Univerzita Karlova
Právnická fakulta
Zápis ze 17. zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK
ze dne 15. května 2018
Přítomni:

Boháč, Felsingerová, Frinta, Honusková, Horký, Kalašnikovová, Kindl, Kudrna,
Matoušková, Salač, Staša, Štangová, Šustek, Říha, Žákovská

Omluveni:

Ohnoutková, Pospíšilová, Potůček, Samek, Škapová, Sobotka

Hosté:

dle prezenční listiny

Zasedání zahájil předseda kol. doc. Boháč a poděkoval členům AS PF UK, že se dostavili na
mimořádné zasedání.
Konstatoval, že je přítomno 15 senátorů a AS PF UK je tedy usnášeníschopný. Dotázal se, zdali
některý z členů senátu má námitky proti zápisu z 16. zasedání senátu ze dne 26. dubna 2018.
Nikdo námitky nevznesl. Kol. 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 nevznesl námitky, změna programu
byla přijata tichým souhlasem.
Schválený program:
1. Informace vedení fakulty a informace z AS UK
2. Změna vnitřního předpisu (Pravidla pro přiznávání stipendií)
3. Rozvaha příjmů a výdajů fakulty na rok 2018
4. Evropské projekty
5. Různé
1.

Informace vedení fakulty a informace z AS UK

Slova se ujal děkan prof. Kuklík. Informoval členy AS PF UK o probíhajícím projednávání
principů pro rozdělování prostředků na univerzitní úrovni a též o snaze vedení doplňovat
finanční prostředky z jiných zdrojů. Kol. doc. Boháč doplnil, že principy již byly schváleny na
zasedání AS UK, a principy rozdělení prostředků pro rok 2019 jsou tedy již finální.
Dále prof. Kuklík sdělil členům AS PF UK, že v rámci projednávání žádostí o akreditace
vyvstala otázka posouzení věku garantů studijních programů. Upozornil, že PF UK navrhla jako
garantku magisterského studijního programu prof. Karfíkovou, i přes výše uvedený věkový
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požadavek. Kol. Mgr. Říha k tomu doplnil, že tento požadavek byl rektorem konstatován na
zasedání AS UK a tato skutečnost je uvedena v zápise ze zasedání AS UK.
Kol. doc. Boháč informoval o tom, že byl na půdě AS UK schválen rozpočet UK na rok 2018,
rozdělení peněžních prostředků na rok 2018 a bonifikace pro programy Progres na tento rok.
Dále informoval senát, že novela Stipendijního řádu UK, která umožnuje zvýšit doktorandská
stipendia za splnění určitých povinností až o 10 000 Kč měsíčně, byla schválena AS UK.
Kol. Mgr. Říha informoval o proběhlém zasedání Studijní komise AS UK k Studijnímu
informačnímu systému.
2.

Změna vnitřního předpisu (Pravidla pro přiznávání stipendií)

Tento bod uvedl kol. doc. Boháč. Zdůraznil důležitost přijetí změny vnitřního předpisu za
účelem dodržení lhůty pro předložení návrhu AS UK. K obsahu uvedl, že zásadním bodem je
využití možnosti dané čl. 12 odst. 3 Stipendijního řádu UK, podle kterého může vnitřní předpis
fakulty stanovit, že doktorandské stipendium se navyšuje o další částku po úspěšném splnění
určené studijní, vědecké nebo jiné povinnosti či povinností studenta (v současné době až o 2.000
Kč měsíčně, v případě nabytí účinnosti novely Stipendijního řádu UK až o 10.000 Kč měsíčně).
Jinak návrh obsahuje tři legislativně-technické změny.
V diskuzi nikdo nevystoupil, proběhlo tedy hlasování.
Usnesení č. 1/17:
AS PF UK schvaluje novelu Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK v předloženém
znění.
(13 pro, 0 proti, 1 zdrž.)
3.

Rozvaha příjmů a výdajů fakulty na rok 2018

Kol. doc. Boháč požádal o úvodní slovo tajemníka fakulty, dr. Hřebejka. Dr. Hřebejk tento
bod stručně uvedl, zejména zdůraznil, že rozvaha je sestavená jako vyrovnaná s tím, že
převážná část navýšení příjmů bude použita na navýšení platů akademických a ostatních
pracovníků.
Dále se slova ujal kol. doc. Frinta a informoval o tom, že Ekonomická komise AS PF UK si
při projednávání všimla několika drobností a předložila návrhy úprav děkanovi,
prof. Kuklíkovi, který si je osvojil a zaslaný návrh již tyto úpravy obsahuje. Ekonomická
komise doporučila tento návrh schválit.
Usnesení č. 2/17:
AS PF UK schvaluje Rozvahu příjmů a výdajů fakulty na rok 2018 v předloženém znění.
(15 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
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4.

Evropské projekty

Kol. doc. Boháč předal slovo kol. dr. Honuskové, která představila členům AS PF UK
probíhající evropské projekty na PF UK. Prvním získaným byl projekt „Právníci pro
společnost”, který měl zejména za cíl otestovat strukturální připravenost fakulty pro podobné
projekty, dále dr. Honusková informovala o „Malém investičním projektu”, projektu
„Vzdělanější učitelé” (s cílem posílit znalosti středoškolských učitelů pro výuku práva),
„Velkém investičním projektu” a o projektu „Mobilita”. Zdůraznila, že je potřeba doplnit a
propracovat strategický rozvojový a investiční plán, aby fakulta byla připravená ucházet se o
peněžní prostředky v rámci vypsaných projektů.
Kol. Kalašnikovová se zeptala, zda je možné použít peněžní prostředky získané z těchto
projektů na architektonickou soutěž. Kol. dr. Honusková odpověděla, že to možné není,
protože tyto projekty se připravovaly před rokem či dvěma a nelze je již doplňovat.
Prof. Kuklík ocenil nasazení kol. dr. Honuskové a uvedl, že se evropské projekty stávají
dobrou příležitostí získat prostředky, a měla by se jim věnovat pozornost.
Kol. doc. Salač upozornil na možnost čerpání prostředků z kapitoly Ministerstva vnitra
(prostředky určené na vědu) a uvedl, že by bylo vhodné rovněž sledovat tento možný zdroj
peněžních prostředků.
AS PF UK vzal informace projednané v rámci tohoto bodu na vědomí tichým souhlasem.
5.

Různé

V tomto bodě se do rozpravy přihlásila kol. dr. Honusková, která informovala o plánované
návštěvě dětí ze ZŠ Plynárenská v Teplicích a požádala členy AS PF UK o spolupráci.
Kol. doc. Salač v této souvislosti upozornil na probíhající humanitární projekty (UNICEF) a dal
ke zvážení, jestli se do některého z těchto projektů nezapojit. Doc. Štangová navrhla ke zvážení
pomoc v České republice, např. matky samoživitelky.
Kol. doc. Boháč poděkoval členům AS PF UK za účast na zasedání a ukončil ho.

Zapsala: Matoušková
Schválil: Boháč
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