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 AKADEMICKÝ SENÁT 

  

  

V Praze dne 21. března 2021 

UKPF/86652/2021 

Zápis z 11. zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

konaného dne 4. března 2021 

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

Milichovský, Nešpor, Ordeltová, Říha, Samek, Sobotka, Staša, Šustek, Ulvr, Vítovec, 

Žákovská 

Omluveni: Tůmová 

  

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 vyřídil pozdrav od 

prof. Kuklíka, děkana PF UK, který se dnešního zasedání ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. 

Zastupovat ho na dnešním zasedání bude prof. Damohorský, proděkan pro zahraniční záležitosti. 

Kol. doc. Boháč dále uvedl, že do návrhu zápisu z 10. zasedání AS PF UK ze dne 4. února 2021 byly 

zapracovány připomínky. Další připomínky nikdo nevznesl. Zápis z 10. zasedání AS PF UK byl 

schválen tichým souhlasem.  

Kol. doc. Boháč seznámil členy AS PF UK s navrženým programem 11. zasedání AS PF UK. Program 

zasedání byl schválen tichým souhlasem. 

Schválený program: 

1. Sdělení děkana a informace z AS UK 

2. Předběžný návrh podmínek pro přijetí ke studiu do magisterského studijního programu 

pro akademický rok 2022/23 

3. Druhá novela Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK 

4. Vyjádření ke jmenování vedoucího centra právních dovedností (dr. Urban) 

5. Různé 

1. Sdělení děkana a informace z AS UK 

Kol. doc. Boháč uvedl tento bod a předal slovo prof. Damohorskému. Prof. Damohorský uvedl, že PF 

UK přistoupila k „hybridnímu jaru“, byť distanční formy výuky převažují. Poznatky z organizace výuky 
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jsou kladné, zejména v porovnání se situací v minulém roce. Běží i výuka v programu Erasmus+, jakož 

i výuka v programech LLM, také distančně. Informoval též o proběhlém zasedání Vědecké rady PF UK 

před dvěma týdny a na ní probíhajících řízení ke jmenování profesorem a na ní zahájených habilitačních 

a jmenovacích řízeních. V současné době probíhají výběrová řízení na výjezdy v rámci programu 

Erasmus+. Vedení PF UK se nyní zaměřuje na sjednávání nových partnerství s univerzitami mimo 

Velkou Británii, kde je účast v programu jistá jen na příští rok. 

Vedení PF UK i nadále monitoruje počty nakažených nemocí COVID19 z řad studentů i zaměstnanců 

a s nakaženými komunikuje, což považuje za důležité i z hlediska psychologické podpory členů 

akademické obce. Budova PF UK zůstává fakticky uzavřená, a to s výjimkou výdejního okénka 

knihovny.  

Kol. doc. Boháč doplnil o informace z AS UK. Uvedl, že proběhlo volební zasedání pléna AS UK, kde 

byl kol. dr. Staša zvolen do předsednictva AS UK. Předsedou AS UK zůstal prof. František Zahálka 

(FTVS) a místopředsedou Mgr. David Hurný (PřF). Byli též zvoleni předsedové pracovních komisí, 

předsedou Legislativní komise AS UK by zvolen kol. dr. Staša, předsedou Studijní komise AS UK byl 

zvolen kol. dr. Říha a předsedou Sociální komise AS UK Mgr. Glogr. 

Kol. dr. Eichlerová popřála všem nemocným brzké uzdravení. Navázala na prof. Damohorského a 

vyzdvihla opatření, která vedení PF UK stanovilo pro fungování nahrávacího studia PF UK, které je 

díky nim možné využívat i nadále. Dále se dotázala, jaký bude režim fungování menzy. 

Prof. Damohorský uvedl, že menza do minulého pátku vařila standardně pro všechny, ale následně se 

na vedení PF UK obrátilo vedení KaM s tím, že menza na PF UK je nerentabilní a potřebují zde snížit 

počty zaměstnanců, bude tedy fungovat pouze výdejní okénko. Poté, co vláda zrušila závodní 

stravování, RUK vydal pokyn, že menzy se uzavírají a na další vývoj v tomto ohledu nereagoval.  

Kol. dr. Eichlerová dále uvedla, že na sociálních sítích zaregistrovala informaci, že studenti 4. ročníku 

doktorského studia by neměli dostávat stipendium a požádala o vysvětlení. Kol. dr. Říha uvedl, že šlo 

o jeho příspěvek z roku 2018 a studenti 4. ročníku mají i nadále nárok na stipendium. V současné chvíli 

se nicméně jedná o změně financování doktorandů v návaznosti na Strategický záměr MŠMT. 

2. Předběžný návrh podmínek pro přijetí ke studiu do magisterského studijního programu pro 

akademický rok 2022/23 

Kol. doc. Boháč uvedl tento bod s tím, že dnes se návrh schvaluje v předběžné podobě, následně bude 

zaslán na RUK a poté bude AS PF UK předložena finální verze. Dále informoval, že kolegové z katedry 

teorie práva a právních učení objevili v předloženém materiálu chybu v tabulce s přepočtem kontrol 

studia a návrh bude v tomto ohledu modifikován. Dále předal slovo doc. Chromé, proděkance pro 

přijímací řízení a magisterský studijní program. 

Doc. Chromá úvodem upřesnila již zmíněnou chybu. Dále uvedla, že společnost SCIO bude přijímací 

testy organizovat v období prosinec 2021 – květen 2022 tedy stejně, jako tomu bylo v minulých letech. 

Kolegium děkana dále došlo k závěru, že počet přijatých uchazečů by měl být 700 namísto dosavadních 

670. Doc. Chromá stručně vysvětlila důvody této změny, zejména s ohledem na počet nezapsaných 

přijatých uchazečů a počtu studentů, kteří ukončí studium v prvním ročníku. Je třeba najít v tomto 

ohledu rovnováhu mezi zájmem ekonomickým a studijním. Doc. Chromá dále vysvětlila některé další 

změny týkající se bonifikací. Poslední den pro podání přihlášky je navržen na 31. března 2022, jako 

tomu je v letošním roce. 
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Diskuse o počtu přijatých studentů 

Kol. Nešpor se dotázal na hlasovací proceduru vzhledem k tomu, že informaci o změně počtu přijatých 

uchazečů obdrželi členové AS PF UK půl hodiny před zahájením dnešního zasedání AS PF UK. Bylo 

by vhodné hlasovat nejprve o zvýšení počtu přijatých uchazečů na 700 a teprve poté o celém materiálu. 

Dále se dotázal, zda navýšení počtu studentů nevytvoří problém s kapacitou budovy PF UK a vyjádřil 

obavu z toho, že by navrhovaná změna mohla snížit kvalitu přijímaných studentů. Vzhledem k tomu, že 

podle Gaussovy křivky je největší procento lidí v průměru, reálně bude přijatých studentů více než 700, 

jelikož procentuální pravděpodobnost vyššího počtu studentů se stejným výsledkem je vyšší u 

průměrných výsledků než u nadprůměrných. Považuje za vhodné, aby členové AS PF UK obdrželi před 

rozhodováním data o tom, kolik by bylo reálně přijatých studentů podle této změny. 

Kol. doc. Boháč uvedl, že způsob hlasování by ponechal na vývoji diskuse. Jde o předběžný návrh, 

takže se přiklání k jednomu hlasování. Dále poznamenal, že zvýšení počtu přijatých studentů na 700 

chápe jako opatření směrem k tomu, aby zůstal zachován počet zapsaných studentů.  

Doc. Chromá uvedla, že nelze odhadnout, kolik bude při počtu 700 přijatých následný počet zapsaných. 

Doc. Antoš, proděkan pro komunikaci, IT a finance uvedl, že připomínka kol. Nešpora je správná, 

nicméně souhlasí s doc. Chromou, že číslo zapsaných studentů nelze odhadnout. Za důležité považuje, 

že z předchozích let vyplývá, že zapsaných studentů ubývá, proto jde o snahu udržet status quo v počtu 

zapsaných. Je nutné vnímat, že v případě, kdy by počet zapsaných studentů klesl pod současný stav, PF 

UK by přišla o peněžní prostředky, aniž by jí zároveň klesly náklady na provoz budovy a podobné fixní 

náklady, bylo by tedy nutné šetřit na úvazcích. 

Kol. Linzer uvedl, že počet přijatých studentů je zásadní věc a nyní předložený návrh je překvapivý. 

Diskuse není o tom, zda počet zvyšovat či nikoli, ale k dosažení cílů, které zmínili předřečníci, by podle 

jeho názoru postačil původně navržený počet 670 přijatých studentů, jelikož už tak jde o zvýšení, ale ne 

o tak razantní. Myslí si, že nedokážeme odhadnout, co případná změna na 700 studentů udělá, což je při 

takto razantní změně zásadní problém.  

Kol. dr. Říha připomněl, že např. katedra občanského práva měla problém vypsat dostatek seminářů ve 

druhém ročníku. Počet dalších 20 studentů lze ještě rozmělnit mezi stávající počet seminárních skupin, 

50 studentů již nikoli. Poukázal také na to, že jde o zvláštní režim, kdy je materiál projednáván s tak 

zásadní změnou předloženou půl hodiny před začátkem zasedání. Dále uvedl, že argument počtem 

studentů je relevantní, ale obecná představa o tom, že je fakulta financována „na hlavu“, už asi 8 let 

neplatí. Pokles v počtu studentů se navíc nepromítá hned, ale pouze jednou za 3 roky. Navíc očekává, 

že v letošním roce se projeví mnoho dalších proměnných, které budou mít na počet studentů vliv. 

Doc. Antoš uvedl, že je pravda, že příjmy za studenty jsou zafixované. Nicméně po několika letech se 

to minulý rok rozmrazilo, což PF UK, která se v minulých letech zmenšila, finančně poškodilo. Lze 

předpokládat, že toto se bude opakovat znovu. Velmi významným prvkem je pro PF UK graduation 

rate, která se počítá z absolventů, finanční dopady tedy uvidíme až za 6 let. 

Kol. Mgr. Samek uvedl, že je nutné se zaměřit čistě i na PR stránku věci, zejména v kontextu toho, 

jakým způsobem klesají počty přihlášek. Zvyšování počtu přijatých studentů v této situaci se mu zdá 

nebezpečné. Doc. Antoš uvedl, že je jasné, že je záměrem všech, aby PF UK měla ty nejlepší uchazeče 

a studenty. Na druhou stranu se fakulta musí uživit a jedinou možností, jak snížit náklady, je snížit počet 

učitelů. To znamená, že počet seminárních skupin neklesne. 

Kol. prof. Beran uvedl, že by nemělo být zapomínáno na to, že vzhledem k novému studijnímu 

programu, kde je několik přísnějších podmínek pro postup do druhého ročníku, lze očekávat, že více 

studentů po prvním ročníku skončí. Proto navýšení počtu přijatých studentů na 700 podpoří. 
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Kol. Linzer uvedl, že souhlasí, že fakulta musí reflektovat financování ve svých politikách, ale jde 

o věc, na kterou je těžké si utvořit fundovaný názor, aniž by byla řádně diskutována a bez potřebných 

dat. Pokud by nyní byl počet přijatých studentů zvýšen na 670, umožnilo by to vedení PF UK evaluovat 

data z prvního ročníku. 

Doc. Chromá uvedla, že každý rok v prvním ročníku končí za současných podmínek (nikoli podmínek 

nového studijního programu) kolem 50 studentů. Rozdíl v novém studijním programu je v tom, že u 5 

zásadních předmětů tento neumožňuje jejich opakování ve 2. ročníku. Též poukázala na snižující se 

počet studentů CŽV, kteří splní podmínky pro pokračování studia v magisterském studijním programu. 

Dále podotkla, že RUK v této chvíli bude zkoumat pouze koncepci.  

Kol. Nešpor uvedl, že souhlasí s argumentem Mgr. Samka. Zároveň se domnívá, že má zvýšení počtu 

přijatých efekt i dovnitř, což může být ve výsledku kontraproduktivní a způsobit, že se někteří zájemci 

na PF UK nepřihlásí. 

Kol. dr. Eichlerová se dotázala, jaký je vývoj populační křivky. Doc. Chromá uvedla, že demografická 

křivka mírně narůstá a měla by narůstat ještě alespoň dalších 5 let, nicméně její vliv není zásadní. Kol. 

dr. Eichlerová dále uvedla, že navýšení počtu přijatých studentů jí celkově zapadá do koncepce nového 

studijního programu, když lze předpokládat, že počet studentů ve 2. ročníku se oproti minulosti nezmění 

a proto nemá pocit, že navýšení uškodí prestiži fakulty v očích veřejnosti.  

Prof. Damohorský uvedl, že nárůst počtu přijatých nemusí být na úkor prestiže fakulty. Vyzval členy 

AS UK, aby návrh podpořili.  

Kol. doc. Boháč navrhl proceduru hlasování, přičemž poznamenal, že počet přijatých lze modifikovat i 

po tomto předběžném schválení. Na RUK se materiál může případně poslat bez konkrétního čísla.  

Proběhla diskuse o formátu hlasování, kdy prof. Damohorský za předkladatele uvedl, že trvá na 

předložené modifikaci (700 studentů).  

Orientačně se hlasovalo o počtu přijatých uchazečů, kdy se 7 členů AS PF UK vyslovilo pro 670, 

11 členů pro 700 a 2 se zdrželi.  

Usnesení č. 11/1: 

„AS PF UK schvaluje předběžný návrh podmínek pro přijetí ke studiu do magisterského 

studijního programu pro akademický rok 2022/23, ve znění modifikací předkladatele.“ 

(11 pro, 0 proti, 9 zdrž.) 

3. Druhá novela Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK 

Kol. doc. Boháč uvedl tento bod s tím, že k navržené novele nebyly předloženy žádné pozměňovací 

návrhy. Do návrhu novely byly zapracovány připomínky Legislativní komise AS UK.  

Dále kol. doc. Boháč stručně okomentoval navržené změny. Jedná se o doplnění další podmínky pro 

získání prospěchového stipendia, a to získání 40 kreditů jinak než uznáním kontrol studia předmětů. 

Dále byla upravena otázka přiznávání stipendia studentům, kteří uzavřeli studium ve 4. ročníku. Byly 

též zobecněny podmínky pro přiznávání vědeckého stipendia a bylo umožněno přiznávání stipendia 

z důvodů zvláštního zřetele hodných nejen na žádost studenta, ale i z moci úřední.  

Kol. dr. Staša podotkl, že předpokládá účinnost novely od 1. května 2021 
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Usnesení č. 11/2: 

„AS PF UK schvaluje druhou novelu Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK.“ 

(19 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 

4. Vyjádření ke jmenování vedoucího centra právních dovedností (dr. Urban) 

Kol. doc. Boháč uvedl tento bod a předal slovo prof. Damohorskému, který návrh na jmenování 

dr. Urbana vedoucím centra právních dovedností na tři roky stručně představil. Kol. doc. Boháč dále 

předal slovo dr. Urbanovi. 

Dr. Urban uvedl, že základní informace již poskytl v tezích, které byly AS PF UK předloženy. Cíle, 

které byly před třemi lety pro centrum právních dovedností stanoveny, byly naplněny. Nadále chce 

pokračovat ve výuce a odborných praxích, jakož i v předmětu Úvod do studia práva. Vyzdvihl též 

nutnost pokračování spolupráce s dalšími součástmi fakulty. Považuje za významné, že centrum 

poskytuje zázemí a podporu IT právu a jeho výuce.  

Kol. dr. Honusková podpořila dr. Urbana.  

Kol. dr. Říha uvedl, že řada řešených projektů na centru bude končit a dotázal se, jak hodlá dr. Urban 

v projektové činnosti pokračovat. Kol. dr. Honusková poznamenala, že centrum je významným 

pojítkem pro strukturální fondy, tedy pro projekty významné pro rozvoj fakulty jako celku. Dr. Urban 

doplnil, že některé projekty běžely v rámci centra proto, že nebylo kam jinam je v rámci fakulty zařadit, 

protože ještě nebylo institucionalizováno oddělení strategického rozvoje. Centrum se bude dál ucházet 

o institucionální projekty, pokud budou výzvy, které se pro něj budou hodit. Chystá se pokračování 

norského projektu na podporu edukace v oblasti lidských práv. Projekty vnímá jako způsob dalšího 

rozvoje. 

Kol. Gangur se dotázal, jak se Centru daří realizovat odborné praxe v době pandemie. Dr. Urban uvedl, 

že jsou v určité míře omezené, ale v jaké, to je individuální a záleží na postoji dané spolupracující 

instituce. 

Kol. Mgr. Samek podpořil dr. Urbana. 

Kol. doc. Boháč vyzdvihl skvělou spolupráci centra pod vedením dr. Urbana s přípravou nového 

studijního programu. Má za to, že centrum by mělo být personálně posíleno a stabilizováno. Dr. Urban 

doplnil, že v současné chvíli je na centru celkem pouze 1,8 úvazku. 

Doc. Prášková podpořila dr. Urbana a poděkovala mu za činnost na úseku CŽV. 

Kol. Linzer uvedl, že centrum si zaslouží podporu, zejména by bylo záhodno posílit zdroje na personální 

zajištění jeho činnosti. 

Usnesení č. 11/3: 

„AS PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko se jmenováním JUDr. Mgr. Michala Urbana, Ph.D. 

vedoucím centra právních dovedností.“ 

(18 pro, 0 proti, 0 zdrž.) 
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5. Různé 

Kol. Vítovec v tomto bodě upozornil na překryv mezi novým a starými studijními programy způsobující 

problém s kapacitou pro zajištění výuky občanského práva hmotného. Vzhledem k tomu, že je 

pravděpodobné, že k překryvu bude docházet i u dalších předmětů, apeluje na katedry, aby tento 

problém řešily. Kol. doc. Boháč uvedl, že jako garant studijního programu si je tohoto problému vědom 

a je připraven na základě diskuse s katedrami přijmout příslušná opatření. Prof. Dvořák poznamenal, 

že katedra občanského práva bohužel nenalezla jiné řešení, letní semestr je po ni složitý. 

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

 

Zapsala: Matoušková 

Schválil: Boháč 


