém záměru. Dr. Urban tento podnět přijal a řekl, že to závisí na
osobě vyučujícího.
Kol. doc. Salač vyjádřil podporu oběma kandidátům. Kol. Horký a kol. Samek též, a to zejména
dr. Urbanovi.
Usnesení č. 14/12
AS PF UK zřizuje volební komisi ve složení kol. dr. Žákovská, kol. Kalašnikovová,
kol. Samek.
(18 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
Slovo bylo předáno volební komisi a proběhla tajná volba.
Po provedení volby kol. dr. Žákovská z pozice vedoucí volební komise konstatovala, že bylo
vydáno celkem 18 hlasovacích lístků (3 nebyly vydány pro nepřítomnost). Všechny vydané
hlasovací lístky byly platné.
Usnesení č. 15/12
AS PF UK jmenuje dr. Urbana vedoucím Centra právních dovedností
(16 pro, 0 proti, 2 zdrž.)
Usnesení č. 16/12
AS PF UK jmenuje dr. Horáčka vedoucím Centra mimosoudního řešení sporů.
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(14 pro, 1 proti, 3 zdrž.)
8.

Různé

V tomto bodě vystoupil doc. Boháč s informací ohledně čl. 72 odst. 2 Pravidel pro organizaci
studia na PF UK a doporučil, že by mělo být vykládáno tak, že v průběhu státní doktorské
zkoušky musí být vždy přítomen předseda a alespoň další 2 členové zkušební komise.
Usnesení č. 17/12
AS PF UK bere na vědomí informaci k čl. 72 odst. 2 Pravidel pro organizaci studia na PF
UK a doporučuje vykládat ustanovení čl. 72 odst. 2 první věty tak, že v průběhu státní
doktorské zkoušky musí být vždy přítomen předseda a alespoň další 2 členové zkušební
komise pro státní doktorskou zkoušku.
(18 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
Dále doc. Boháč navrhl schválit harmonogram zasedání AS PF UK pro letní semestr 2018.
Vedle již schváleného termínu zasedání dne 8. února 2018 by se podle návrhu zasedání AS PF
UK měla konat dne 1. března 2018, dne 22. března 2018, dne 26. dubna 2018 a dne 31. května
2018.
Usnesení č. 18/12
AS PF UK schválil tento harmonogram zasedání v letním semestru 2018:
- 8. února 2018 od 16 hod. v místnosti č. 117,
- 1. března 2018 od 16 hod. v místnosti č. 117,
- 22. března 2018 od 16 hod. v místnosti č. 117,
- 26. dubna 2018 od 16 hod. v místnosti č. 117,
- 31. května 2018 od 16 hod. v místnosti č. 117.
(18, pro, 0 proti, 0 zdrž.)
Dále se kol. Mgr. Říha dotázal kol. dr. Žákovské, zdali AS PF UK bude projednávat pravidla
mezifakultní SVOČ vzhledem k jejich možnému dopadu na stipendijní fond. Kol.
dr. Žákovská uvedla, že se příští rok budou scházet zástupci fakult, kde se budou pravidla
projednávat, a následně bude možné výsledek předložit AS PF UK. V letošním roce nicméně
jednotná pravidla nebudou.
Prof. Kuklík informoval AS PF UK o otevření dětského koutku dne 17. ledna 2018 ve
spolupráci s Filozofickou fakultou. Kol. dr. Žákovská za tento projekt poděkovala.
Kol. doc. Boháč na závěr informoval AS PF UK o publikování vzorů z Opatření děkana
o závěrečných pracích a požádal o jejich šíření.
Doc. Chromá informovala o stavu přihlášek do magisterského studia, konkrétně o jejich
mírném propadu v meziročním srovnání ke 14. prosinci. V této souvislosti uvedla, že v rámci
Pracovní skupiny pro propagaci fakulty vůči uchazečům její členové prodiskutovali možnosti
financování reklamy na Facebooku pro uchazeče a v lednu se vyzkouší účinnost placené
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reklamy pro Den otevřených dveří. Dále zmínila, že se vyjednává zkušební provoz automatu
na čaj a kávu za nákladovou cenu pro studenty během zkouškového období; automat by byl
umístěn v prvním nebo druhém patře.
Kol. dr. Žákovská informovala o vyhlášení SVOČ ke dni zasedání.

Kol. doc. Boháč popřál členům AS PF UK hezké Vánoce a ukončil zasedání.

Zapsala: Matoušková
Schválil: Boháč
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