Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 3. února 2011

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Program:
1. Volba předsedy a místopředsedů AS PF UK
2. Ustanovení pracovních komisí AS PF UK
3. Delegace zástupců AS PF UK do poradních orgánů děkana fakulty
4. Harmonogram zasedání AS PF UK v letním semestru ak. r. 2010/2011
5. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša.
Volba předsedy a místopředsedů
Byla ustanovena komise pro přijímání návrhů a zjišťování výsledků tajných hlasování ve
složení kol. dr. Beran, kol. Flutka, kol. Pechancová a kol. dr. Suchánek [16 (pro) – 0 (proti) – 2
(zdržel/a se)].
Kol. dr. Beran seznámil přítomné, že na funkci předsedy senátu byl navržen kol. dr. Staša,
který kandidaturu přijal, na funkci místopředsedy senátu za akademické pracovníky byli navrženi kol.
dr. Beran, který kandidaturu nepřijal, kol. dr. Chromá, která kandidaturu přijala, a kol, dr. Vokoun,
který kandidaturu nepřijal, a na funkci místopředsedy senátu za studenty byli navržení kol. Felix, kol.
Makajev a kol. Švarc, kteří kandidaturu přijali.
Na návrh kol. dr. Wintra byl specifikován postup hlasování. Zvolen bude ten, kdo získá
nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů senátu. Je-li více kandidátů a nezíská-li potřebnou
většinu žádný z nich, uskuteční se 2. kolo volby, do něhož postoupí 2 kandidáti, kteří získali nejvíce
hlasů; v případě rovnosti rozhodne los. Nezíská-li potřebnou většinu ani žádný ze 2 kandidátů,
uskuteční se 3. kolo volby, do něhož postoupí kandidát s větším počtem hlasů; v případě rovnosti
rozhodne los. Nezíská-li potřebnou většinu jediný kandidát, uskuteční se nová volba. Tato pravidla
byla přijata poměrem hlasů 18 – 0 – 0.
Kol. dr. Beran seznámil přítomné s výsledky voleb předsedy a místopředsedů Akademického
senátu Právnické fakulty UK:
- Předsedou byl zvolen kol. dr. Staša (16 – 2 – 1).
- Místopředsedkyní za akademické pracovníky byla zvolena kol. dr. Chromá (19 – 0 – 0).
- Místopředsedou za studenty byl ve 3. kole volby zvolen kol. Felix (13 – 2 – 2). V 1. kole volby
získal kol. Felix 8 hlasů, kol. Makajev 3 hlasy a kol. Švarc 4 hlasy, v 2. kole volby získal kol. Felix 9
hlasů a kol. Švarc 7 hlasů.
Ustanovení pracovních komisí
a) Senát ustanovil ekonomickou komisi ve složení kol. Anzenbacher, kol. dr. Beran, kol. dr.
Falada, kol. Felix, kol. dr. Frinta, kol. Horn, kol. Růžička a kol. dr. Sobotka (17 – 0 – 2).

b) Legislativní komise nebyla ustanovena vzhledem k ustanovení pracovní skupiny k přípravě
návrhů novelizací vnitřních předpisů fakulty a opatření děkana týkajících se studijní problematiky,
složené ze zástupců vedení fakulty a senátu. Senát doporučil doplnit tuto komisi o kol. Exnera a kol.
Flutku (19 – 0 – 0).
Delegace zástupců senátu do poradních orgánů děkana
a) Po rozpravě týkající se dalšího působení komise pro koncepci studia (kol. dr. Wintr, děkan
prof. Gerloch) byli do této komise delegováni kol. dr. Beran, kol. Exner, kol. Flutka, kol. Růžička
a kol. dr. Sobotka (18 – 0 – 1). Členy komise jsou rovněž kol. Makajev, kol. prof. Skřejpek, kol. Švarc
a kol. dr. Wintr.
b) Do přijímací komise byli delegováni kol. Felix, kol. Hradil a kol. Pechancová (18 – 0 – 1).
c) Do knihovní komise byli delegování kol. Flutka a kol. Hradil (19 – 0 – 0).
Harmonogram zasedání senátu
Kol. dr. Staša přednesl návrh dalších termínů zasedání Akademického senátu Právnické
fakulty UK, a to 10. března, 28. dubna, 26. května a 30. června. Návrh byl konsensuálně přijat.
Různé
A. Kol. Švarc navrhl zřídit funkci zapisovatele senátu. Zapisovatelkou senátu byla ustanovena kol.
Pechancová (19 – 0 – 0).
B. Děkan prof. Gerloch informoval členy senátu o přípravě některých materiálů, které budou senátu
předloženy k projednání (dlouhodobý záměr fakulty, výroční zpráva o činnosti fakulty, výroční zpráva
o hospodaření fakulty). Upozornil na termíny zasedání přijímací komise (23. března a 27. května).
Uvedl, že perspektivně lze uvažovat o společném výjezdním zasedání kolegia děkana a senátu.
C. Kol. dr. Staša zprostředkoval informaci proděkana dr. Hřebejka o vyřešení podnětu studentů, kteří
kritizovali praxi přednostního zápisu účastníků kursů pořádaných katedrou tělesné výchovy.
Přednostní zápis nebyl povolen.
D. Kol. Felix informoval o ohlasu cca 800 studentů na tzv. zkušební zápis.

Zapsala: Pechancová
Kontroloval: Staša
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