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Univerzita Karlova     

Právnická fakulta 

Zápis z 32. zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK  

ze dne 21. listopadu 2019 

Přítomni: Boháč, Felsingerová, Honusková, Horký, Hořeňovský, Kalašnikovová, Kindl, 

Kudrna, Matoušková, Ohnoutková, Potůček, Říha, Samek, Staša, Štangová, 

Žákovská 

Omluveni:  Frinta, Pospíšilová, Salač, Sobotka, Šustek 

Hosté:  dle prezenční listiny 

Zasedání zahájil předseda kol. doc. Boháč. Konstatoval, že AS PF UK je usnášeníschopný, 

a dotázal se, zdali má někdo námitky proti zápisům z posledních dvou zasedání AS PF UK, 

do kterých byly následně ještě zapracovány formální připomínky. Námitky nikdo nevznesl. 

Zápisy byly schváleny tichým souhlasem. 

Následně se kol. doc. Boháč dotázal, zdali má někdo námitky proti navrženému programu. 

Námitky nikdo nevznesl. Program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 

Schválený program: 

 

1. Informace vedení fakulty a informace z AS UK 

2. Výše stipendia za vynikající studijní výsledky 

3. Informace o plánovaných investičních akcích 

4. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 

5. Různé 

1. Informace vedení fakulty a informace z AS UK 

Slova se ujal děkan prof. Kuklík. Informoval AS PF UK o tom, že proběhlo výjezdní 

zasedání kolegia děkana ve Slaném, kde byly projednány především investiční akce a 

probíhající jednání s katedrami, která se konala prozatím přibližně u poloviny pracovišť. 

V rámci nich byl sestaven přehled pedagogické a vědecké činnosti všech pracovníků, který 

byl podroben kontrole naplnění minimálních standardů. Výsledky budou použity zaprvé pro 

nový magisterský studijní program, včetně potřeb jednotlivých kateder, a zadruhé k motivaci 

mladších asistentů a docentů prostřednictvím navýšení jejich mezd. Děkan dále poděkoval 

kol. dr. Říhovi a ostatním organizátorům Noci fakulty a uvedl, že příští rok se bude akce 

opakovat a dojde k jejímu dalšímu zlepšení. Byli oceněni 3 nejlepší vyučující na základě 

hodnocení výuky studenty a následného studentského hlasování, dále byly uděleny ceny 

Praemium excellentiae, kterou získal 1 student za vynikající studijní výsledky, 4 autoři 
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výjimečných diplomových a dizertačních prací a rovněž 2 studenti za významný vědecký 

počin. Závěrem děkan zmínil, že naši studenti se umístili na prvních 3 místech soutěže o Cenu 

IUS et SOCIETAS. 

Kol. doc. Boháč doplnil informace z AS UK. Uvedl, že příští týden bude v Legislativní 

komisi AS UK projednávána čtvrtá novela Pravidel pro organizaci studia na PF UK schválená 

fakultním senátem na předešlém zasedání. Kromě toho bude projednávána iniciativa 

Univerzity za klima a finanční situace Fakulty humanitních studií. 

Kol. dr. Říha doplnil, že dnes proběhl sněm Rady vysokých škol, kde kromě financování 

a rozpočtového rámce pro příští rok byla projednávána připravovaná novela zákona o 

vysokých školách. 

2. Výše stipendia za vynikající studijní výsledky 

Bod uvedl proděkan dr. Antoš. Návrh reflektuje diskuzi z jara tohoto roku, podle které by 

stipendia měla být zvýšena a zároveň diferenciována jejich výše podle studijních výsledků. 

Předkládaný návrh zohledňuje oba závěry, přičemž je navrhována zcela spojitá diferenciace, 

tedy bez jakýchkoliv schodů, díky čemuž případné malé rozdíly nebudou mít velký dopad 

na výsledné stipendium. Výpočet je založen na násobení (invertovaného) průměru počtem 

kreditů za průměrované předměty, díky čemuž budou lépe ohodnoceni ti, kteří stejného 

průměru dosáhli absolvováním více předmětů. Podle výsledného čísla, tedy počtu bonusových 

bodů, se poměrně rozdělí celkový bonus, který je letos kromě základu 12 500 Kč pro 

každého, kdo dosahuje stipendia, navrhován ve výši 1,5 mil. Kč. Konkrétní navrhovaná výše 

stipendia spojitě stoupá od 12 500 Kč až do 30 000 Kč pro nejlepší studenty. Celkový náklad 

pro stipendijní fond je oproti loňskému roku navíc asi 2 mil. Kč, tedy asi o 75 %. Současné 

hospodaření stipendijního fondu však takový nárůst umožňuje. 

V diskuzi vystoupila kol. Ing. Felsingerová, která podotkla, že je rozdíl mezi nejlepšími 

studenty a studenty, kteří dosáhli nejlepších známek. Uvedla, že odstupňování je pozitivní, ale 

pro podporu kvalitnějšího vzdělávání by bylo dobré finančně více motivovat i učitele, na 

čemž by vydělali všichni. 

Kol. dr. Říha pro odlehčení zmínil, že v připravované novele vysokoškolského zákona se řeší 

i stipendia pro zaměstnance. Uvedl, že způsob určení adresátů prospěchového stipendia může 

být kontroverzní, nicméně vzhledem k tomu, že kritériem je nově rovněž počet vykonaných 

kontrol studia, je pravděpodobné, že nejvyšší stipendium dostanou velmi dobří studenti. 

Kol. Mgr. Horký uvedl, že již tradičně každý rok při projednávání tohoto bodu vznáší apel 

na zvýšení prospěchových stipendií, a to alespoň nad minimální částku 10 000 Kč. Ačkoliv 

lze vést diskuzi o tom, nakolik jsou ústní zkoušky objektivní parametr pro určování adresátů 

těchto stipendií, jde o povinnou formu stipendií vyžadovanou na úrovni celé univerzity, proto 

nelze diskutovat o jejich existenci, ale jen o výši částky, která by, aby byla důstojná, měla být 

podstatně vyšší než zmíněné minimum. Kol. Mgr. Horký proto poděkoval kolegiu děkana 

za vyslyšení a předložení tohoto návrhu, díky kterému nově výše stipendia bude dosahovat až 

30 000 Kč. Kol. Mgr. Horký dále uvedl, že již loňský rok upozorňoval na to, že stipendijní 

fond letos bude ve velmi dobré kondici, přičemž to se potvrdilo, jelikož zatímco v 5 
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posledních letech výše stipendijního fondu dosahovala nejvýše jednotek mil., letos již je ve 

stipendijním fondu 28 mil. Kromě toho se zrovna v předchozím měsíci skokově navýšil 

poplatek za delší studium, který je příjmovou stranou stipendijního fondu, a to z 19 000 Kč 

na 27 000 Kč, příští rok lze tedy očekávat zbohatnutí stipendijního fondu ještě o dalších 

přibližně 50 %, proto si můžeme dovolit ze stipendijního fondu vyplácet stipendia poměrně 

štědře, a to včetně stipendií prospěchových. Kol. Mgr. Horký proto do budoucna apeloval 

na další navýšení. 

Kol. Ohnoutková uvedla, že institut prospěchových stipendií je nesprávný. Mít co nejlepší 

známky je povinností studentů. Odstupňování je dobrým krokem, ale horní hranice 30 000 Kč 

je příliš vysoká. 

Kol. dr. Honusková upozornila, že zvláště v kontextu zvyšování náročnosti studia ve vyšších 

ročnících, při kterých studenti nebudou moci pracovat, je potřeba mít rovněž na paměti 

sociální stipendia. Kol. dr. Kudrna dodal, že čím víc se o tomto systému dozvídá, tím víc 

s ním má problém. Není správné, pokud studentovi stačí vykonat jednu zkoušku dobře, a 

nikoliv všechny povinnosti v daném semestru, aby získal prospěchové stipendium. Pro návrh 

proto nikdy hlasovat nebude. Kol. Mgr. Horký podotkl, že v současném i nově navrhovaném 

systému je Pravidly pro přiznávání stipendií na PF UK zamezeno, aby prospěchové 

stipendium získal někdo, kdo splní jen jednu zkoušku, a ne všechny zapsané studijní 

povinnosti. 

Kol. Kalašnikovová uvedla, že návrh podporuje, jelikož i přes limity kritérií hodnocení lze 

předpokládat, že student s nižším průměrem podal lepší studijní výkon. Kromě toho mezi 

podmínky udělení stipendia díky novému magisterskému studijnímu programu nově přibydou 

i klasifikované zápočty, které dále diverzifikují známky jakožto kritéria pro udělení stipendia. 

Kol. doc. Boháč uvedl, že v rámci nastavených vnějších kritérií návrh podporuje. Je ale 

otázkou, nakolik je vhodný systém, kdy je povinnost vždy ohodnotit alespoň 10 % studentů, 

lepší systém by byl, kdyby prospěchové stipendium bylo pro nižší počet studentů, avšak 

v kombinaci s vyšší podporou sociálních stipendií. Kol. Mgr. Horký doplnil, že v současné 

době jsou sociální stipendia spravována na univerzitní úrovni a již dnes jsou poměrně vysoká, 

kdy například studenti bydlící ve studentském bytě mohou obdržet přibližně 4 000 Kč na 

osobu měsíčně, v kombinaci s dalšími příspěvky dokonce 15 000 Kč na osobu měsíčně i více. 

Usnesení č. 1/32: 

AS PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s výší stipendia za vynikající studijní 

výsledky, a to s výší fixní složky 12 500 Kč a s výší bonusové složky podle předloženého 

materiálu. 

(13 pro, 0 proti, 3 zdrž.) 

Proděkan dr. Antoš závěrem poznamenal, že jde o velký krok, kterým byly završeny snahy 

senátu stabilizovat stipendijní fond tak, aby na prospěchových stipendiích nemusely být 

vypláceny jen nejnižší částky, a vyjádřil vděčnost za podporu pro zvýšení poplatků za delší 

studium akademickými senátory, bez které by to nebylo možné. 
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3. Informace o plánovaných investičních akcích 

Úvodní slovo přednesl tajemník Bc. Hájek a prezentoval předkládaný materiál. Jde 

o plánované investiční akce nad 50 000 Kč do roku 2023. Jedná se především o rekonstrukci 

kotelny, která se kvůli vlivům týkajícím se výběrového řízení nezrealizovala podle původního 

plánu v roce 2019, místo toho se zrealizuje až v letech 2021-2022. Ve stejném období se 

zrealizuje oprava fasády a oken. Rekonstrukce se bude financovat především ze zdrojů 

MŠMT, dále ze Státního fondu životního prostředí, případně z fakultního Fondu rozvoje 

investičního majetku. Dále v roce 2020 dojde k rekonstrukci plošin pro invalidy 

a modernizaci místnosti č. 303, která bude financována především ze zdrojů EU. Ve stejném 

roce se dále plánuje rozdělení místnosti č. 402, oprava roletového systému v místnosti č. 100 

a oprava zbývajících vstupních dveří do budovy. Kromě těchto akcí typu A, tedy zařazených 

k realizaci, jsou ještě evidovány akce typu B, o kterých prozatím rozhodnuto není, jedná se 

především o obnovu vzduchotechniky, lepšího využití 4. patra, 2. suterénu apod. Tyto akce 

budou zařazovány podle možností. 

V diskuzi se kol. Kalašnikovová dotázala na možnost zlepšit vybavení nábytku ve 

společných prostorách. Tajemník Bc. Hájek odpověděl, že se s tím počítá. 

Kol. Samek se dotázal, jaký je posun ohledně rekonstrukce přízemí fakulty v rámci 

architektonické soutěže. Děkan prof. Kuklík odpověděl, že od začátku příštího roku 

proběhne soutěž, na jejímž základě vzniknou návrhy, a bude postupováno podle dokumentu, 

ke kterému se akademický senát vyjadřoval v prosinci 2017. Projekt bude realizován do 2 let. 

Tajemník Bc. Hájek doplnil, že je třeba tuto akci koordinovat s ostatními projekty. 

Kol. dr. Honusková upozornila na rizika a souvislosti spojené s plánováním projektů ve 

vztahu k problémům na jiných fakultách; krátce hovořila o tom, jak je zajištěna minimalizace 

rizik u projektů na PF UK. Kol. Mgr. Horký se dotázal, zda je v souvislosti s realizací 

architektonické soutěže zajištěna možnost výpovědi současných nájemních smluv prostor 

v přízemí. Děkan prof. Kuklík potvrdil, že do současných nájemních smluv bylo doplněno 

ustanovení umožňující je vypovědět tak, aby bylo možné zahájit rekonstrukce. 

Kol. doc. Boháč vyjádřil podporu záměru rozdělit místnost č. 402, stejně jako dalším 

opatřením, které umožní zvýšit kapacitu pro výuku. 

AS PF UK vzal informaci tichým souhlasem na vědomí. 

4. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl tajemník Bc. Hájek. Navrhuje se částku ve výši 

300 000 Kč převést do fondu odměn a zbylou částku ve výši přibližně 1 mil. Kč do rezervního 

fondu. 

V diskuzi nikdo nevystoupil. 

Usnesení 2/32: 

AS PF UK schvaluje rozdělení hospodářského výsledku fakulty za rok 2018, tj. částky 

1 343 120,26 Kč takto: 
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- fond odměn: 300 000 Kč, 

- fond rezervní: 1 043 120,26 Kč. 

(16 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

5. Různé 

Kol. dr. Říha přednesl návrh připojit se k otevřenému dopisu SK RVŠ adresovanému 

premiérovi Babišovi, týkajícímu se perzekuce hongkongských studentů, kteří protestují 

proti extradičnímu zákonu umožňujícímu vydávat hongkongské občany do Čínské lidové 

republiky. Vůči těmto studentům probíhají brutální zásahy bezpečnostních sil. 

Usnesení 3/32: 

AS PF UK se připojuje k výzvě SK RVŠ předsedovi vlády České republiky ve věci 

zásahu hongkongských pořádkových sil proti tamním studentům. 

(15 pro, 0 proti, 1 zdrž.) 

 

Kol. doc. Boháč na závěr zasedání pozval členy AS PF UK po skončení příštího zasedání dne 

12. 12. 2019, které bude posledním řádným zasedáním v tomto funkčním období, do 

restauračního zařízení. Děkan prof. Kuklík rovněž přítomné pozval na Mikulášskou pro děti 

studentů a zaměstnanců PF UK, která se koná dne 4. 12. 2019. 

Kol. doc. Boháč poděkoval členům AS PF UK a ukončil zasedání. 

Zapsal: Horký 

Schválil: Boháč 


