Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta
Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 13. října 2011
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Plánovaný program:
1. Informace vedení fakulty
2. Další podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém
roce 2012/2013
3. Delegace zástupce fakulty do Rady vysokých škol
4. Zpráva o hospodaření fakulty v 1. pololetí r. 2011
5. Důsledky schválené změny „Pravidel pro organizaci studia na PF UK“
6. Informace o výsledcích přijímacího řízení
7. Informace o stavu přípravy věcného záměru zákona o vysokých školách
8. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša. Uvedl, že za člena senátu byl povolán z řad náhradníků
kol. Mgr. Švarc.
Informace vedení fakulty
Informace vedení fakulty přednesl děkan prof. Gerloch. Zmínil se zejména o zahájení
výuky v akademickém roce 2011/2012, o přípravě vědecké konference „200 let všeobecného
občanského zákoníku“, která bude posledním stěžejním výstupem výzkumného záměru,
o přípravě nového modelu financování vědecké činnosti a o proběhlém ročníku studentské
vědecké a odborné činnosti.
Kol. Makajev v diskusi upozornil na souvislost nového modelu financování vědecké
činnosti a dlouhodobého záměru.
Další podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl proděkan doc. Salač. Zpřesňuje se rozlišení forem studia
(prezenční vs. kombinovaná). Počet přijímaných se nestanoví. Přijímací zkoušky se budou
konat 13. června 2012 (řádný termín) a 21. června 2012 (náhradní termín.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK schvaluje další podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním
programu v akademickém roce 2012/2013.“ Přijato poměrem hlasů 19 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a
se).
Delegace zástupce fakulty do Rady vysokých škol
Kol. dr. Staša navrhl delegovat jako zástupce fakulty do Rady vysokých škol JUDr.
Petra Svobodu Ph. D. Jiný návrh nebyl předložen.

Byla ustanovena komise pro sčítání hlasů ve složení kol. Anzenbacher, kol. doc.
Beran a kol. Růžička (hlasování 18 – 0 – 2).
S výsledky tajného hlasování seznámil přítomné kol. doc. Beran.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK deleguje jako zástupce fakulty do Rady vysokých škol pro
funkční období 2012 – 2014 JUDr. Petra Svobodu, Ph. D.“ Přijato poměrem hlasů 19 – 0 – 1.
Zpráva o hospodaření fakulty v 1. pololetí r. 2011
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu.
Stanovisko ekonomické komise přednesl kol. doc. Beran. (Výňatek ze zápisu
z jednání ekonomické komise je uveden v příloze tohoto zápisu.)
Tajemník fakulty dr. Horáček se zmínil o chystaném celouniverzitním výběrovém
řízení, které se bude týkat dodávek energií.
Senát konstatoval, že hospodaření se v tomto roce vyvíjí prozatím pozitivně, a vzal
zprávu o hospodaření fakulty v 1. pololetí r. 2011 konsensuálně na vědomí.
Důsledky schválené změny „Pravidel pro organizaci studia na PF UK“
Úvodní slovo k tomuto bodu programu přednesl jako zástupce studijní komise senátu
kol. Horn. Nejasnosti vznikají ve vztahu schválené změny vnitřního předpisu a opatření
děkana o klauzurních pracích, zejména též pokud jde o stanovení prerekvizit (korekvizit)
klauzurních prací. U klauzurních prací ze správního práva a z trestního práva nese student
riziko rozhodnutí, zda si předmět zakončený klauzurní prací zapsat, či nikoli (v případě
nesplnění prerekvizity dojde k „vynucenému“ opakovanému zápisu předmětu. Někteří
studenti se zřejmě nerozhodovali se znalostí věci. Naznačil, že nevýhody takových prerekvizit
převažují nad jejich výhodami.
V rozpravě vystoupili kol. dr. Staša, kol. Makajev, děkan prof. Gerloch, kol. Felix,
proděkan dr. Hřebejk, kol. Mgr. Švarc, vedoucí studijního oddělení fakulty Mgr. Prouza,
proděkan prof. Damohorský, proděkan prof. Kuklík, kol. Pechancová, kol. Hradil, kol. dr.
Chromá, kol. dr. Wintr a kol. dr. Vanduchová. V průběhu diskuse se ukázala shoda v otázce
výmazu „omylem“ zapsaného předmětu. Kromě toho byla diskutována též možnost zapsat si
určitý předmět až v druhé polovině akademického roku.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK doporučuje vedení fakulty ustanovit pracovní skupinu,
která se bude zabývat důsledky změny "Pravidel pro organizaci studia na PF UK" ve vztahu
k prerekvizitám (korekvizitám) typu "zkouška – klauzurní práce". Členy této skupiny by měli
být i zástupci zainteresovaných kateder a zástupci studentů. Jako zástupce studentů deleguje
kol. Horna, kol. Hradila, kol. Makajeva a kol. Pechancovou.“ Přijato konsensuálně.
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O výsledcích jednání bude kol. dr. Staša informovat na zasedání Akademického senátu
UK.
Informace o výsledcích přijímacího řízení
Proděkan prof. Kuklík informoval o výsledcích přijímacího řízení do magisterského
studia. Ústní vystoupení doplnil písemným přehledem výsledků. Žádné žádosti
o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí nebylo vyhověno. Do I. úseku studia (ročníku) bylo
zapsáno 625 studentů. Absolventi kursu celoživotního vzdělávání organizovaného podle § 60
zákona o vysokých školách byli zapsáni do II. úseku studia (ročníku).
V diskusi vystoupil kol. Felix s dotazem na příčinu mírného úbytku zájemců
o studium. Na jeho vystoupení reagovali proděkan prof. Kuklík, děkan prof. Gerloch (na
delším horizontu bude zřejmě záměrem přijímat cca 600 studentů, tedy počítat s 500
zapsaných), kol. Anzenbacher, proděkanka doc. Štangová, kol. Makajev, vedoucí studijního
oddělení fakulty Mgr. Prouza, kol. dr. Vanduchová, kol. doc. Beran a kol. Hradil.
Proděkan doc. Salač informoval o výsledcích přijímacího řízení do doktorského studia.
Přijato bylo 134 studentů, dosud se zapsalo 79 z přijatých. Bylo prozatím podáno 5 žádoustí
o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.
Mgr. Prouza uvedl, že zápis do doktorského studia může v příštím roce proběhnout
elektronicky.
Senát vzal obě informace o výsledcích přijímacího řízení konsensuálně na vědomí.
Informace o stavu přípravy věcného záměru zákona o vysokých školách
Informaci přednesl kol. dr. Staša. Zmínil se o verzi pracovního návrhu věcného
záměru zákona o vysokých školách ze dne 9. září t. r., rozeslané členům senátu dne 12. září,
jakož i o připomínkách UK*, o usnesení sněmu Rady vysokých škol** a o připomínkách České
konference rektorů*** k tomuto materiálu.
V případě potřeby budou další podklady v mezidobí do příštího zasedání senátu
rozeslány elektronicky.
Senát vzal informaci konsensuálně na vědomí.
Různé
A. V souvislosti s projednáváním zprávy o hospodaření fakulty v 1. pololetí r. 2011 přednesl
kol. doc. Beran návrh, aby senát doporučil vedení fakulty zvážit v tomto roce přiznání
příspěvku akademickým pracovníkům na nákup odborné literatury. V diskusi o tomto návrhu
vystoupili kol. Mgr. Švarc, kol. dr. Vanduchová, děkan prof. Gerloch, proděkanka doc.
Marková, proděkan prof. Damohorský, kol. Růžička, proděkan prof. Kuklík a kol. dr. Staša.

*

Viz http://bojar.ruk.cuni.cz/pipermail/vr-l/attachments/20110927/724efe03/UKpripominkyVZZv110909-0001.doc.
Viz http://bojar.ruk.cuni.cz/pipermail/vr-l/attachments/20110927/724efe03/RVSpripominky-PracovnnvrhvcnhozmruzkonaoVz.9.9.11-0001.doc.
***
Viz http://bojar.ruk.cuni.cz/pipermail/vr-l/attachments/20110927/724efe03/CKRpripominky-PracovnnvrhvcnhozmruzkonaoVz.9.9.11-0001.pdf.
**
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Usnesení:
„Akademický senát PF UK doporučuje vedení fakulty zvážit přiznání příspěvku
akademickým pracovníkům na nákup odborné literatury.“ Přijato poměrem hlasů 15 – 0 – 5.
B. Kol. Makajev uvedl, že díky očekávanému vývoji právní úpravy státních maturit se
v červnu t. r. schválená podmínka přijetí ke studiu v magisterském studijním programu
týkající se úpravy bonifikace maturit stane zřejmě částečně obsoletní. Na jeho vystoupení
reagovali kol. dr. Chromá, proděkan prof. Kuklík a kol. dr. Staša.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK bere na vědomí, že vzhledem k možnému vývoji právní
úpravy se v červnu t. r. schválená podmínka přijetí ke studiu v magisterském studijním
programu "upravit bonifikaci maturit ('stará' maturita 10 bodů, státní maturita se všemi
předměty na vyšší úrovní 10 bodů, státní maturita s nejméně 2 předměty na vyšší úrovni 5
bodů)" může stát v části týkající se pětibodové bonifikace pro hodnocení podkladů rozhodnutí
o žádosti o přijetí ke studiu bezpředmětnou.“ Přijato konsensuálně.
C. Kol. Flutka upozornil na problém související s rekonstrukcí střechy budovy fakulty (hluk
ve 4. patře). Kol. Wintr navrhl řešení spočívající v možných úpravách rozvrhu. Tajemník
fakulty dr. Horáček uvedl, že v krajních případech lze požadovat zastavení mimořádně
hlučných prací po dobu probíhající výuky.
D. Kol. Felix připomenul usnesení z minulého zasedání senátu týkající se cenové kalkulace
výše úhrad vybíraných za některé úkony od studentů. K němu se připojil kol. Mgr. Švarc. Na
návrh tajemníka fakulty dr. Horáčka bude tento bod programu projednán na příším zasedání
senátu. Přijato konsensuálně.
E. Kol. Pechancová navrhla obnovit nastavení limitů pro zápis povinně volitelných předmětů.
Podnět k prověření tohoto řešení byl na místě předán zástupcům vedení fakulty.
F. Kol. Makajev poukázal na nutnost povolání náhradníků za členy disciplinární komise PF
UK. Na jeho vystoupení reagoval kol. dr. Staša.
G. Kol. Mgr. Švarc vznesl dotaz ohledně elektronických podání činěných vůči fakultě.
V následné rozpravě týkající se zřízení a činnosti elektronické podatelny vystoupili kol. dr.
Staša, tajemník fakulty dr. Horáček, děkan prof. Gerloch a vedoucí studijního oddělení
fakulty Mgr. Prouza.
H. Kol. Felix přednesl požadavek předložit senátu výsledky hodnocení výuky studenty.

Zapsala: Pechancová
Kontroloval: Staša
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Příloha
Výňatek ze zápisu ze schůze ekonomické komise AS PF UK ze dne 4. října 2011
…
Projednávání čerpání rozpočtu fakulty pro rok 2011
Komise podrobně prodiskutovala čerpání prostředků roku 2011. Ing. Iva Schmidtová
objasnila většinu dotazů jednotlivých členů komise.
Komise konstatovala, že hospodaření fakulty je k prvnímu pololetí vyrovnané a lze
tedy předpokládat i vyrovnané čerpání prostředků ke konci roku. Komise se usnesla, že
celkové vyhodnocení čerpání prostředků je na místě provést až v s souvislosti s projednáním
zprávy o čerpání prostředků za celý rok 2011.
V návaznosti na to se bude zabývat čerpáním prostředků na energie (včetně objektu
Větrník), telekomunikace, úklid a správu bankovních účtů. Dále se bude zabývat i plněním
svých doporučení tj.: nákupu scanneru do knihovny a frankovacího stroje.
Po provedené diskusi se ekonomická komise jednomyslně usnesla doporučit AS PF
UK schválit čerpání rozpočtu Právnické fakulty za první pololetí roku 2011.
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