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Univerzita Karlova     

Právnická fakulta 

Zápis z 33. zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK  

ze dne 12. prosince 2019 

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

Kindl, Kudrna, Matoušková, Ohnoutková, Pospíšilová, Potůček, Salač, Samek, 

Sobotka, Staša, Štangová, Šustek 

Omluveni:  Říha, Žákovská 

Hosté:  dle prezenční listiny 

Zasedání zahájil předseda kol. doc. Boháč. Uvedl, že jde o poslední řádné zasedání AS PF UK 

v tomto funkčním období jeho členů. Konstatoval, že AS PF UK je usnášeníschopný, 

a dotázal se, zdali má někdo námitky proti zápisu z 32. zasedání AS PF UK. Námitky nikdo 

nevznesl. Zápis byl schválen 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. Informace o volbách do AS PF UK a AS UK 

3. Různé 

1. Informace vedení fakulty a informace z AS UK 

Kol. doc. Boháč předal slovo děkanovi prof. Kuklíkovi. Prof. Kuklík uvedl, že v úterý dne 

3. prosince 2019 se na půdě PF UK konalo diskusní vystoupení k 30. letům svobodných 

médií, které pořádala PF UK společně s Českou televizí. 

Dále AS PF UK seznámil s reakcí vedení univerzity na dopis týkající se nahrávání státních 

závěrečných zkoušek. Vedení univerzity se rozhodlo k možnosti jeho zavedení nepřiklonit, 

jelikož tento nástroj nevnímá jako vhodný, a to zejména z důvodu ochrany osobních údajů a 

problematiky technického zpracování a bezpečného uložení. Vedení univerzity doporučilo za 

účelem objektivizace zkoušení zvážit změnu formy státní zkoušky.  

Kol. doc. Boháč doplnil informace z AS UK s tím, že dne 29. listopadu 2019 byla na 

plenárním zasedání AS UK schválena 4. novela Pravidel pro organizaci studia na PF UK. 

Dále bylo v rámci AS UK diskutováno téma hnutí Univerzity za klima, finanční situace 

Fakulty humanitních studií a byla podána informace o rezignaci paní kvestorky. 
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Kol. Mgr. Horký doplnil informace z univerzitní komise pro IT, konkrétně týkající se 

problematiky studijního informačního systému. 

2. Informace o volbách do AS PF UK a AS UK 

Kol. doc. Boháč informoval AS PF UK o proběhlých volbách do AS PF UK a AS UK 

a přivítal nově zvolené senátory. 

Kol. dr. Staša uvedl, že v souvislosti s volbami se otevřela otázka možnosti volit jako student 

i jako zaměstnanec s tím, že když se v příslušných volbách člen akademické obce, který se 

nachází v tomto postavení, dožadoval umožnění volby do obou kurií, volební komise mu to 

neumožnila s odkazem na ústavní pořádek. Úprava Volebního řádu PF UK hovoří nejasně, 

některé fakulty umožňují volit v obou kuriích a je otázka, jak se věc bude dále vyvíjet. 

Kol. doc. Boháč poznamenal, že je třeba Volební řád PF UK upravit, aby hovořil jasně, 

jelikož toto není jediný problém, který se v průběhu voleb objevil. 

3. Různé 

Kol. doc. Boháč poděkoval současným členům AS PF UK za spolupráci v průběhu celého 

funkčního období. 

Kol. doc. Salač poblahopřál všem přítomným i nepřítomným novým členům AS PF UK 

a poděkoval všem současným. Zároveň ocenil profesionální vedení AS PF UK 

kol. doc. Boháčem a spolupráci s vedením PF UK. 

Kol. prof. Štangová též vyjádřila vděk za možnost působit v AS PF UK a za atmosféru, 

kterou se zde podařilo vytvořit, s tím, že všichni jeho členové, ať už jde o studenty či učitele, 

sledují společný cíl, a sice aby na PF UK byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro výchovu 

kvalitních absolventů připravených na praxi. Také ocenila práci kol. doc. Boháče. 

Kol. Kalašnikovová poděkovala všem členům AS PF UK za trpělivost a za to, že studenti 

mají možnost mít své zastoupení v AS PF UK, a poblahopřála nově zvoleným členům.  

Kol. Ohnoutková navázala na kol. Kalašnikovovou a s poděkováním uvedla, že se podle 

jejího názoru současným členům AS PF UK dařilo posouvat PF UK do 21. století. 

Kol. Mgr. Hořeňovský připomněl vystoupení dr. Petra Svobody z katedry správního práva 

PF UK v Otázkách Václava Moravce s tím, že takovou prezentaci PF UK považuje za 

skvělou. Kol. doc. Salač se k tomuto připojil. 

Kol. doc. Salač všem popřál krásné Vánoce a mnoho štěstí v novém roce. 

Děkan prof. Kuklík poděkoval členům AS PF UK za spolupráci s vedením PF UK. 

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

Zapsala: Matoušková 

Schválil: Boháč 


