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 AKADEMICKÝ SENÁT 

  

  

V Praze dne 26. prosince 2020 

UKPF/466434/2020 

Zápis z 9. zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

konaného dne 10. prosince 2020 

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

Nešpor, Ordeltová, Podzimková, Říha, Samek, Staša, Šustek, Tůmová, Vítovec, 

Žákovská 

Omluveni: Sobotka, Ulvr 

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.  

Dále uvedl, že do návrhu zápisu z 8. zasedání AS PF UK ze dne 12. listopadu 2020 byly zapracovány 

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

nikdo nevznesl, zápis z 8. zasedání AS PF UK byl schválen tichým souhlasem.  

Kol. doc. Boháč seznámil členy AS PF UK s navrženým programem 9. zasedání AS PF UK. Program 

zasedání byl schválen tichým souhlasem. 

Schválený program: 

1. Sdělení děkana a informace z AS UK 

2. Pravidla zkoušení v zimním semestru 2020/2021 

3. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 

4. Informace o strukturálních a evropských projektech 

5. Harmonogram zasedání AS PF UK pro rok 2021 

6. Různé 

1. Sdělení děkana a informace z AS UK 

Kol. doc. Boháč uvedl tento bod a předal slovo prof. Kuklíkovi, děkanovi PF UK. Prof. Kuklík 

uvedl, že vedení PF UK se rozhodlo nevyužít možnosti prezenční výuky pro studenty prvního ročníku. 

Je tomu tak zejména proto, že většina seminárních skupin má více studentů, než je pro prezenční 

setkávání povoleno a mnoho studentů nemá v současné chvíli zajištěno ubytování v Praze. 
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Prof. Kuklík dále uvedl, že byla schválena pravidla pro zkoušení v zimním semestru 2020/2021, a to 

po projednání v kolegiu děkana a po zapracování připomínek fakultních pracovišť.  

Dále je dnešnímu zasedání AS PF UK předložen materiál o hospodaření fakulty, přičemž v letošním 

roce fakulta hospodařila dobře a pozitivní výsledek byl zohledněn i v odměnách. Speciálně oceněni 

byli ti, kteří se podíleli na organizaci distančního způsobu výuky. Zbývající prostředky byly využity 

na nákup techniky, rekonstrukce některých místností a rozděleny do fondů. 

Kol. doc. Boháč doplnil o informace z AS UK. Konkrétně uvedl, že byly schváleny novely vnitřních 

předpisů PF UK, a to první novela Jednacího řádu Vědecké rady PF UK a pátá novela Pravidel pro 

organizaci studia na PF UK. Dále upozornil na to, že byly schváleny novely univerzitních předpisů, 

a to Rigorózního řádu UK a Studijního a zkušebního řádu UK, přičemž do obou předpisů byla vložena 

úprava možnosti distančních kontrol studia. Novely univerzitních předpisů prozatím nejsou účinné, 

jelikož v současné době probíhá jejich registrace na MŠMT. Na programu dalšího zasedání, které se 

bude konat 18. prosince 2020, je návrh na prodloužení mimořádného stavu na UK a rozdělení 

prostředků z fondu Mikuláš. Též by měli být zvoleni delegáti do RVŠ. 

2. Pravidla zkoušení v zimním semestru 2020/2021 

Kol. doc. Boháč uvedl tento bod a předal slovo prof. Kuklíkovi. Prof. Kuklík zdůraznil, že materiál 

se pokouší najít kompromis mezi různými názory. Poděkoval doc. Boháčovi, členům kolegia děkana 

a všem, kdo zaslali konstruktivní připomínky k navrženému materiálu.  

Kol. doc. Boháč doplnil, že materiál navazuje na novely Studijního a zkušebního řádu UK 

a Rigorózního řádu UK. Bylo důsledně dbáno na to, aby termíny kontrol studia byly vyhlášeny podle 

harmonogramu, přičemž musí být nejpozději 14 dní předen oznámeno, zda kontrola studia bude 

probíhat prezenčně nebo distančně. Materiál obsahuje obecná pravidla distančního zkoušení, jakož 

i zkoušení prezenčního (či hybridního). Specifická pravidla jsou též stanoveny pro státní závěrečné 

zkoušky a obhajoby závěrečných prací. Pro tyto závěrečné zkoušky v zásadě je připuštěna prezenční 

nebo hybridní forma, jedinou výjimkou je obhajoba disertační práce, která připouští i ryze distanční 

formu. Pokud by student neměl možnost se účastnit ze zdravotních důvodů, umožní se mu účast na 

náhradním termínu. Ošetřena je i veřejnost zkoušek, v případě, že bude odepřen přístup veřejnosti, 

bude se průběh zkoušky nahrávat.  

Kol. dr. Eichlerová se dotázala, v jakém časovém předstihu budou mít vedoucí komisí informaci 

o tom, že se jejich komise sejde v hybridní formě. Dále se zeptala, zda tomu rozumí správně, že 

hybridní forma bude až poslední možností pro případ, že nebude možné zajistit formu prezenční. 

Kol. doc. Boháč uvedl, že by mělo být s dostatečným předstihem jasné, zda daná komise bude 

přítomná hybridně či prezenčně. Tato informace bude včas sdělena předsedům příslušných komisí, 

s výhradou neočekávaných změn. Prof. Kuklík uvedl, že vedení fakulty se bude snažit přistupovat 

k hybridní formě jen, pokud to bude nezbytně nutné. Může se něco přihodit v kratším časovém úseku, 

ale i zde se vedení fakulty bude snažit, aby informace byly k dispozici co nejdříve.  

Usnesení č. 9/1: 

„AS PF UK bere na vědomí materiál „Zkoušení v zimním semestru 2020/2021.“ 

(15 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 
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3. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 

Kol. doc. Boháč uvedl, členům AS PF UK byl rozeslán materiál a tři přílohy. Předal slovo Bc. 

Hájkovi, tajemníkovi fakulty. Bc. Hájek uvedl, že fakulta má vzhledem k výsledku hospodaření 

možnost rozdělit do fondů částku ve výši 573.229,81 Kč. Navrženo je rozdělení těchto prostředků 

rovným dílem do fondu odměn a fondu rezervního.  

Usnesení č. 9/2: 

„AS PF UK schvaluje rozdělení hospodářského výsledku fakulty za rok 2019, tj. částky 

573.229,81 Kč takto: 

- fond odměn: 286.614,91 Kč 

- fond rezervní: 286.614,90 Kč.“ 

(15 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

4. Informace o strukturálních a evropských projektech 

Kol. doc. Boháč uvedl tento bod a předal slovo kol. dr. Honuskové. Kol. dr. Honusková představila 

agendu evropských – strukturálních projektů. Uvedla, že tato agenda má souvislost se strategickým 

plánováním a na fakultě se ve větší míře realizuje od roku 2017. Nyní ji zajišťuje oddělení 

strategického rozvoje, které ji má na starosti komplexně, tedy včetně vyhledávání příležitostí. Jako 

příklad v minulých letech dokončených strukturálních projektů uvedla rekonstrukci několika učeben, 

pořízení strojů do fakultní posilovny či vyhotovení zprávy zahraničního evaluátora prof. Grimese jako 

jednoho z podkladů pro nový magisterský studijní program. V roce 2020 započaly další projekty, 

mimo jiné bude rekonstruována místnost č. 303, nakoupeny knihy a studijní materiály do knihovny, 

obecně jde o podporu výuky v anglickém jazyce pro české studenty. Kol. dr. Honusková dále uvedla, 

že tyto strukturální projekty jsou důležité, jelikož pomáhají rozvoji fakulty, ale je třeba aby fakulta 

měla jasno v tom, kam chce díky těmto projektům směřovat. S ohledem na to, že nyní fakulta 

připravuje strategický plán na roky 2021 až 2025, bude možné o zacílení dalších projektů podrobně 

jednat právě skrze definování strategie.   

Prof. Kuklík poděkoval dr. Honuskové za prezentaci a za to, že představila úkol, který nyní fakultu 

čeká. Je třeba reagovat na to, co v této oblasti stanovilo MŠMT a vedení univerzity. Důležitost 

financování prostřednictvím strategických projektů poroste, proto je třeba se soustředit na řádné 

plánování. 

5. Harmonogram zasedání AS PF UK pro rok 2021 

Kol. doc. Boháč uvedl tento bod a představil návrh termínů zasedání pro rok 2021. Návrh vychází 

z klasického modelu zasedání AS PF UK, ale obsahuje též dvě zasedání navíc, jelikož na podzim 2021 

bude volen děkan fakulty. 

Kol. dr. Staša poznamenal, že je třeba počítat i s jedním zasedáním navíc, a to pro případ opakované 

volby děkana, přičemž návrh obsahuje dostatek termínů i pro tento případ.  
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Usnesení č. 9/3: 

„AS PF UK schvaluje tento harmonogram zasedání pro rok 2021: 

- 4. března 2021 

- 15. dubna 2021 

- 27. května 2021 

- 24. června 2021 

- 7. října 2021 

- 14. října 2021 

- 4. listopadu 2021 

- 11. listopadu 2021 

- 9. prosince 2021 

- 3. února 2022.“ 

(16 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

6. Různé 

Dr. Borkovec v tomto bodě otevřel otázku možnosti získávání grantů na fakultě. Konkrétně se 

zaměřil na granty poskytované Grantovou agenturou ČR, která každoročně vyhlašuje veřejné řízení na 

granty. Fakulta se do tohoto řízení každoročně přihlašuje se svými návrhy, ale v získávání grantů 

GAČR není tak úspěšná, jak by si přála být. Domnívá se, že je to zapříčiněno tím, že fakulta tyto 

záležitosti špatně komunikuje, a to jak navenek, tak dovnitř fakulty. Navrhl zřízení komise senátu pro 

vědu a výzkum, která by se těmito záležitostmi zabývala, zejména jejich komunikací dovnitř fakulty. 

Do těchto projektů je možné zapojovat též studenty magisterského studia a je třeba, aby jim tato 

informace byla k dispozici. Na závěr poznamenal, že na každé mezinárodní evaluaci se řeší 

propojování výzkumu s výukou a bylo by vhodné v tomto ohledu situaci na fakultě zlepšit. Ideální by 

bylo komisi zřídit před otevřením výběrového řízení na granty GAČR pro rok 2021.  

Prof. Kuklík nastínil kontext grantové situace na fakultě, přičemž uvedl, že GAČR je pouze jeden ze 

střípků v této oblasti. Uvedl, že fakulta má v oblasti vědy dlouhodobou tradici, a s uspokojivým 

výsledkem prošla dvěma mezinárodními hodnoceními za poslední dva roky. Prof. Kuklík nezastírá, že 

by fakulta mohla být v tomto ohledu úspěšnější, ale uniká mu smysl toho, proč nyní zřizovat novou 

senátní komisi v situaci, kdy fakulta fungující komisi pro vědu a výzkum má. 

Prof. Tomášek, proděkan pro vědu, výzkum a ediční činnost, uvedl, že věc se odvíjí též od rozpočtu 

Grantové agentury ČR. Z 16 podaných projektů získala naše fakulta 1 projekt junior star a 1 

standardní projekt. Právnická fakulta v Olomouci získala jeden projekt, ostatní právnické fakulty 

žádný. Naše 4 projekty byly přijaty do mezinárodního kola, ale musely být prozatím odmítnuty pro 

nedostatek peněžních prostředků. Situace může být vždy lepší, ale hodnocení poskytnuté hodnotící 

komisí MŠMT hodnotí naši fakultu stupněm good z šestistupňové škály. Hodnotící komise 

vnitrouniverzitního hodnocení stupněm B–C z pětistupňové škály. Je jasné, že parametry oborů typu 

biochemie jsou jiné, ale to lze těžko srovnávat. Co se týče strukturálního řešení otázky vědy, fakulta 

má komisi pro vědu a výzkum, které se účastní též zástupci AS PF UK. Dále připomněl, že pokud jde 

o zapojení studentů, tak ti na fakultě dosahují excelentních výsledků, zejména v mezinárodních 
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publikacích. Na závěr poznamenal, že za současného vedení fakulty došlo k velkému posunu v oblasti 

internacionalizace právní vědy.  

Prof. Damohorský, proděkan pro zahraniční záležitosti, poznamenal, že je na fakultě nabízeno 

mnoho možností pro zapojení do zahraničních grantů.  

Kol. doc. Handrlica uvedl, že poprvé žádal o grant GAČR v roce 2011 a naposledy v roce 2019. Co 

se týče zabezpečení podpory podávání žádostí, jakož i průběhu grantů, fakulta se posunula o velký 

krok dopředu, což je zásluhou prof. Tomáška. Osobně nemůže říct, že by fakulta žadatele o granty 

GAČR nepodporovala.  

Kol. doc. Boháč též ocenil podporu fakulty při podávání žádostí o granty. Rozhodně nepovažuje za 

vhodné zřízení další senátní komise.  

Dr. Borkovec poděkoval za optimistické reakce, a uvedl, že se domnívá, že přesně o těchto věcech by 

případně zřízená komise měla diskutovat. 

 

Kol. dr. Říha poděkoval členům AS PF UK za jejich práci za uplynulý rok a popřál všem krásné 

svátky.  

 

Kol. doc. Boháč poděkoval členům AS PF UK, vyjádřil přání, aby se v roce 2021 mohla zasedání 

senátu konat opět prezenčním způsobem, a ukončil zasedání.  

 

Zapsala: Matoušková 

Schválil: Boháč 


