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 AKADEMICKÝ SENÁT 

  

  

V Praze dne 29. listopadu 2020 

UKPF/436502/2020 

Zápis z 8. zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

konaného dne 12. listopadu 2020 

Přítomni:  Beran, Boháč, Eichlerová, Gangur, Handrlica, Honusková, Kindl, Kudrna, Linzer, 

Nešpor, Ordeltová, Podzimková, Říha, Samek, Sobotka, Staša, Tůmová, Ulvr, Vítovec, 

Žákovská 

Omluveni: Kindl, Šustek 

Hosté:  dle prezenční listiny 

Kol. doc. Boháč, předseda AS PF UK, přivítal členy AS PF UK a zahájil zasedání, které se konalo 

distančním způsobem prostřednictvím platformy MS Teams. Kol. doc. Boháč uvedl, že ve spolupráci 

s kolegy z MFF UK a ÚVT byla vytvořena platforma pro hlasování, která umožňuje i hlasování tajné a 

bude na dnešním zasedání využita. Členům AS PF UK byly emailem rozeslány instrukce a poskytnuta 

možnost si hlasování vyzkoušet.  

Kol. doc. Boháč uvedl, že do návrhu zápisu ze 7. zasedání AS PF UK ze dne 15. října 2020 byly 

zapracovány připomínky a dotázal se, zdali má někdo z členů AS PF UK námitky proti tomuto zápisu. 

Námitky nikdo nevznesl, zápis ze 7. zasedání AS PF UK byl schválen tichým souhlasem.  

Kol. doc. Boháč seznámil členy AS PF UK s navrženým programem 8. zasedání AS PF UK. Program 

zasedání byl schválen tichým souhlasem. 

Schválený program: 

1. Sdělení děkana a informace z AS UK 

2. Volba místopředsedy AS PF UK 

3. Návrh na delegaci zástupce do RVŠ 

4. Výše stipendií za vynikající studijní výsledky 

5. Různé 

1. Sdělení děkana a informace z AS UK 

Kol. doc. Boháč uvedl tento bod a předal slovo prof. Kuklíkovi, děkanovi PF UK. 
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Prof. Kuklík přivítal členy AS PF UK a informoval je o tom, že J. M. pan rektor vyhlásil pro UK 

mimořádný stav. Z toho vyplývá povinnost vytvořit krizový štáb, jehož členy jsou na PF UK v zásadě 

členové kolegia děkana. Je velmi pravděpodobné, že distanční výuka bude trvat do konce semestru, dílčí 

rozvolnění se očekává až v průběhu ledna příštího roku, připadá v úvahu i obnovení promocí. S tím 

souvisí i nutnost připravit pravidla pro distanční či hybridní zkoušení. K tomu dnes kolegium děkana 

schválilo návrh, který bude rozeslán jednotlivým katedrám a členům Komise pro otázky studia 

k připomínkám. Tyto připomínky bude možné uplatnit do středy příštího týdne. Zpracovaný materiál 

vychází ze dvou předpokladů, tedy, že nebude možné konat zkoušky klasickým způsobem a nezmění se 

v tomto ohledu představa vedení UK. Stanovena byla i pravidla pro rigorózní řízení a doktorské studium.  

Prof. Kuklík dále informoval, že PF UK zajistila technické zázemí, vhodné zejména pro nahrávání 

přednášek, v podobě nového nahrávacího studia. Dále uvedl, že vedení PF UK se seznámilo s výsledky 

hospodaření fakulty. V průběhu podzimu se ukázalo, že PF UK hospodařila zodpovědně a podařilo se 

pro konec roku vykázat rezervu. Bude tedy prostor pro ocenění odvedené nadstandardní práce již tento 

semestr. Kolegium děkana dnes rozhodlo, že dojde k navýšení prostředků na odměny za pedagogickou 

činnost, zejména za nadstandartní výkony. Některé z prostředků budou též investovány do realizace 

některých oprav či na nákup technických prostředků. Prof. Kuklík doufá ve zlepšení akademické 

mobility v příštím roce. 

Prof. Kuklík též poděkoval kol. dr. Říhovi, organizačnímu týmu a přednášejícím za organizaci a účast 

na čtvrtém ročníku festivalu Noc fakulty. 

Prof. Kuklík na závěr uvedl, že příští leden budova PF UK oslaví 90 let od začátku svého užívání jako 

budovy právnické fakulty. V souvislosti s tímto výročím by prof. Kuklík rád pokračoval v krocích 

vedoucích ke změnám zejména v přízemí budovy.  

Kol. doc. Boháč doplnil, že na půdě AS UK došlo ke jmenování nových členů Rady pro vnitřní 

hodnocení UK, členy i nadále zůstávají prof. Skřejpek a kol. dr. Říha. Byly též schváleny novely 

Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2020 a 2021. Dále byly schváleny novely 

Statutu UK a Stipendijního řádu UK, které řeší možnost vyhlášení mimořádného stavu. Na příštím 

zasedání AS UK dne 20. listopadu 2020 budou projednávány novely vnitřních předpisů PF UK 

schválené na posledním zasedání. K projednání byly též předloženy novely Rigorózního řádu UK 

a Studijního a zkušebního řádu UK, které řeší problematiku distančního zkoušení.  

Kol. dr. Eichlerová poděkovala za zřízení nahrávacího studia a dotázala se, na koho se má obrátit 

v případě zájmu o rezervaci. Doc. Antoš uvedl, že rezervace bude nadále probíhat přes stejný rezervační 

formulář, který sloužil doposud k rezervaci natáčecích místností.  

Kol. dr. Eichlerová též uvítala záměr prof. Kuklíka v souvislosti s oslavami výročí budovy fakulty 

a dotázala se, zda bude prostor pro vydání publikace, která by pokryla architektonický význam budovy. 

Prof. Kuklík uvedl, že tvorbu publikace k budově má v plánu, v současné době probíhá sběr 

zajímavých materiálů. Bude záležet též na tom, zda se podaří sehnat sponzory. Též je domluveno 

vytvoření publikace s grafikem Jiřím Slívou. 

Na závěr se kol. dr. Eichlerová dotázala, jak velkou rezervu si vzhledem k výsledku hospodaření 

PF UK ponechá pro příští rok. Prof. Kuklík uvedl, že rezervu by chtěl oproti minulému roku navýšit 

za současného maximálního naplnění fondů. Doplnil, že se počítá s odměnami nejen pro pedagogické 

pracovníky, ale i pro administrativu. 

Kol. Vítovec upozornil na řadu nesrovnalostí, které vznikly ohledně posledního děkanského dne, jelikož 

nebylo jasné, zda probíhá výuka či nikoliv a někteří studenti se v důsledku toho nemohli výuky 
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zúčastnit. Požádal o řešení této situace. Prof. Kuklík uvedl, že vedení PF UK si je tohoto problému 

vědomo a věc byla dlouho diskutována, přičemž většina členů kolegia děkana doporučila na děkanských 

dnech setrvat. 

Kol. dr. Říha poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci letošního ročníku Noci fakulty. Uvedl, že 

v rámci festivalu byly také oceněny nejlepší závěrečné práce. Dále mají organizátoři v plánu uspořádat 

charitativní sbírku prostřednictvím prodeje fakultních roušek. Výtěžek z této sbírky půjde na pomoc 

v boji s pandemií. Prodej bude pravděpodobně zahájen příští týden. 

Kol. Mgr. Samek se dotázal, zda by nestálo za zvážení ponechat rezervace nahrávací místnosti na 

rezervační systém v SIS. Doc. Antoš poznamenal, že nejde o rezervaci místnosti, ale její obsluhy. 

Kol. Gangur se dotázal, zda se připravuje alternativa za specifický vysokoškolský výzkum. 

Prof. Kuklík uvedl, že ano, na stole je nový systém rozdělování finančních prostředků pro vědu 

a výzkum.  

2. Volba místopředsedy AS PF UK 

Kol. doc. Boháč uvedl tento bod s tím, že mu byla doručena rezignace kol. dr. Říhy na pozici 

místopředsedy k dnešnímu dni. Zároveň mu byl předložen návrh na volbu nového místopředsedy, 

přičemž navrženým je kol. Linzer. Kol. doc. Boháč též poděkoval dr. Říhovi za spolupráci. 

Kol. doc. Boháč dále poznamenal, že nemá smysl volit členy komise pro tajné hlasování, vzhledem 

k tomu, že se hlasování bude konat prostřednictvím elektronické platformy. 

Kol. dr. Říha stručně vysvětlil důvody své rezignace a požádal o podporu pro kol. Linzera. 

Kol. Linzer uvedl, že roli studentského místopředsedy vnímá tak, že by měl zejména zprostředkovávat 

dialog mezi studentskou a učitelskou částí akademické obce. Tak k ní hodlá také přistupovat. Chtěl by 

se též zasadit o to, aby informace z AS PF UK byly distribuovány jak mezi učitele, tak mezi studenty.  

Kol. Ulvr uvedl, že s kol. Linzerem má výborné zkušenosti a podpořil návrh na jeho jmenování 

místopředsedou. Dle jeho názoru je snaha kol. Linzera zlepšit komunikaci mezi učiteli a studenty z jeho 

působení v AS PF UK zjevná a věří, že v tomto bude pokračovat i v pozici místopředsedy.  

Usnesení č. 8/1: 

„AS PF UK volí Pavla Linzera místopředsedou senátu.“ 

(18 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

Kol. Linzer poděkoval za vyjádřenou podporu. Poděkoval též kol. dr. Říhovi za jeho práci v pozici 

místopředsedy AS PF UK a navrhl přijmout usnesení, kterým by AS PF UK vyjádřil kol. dr. Říhovi 

poděkování. 

Usnesení č. 8/2: 

„AS PF UK vyjadřuje poděkování dr. Říhovi za jeho dlouholetou práci ve funkci místopředsedy 

senátu.“ 

(16 pro, 0 proti, 1 zdrž.) 
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3. Návrh na delegaci zástupce do RVŠ 

Kol. doc. Boháč stručně odůvodnil nutnost navrhnout delegáta do Rady vysokých škol a navrhl jako 

tohoto delegáta JUDr. Miroslava Sedláčka, LL.M., Ph.D z katedry občanského práva. 

Usnesení č. 8/3: 

„AS PF UK navrhuje delegovat do Rady vysokých škol JUDr. Miroslava Sedláčka, LL.M., Ph.D.“ 

(18 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

4. Výše stipendií za vynikající studijní výsledky 

Kol. doc. Boháč uvedl tento bod a předal slovo doc. Antošovi, proděkanovi pro komunikaci, IT 

a finance. 

Doc. Antoš uvedl, že koncept stipendií je navržen stejně, jako tomu bylo před rokem. Není jisté, jaký 

vliv budou mít na stipendijní fond opatření přijatá v souvislosti s pandemií, konkrétně co v budoucnu 

udělá doba šesti měsíců narušeného studia. V příštích letech budou pravděpodobně příjmy stipendijního 

fondu v důsledku toho zkráceny. Zůstatek stipendijního fondu je však uspokojivý, zejména vzhledem 

k tomu, že došlo ke zvýšení poplatku za delší studium.  

Kol. doc. Boháč uvedl, že byl reflektován případ, kdy student uzavřel studium ve čtvrtém ročníku, 

a přesto, že splnil požadavky, mu v systému nárok na prospěchové stipendium nebyl přiznán. Do 

budoucna by měla být v tomto ohledu Pravidla pro přiznávání stipendií na PF UK změněna. V případě 

novelizace předpisu by též navrhl stanovit minimální počet kreditů, které student musí získat splněním 

kontroly studia předmětu jinak než jeho uznáním. 

Usnesení č. 8/4: 

„AS PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s návrhem výše stipendií za vynikající studijní 

výsledky.“ 

(18 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

5. Různé 

Kol. doc. Boháč upozornil na to, že v důsledku přijaté novely Statutu UK je třeba pověřit jednoho ze 

studentů členstvím v krizovém štábu PF UK. 

Kol. dr. Říha vzhledem k tomu, že krizový štáb má kopírovat kolegium děkana, navrhl pověřit 

členstvím v krizovém štábu kol. Linzera.  

Usnesení č. 8/5: 

„AS PF UK pověřuje Pavla Linzera členstvím v krizovém štábu.“ 

(18 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

Kol. Nešpor informoval členy AS PF UK o tom, že dne 11. listopadu 2020 proběhla diskuse s vedoucími 

kateder trestního, ústavního a správního práva ohledně nové podoby veřejnoprávní části SZZK. 

Kol. Nešpor všem diskutujícím poděkoval s tím, že studenti diskusi hodnotili jako velmi přínosnou.  
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Kol. Mgr. Samek upozornil na nežádoucí situaci studentů doktorských programů, kteří nejsou 

dostatečně informováni o opatřeních týkajících se výuky a podobně. Apeloval na to, aby došlo ke změně 

této situace. 

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

 

Zapsala: Matoušková 

Schválil: Boháč 

 


