Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta
Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 22. března 2012
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Plánovaný program:
1. Informace vedení fakulty
2. Výroční zpráva o hospodaření fakulty v r. 2011
3. Vyjádření k návrhu opatření děkana o poplatcích spojených se studiem pro ak. r. 2012/2013
4. Informace o průběhu přijímacího řízení
5. Informace o dění kolem návrhů věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona
o finanční pomoci studentům
6. K rozhodnutí MŠMT o prodloužení akreditace magisterského studijního programu
uskutečňovaného na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni
7. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša.
Informace vedení fakulty
Informace vedení fakulty přednesl děkan prof. Gerloch. Zmínil se zejména o výuce
občanského práva po nabytí platnosti nového občanského zákoníku, o přípravě investičního
záměru, jehož předmětem je rekonstrukce objektu „Větrník“ a o chystané přednášce A.
Merkelové na naší fakultě (3. dubna t. r.).
V rozpravě vystoupil kol. Horn s dotazem týkajícím se zkoušení občanského práva
v rámci státní závěrečné zkoušky.
Výroční zpráva o hospodaření fakulty
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl tajemník fakulty dr. Horáček. Uvedl, že pozitivního
výsledku bylo dosaženo zejména též díky výnosům.
Se stanoviskem ekonomické komise senátu seznámil přítomné její člen Mgr. Ing.
Borkovec. Ekonomická komise doporučila senátu výroční zprávu o hospodaření fakulty
schválit. Výňatek ze zápisu ze schůze ekonomické komise, konané dne 8. března t. r., je
uveden v příloze.
V rozpravě vystoupili kol. Anzenbacher (doporučení týkající se vydávání skript,
možnost využít vydavatelství Všehrdu) a kol. Makajev (dotazy týkající se příjmů z kursů
organizovaných Ústavem pro další vzdělávání právníků – JURIDIKUM a nákladů spojených
se správou objektu „Větrník“). Na tato vystoupení reagovali tajemník fakulty dr. Horáček,
proděkanka doc. Marková a vedoucí ekonomického oddělení Ing. Schmidtová.
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Usnesení:
„Akademický senát PF UK schvaluje výroční zprávu o hospodaření fakulty za
rok 2011“.
Přijato poměrem hlasů 15 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).
Vyjádření k návrhu opatření děkana o poplatcích spojených se studiem
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl proděkan dr. Hřebejk.
V rozpravě vystoupil kol. dr. Wintr (závislost výše poplatku na výši normativu
určeného podle § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách).
Usnesení:
„Akademický senát PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko k návrhu opatření děkana
o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2012/2013:“
Přijato poměrem hlasů 14 – 0 – 1.
Informace o průběhu přijímacího řízení
I. Informaci o průběhu přijímacího řízení ke studiu v magisterském studijním
programu podal proděkan prof. Kuklík. Bylo podáno přes 3 700 přihlášek.
V diskusi vystoupili kol. Mgr. Švarc, kol. dr. Wintr, proděkan dr. Hřebejk, kol. dr.
Chromá, kol. Makajev, děkan prof. Gerloch a kol. prof. Skřejpek. Diskuse se týkala zejména
přijímání uchazečů z řad studentů Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. V této
souvislosti a s ohledem na dosavadní zkušenosti s vyřizováním žádostí o přezkoumání
rozhodnutí děkana byla nastolena otázka maximálního počtu uchazečů přijímaných podle § 49
odst. 3 zákona o vysokých školách.
Usnesení:
„AS UK doporučuje při přijímání uchazečů podle § 49 odst. 3 zákona o vysokých
školách do magisterského studia nepřekračovat hranici 40 přijatých.“
Přijato poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
II. Informaci o průběhu přijímacího řízení ke studiu v doktorském studijním programu
podal proděkan doc. Salač. Termín pro podávání přihlášek je stanoven na 30. dubna; naprostá
většina uchazečů podává přihlášku až na poslední chvíli.
Informace o dění kolem návrhů věcných záměrů
Informace týkající se dalšího vývoje přípravy návrhu věcného záměru zákona
o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům podali kol. dr. Staša, kol. Makajev
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(situace v akademické obci, jednání zástupců reprezentací vysokých škol) a děkan prof.
Gerloch (stanovisko Legislativní rady vlády).
V diskusi vystoupila kol. dr. Chromá.
Senát vzal informace konsensuálně na vědomí. Aktuální informace budou do příštího
zasedání zprostředkovávány v případě potřeby elektronicky.
K rozhodnutí o prodloužení akreditace magisterského studijního programu FP ZČU
Úvodní slovo k tomuto bodu programu přednesli kol. dr. Staša (obsah rozhodnutí
MŠMT, uplatňování podnětů k podání správní žaloby ve veřejném zájmu, reakce reprezentací
vysokých škol) a děkan prof. Gerloch (jednání v Senátu PČR, postoj vedení Západočeské
univerzity, 113 žádostí studentů FP ZČU o přijetí ke studiu na naší fakultě, alternativou
institucionální řešení po dohodě mezi ZČU a UK).
V diskusi vystoupili kol. Makajev, kol. Hradil, kol. dr. Sobotka, kol. dr. Wintr, kol.
Mgr. Švarc, kol. Růžička a proděkan doc. Salač. Předmětem diskuse byla otázka, zda,
popřípadě jak na vzniklou situaci reagovat usnesením. Největší podporu získal návrh podpořit
usnesení předsednictva České konference rektorů ze dne 9. března t. r.*
Usnesení:
„Akademický senát PF UK vyslovuje podporu usnesení předsednictva České
konference rektorů k rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o prodloužení
akreditace magisterského studijního programu uskutečňovaného na Fakultě právnické
Západočeské univerzity v Plzni ze dne 9. března 2012.“
Přijato poměrem hlasů 12 – 0 – 2.
Kol. Hradil upozornil na nutnost rychlého zveřejnění přijatého usnesení.
Různé
A. Proděkan prof. Kuklík zmínil otázku přijímání do kursu celoživotního vzdělávání
organizovaného podle § 60 zákona o vysokých školách. Senát bez rozpravy doporučil uplatnit
v tomto roce stejná hlediska a stejné parametry (počet přijímaných, cena kursu) jako
v loňském roce. Přijato poměrem hlasů 14 – 0 – 1.
B. Kol. dr. Staša upozornil na nutnost novelizace Pravidel pro organizaci studia na PF UK
(posledním dnem tohoto akademického roku končí provizórium upravené čl. A. a čl. B tohoto
vnitřního předpisu, které zmocňují upravit podrobnosti organizace studia formou opatření
děkana). V diskusi týkající se alternativ dalšího postupu (ústup od úpravy, prolongace
*

Text usnesení předsednictva České konference rektorů: „Předsednictvo České konference rektorů je velmi
znepokojeno mocenským zásahem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do odborného a právně
závazného stanoviska Akreditační komise ve věci Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Ministr
Dobeš učinil bezprecedentní krok, který zcela jistě nesvědčí o deklarované snaze o zvýšení kvality
vysokoškolského vzdělávání a vzbuzuje zásadní pochybnosti o respektu ministra k platnému zákonu o vysokých
školách.“
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provizória na neurčito, prolongace o 1 rok, rychlá příprava věcného řešení) vystoupili kol.
Makajev, proděkan doc. Salač, kol. prof. Skřejpek. Se zástupci vedení fakulty bylo na místě
dohodnuto, že příštímu zasedání senátu bude předložen návrh dílčí novely spočívající
v prolongaci provizória.
C. Kol. Makajev zmínil problém bonifikace jazykových zkoušek v rámci přijímacího řízení
k magisterskému studiu (bonifikace se uděluji i za zkoušku z cizího jazyka složenou v rámci
obtížnější verze státní maturity). Situaci objasnili kol. dr. Chromá a proděkan prof. Kuklík
(vychází se ze standardizovaného zařazení této zkoušky). Kol dr. Wintr navrhl tento stav
odstranit pro příští rok. Kol. Švarc navrhl všechny bonifikace za jazykové zkoušky zrušit.
D. Kol. Růžička vystoupil s kritikou malé informovanosti o obsahu jednotlivých předmětů.
Na jeho vystoupení reagovali proděkan prof. Kuklík a vedoucí studijního oddělení Mgr.
Prouza. Podněty ke zlepšení stavu byly na místě předány zástupcům vedení fakulty.
E. Kol. Horn informoval o iniciativě studentských členů senátu směřující k propagaci ankety,
jejímž prostřednictvím je realizováno hodnocení výuky studenty.
F. Kol. Mgr. Švarc se zmínil o tom, že v budově fakulty by bylo vhodné umístit nějaký
bankomat. Tajemník fakulty dr. Horáček tento námět s poukazem na související rizika
nepodpořil.
G. Členové senátu poblahopřáli k životnímu jubileu kol. doc. Kindlovi.
Zapsal: Horn
Kontroloval: Staša
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Příloha
Výňatek ze zápisu ze schůze Ekonomické komise AS PF UK, konané dne 8. března 2012
…
Projednávání návrhu výroční zprávy o hospodaření právnické fakulty za rok 2011
Proběhla podrobná debata nad návrhem výroční zprávou o hospodaření fakulty za rok
2011.
Zvláštní pozornost byla věnována částce 811 000 Kč za vytápění objektu Větrník,
která je značná zejména ve srovnání s náklady na vytápění hlavní budovy fakulty. Tajemník
fakulty JUDr. Horáček vysvětlil, že cena plyne z ceny za teplo, na rozdíl od ceny za plyn.
Dále zmínil, že vytápění by bylo řešeno jinak po případné rekonstrukci Větrníku. JUDr.
Horáček přislíbil, že zajistí kalkulaci „ztrátovosti“ Větrníku za poslední léta.
Pozornost byla též věnována částkám za opravu nábytku v místnostech č. 038 a 117
budovy fakulty. JUDr. Horáček objasnil, že šlo o rekonstrukci stolů a obložení dveří.
Podrobně diskutovány byly též náklady na rekonstrukci knihovny.
Komise konstatovala, že přes postupný trvalý nárůst mzdových prostředků, mzdy
administrativních pracovníků nadále stagnují.
Komise požádala též o vyčíslení celkových nákladů na pořízení tiskového centra.
Po provedené diskusi se ekonomická komise jednomyslně usnesla doporučit AS PF
UK schválit výroční zprávu o hospodaření Právnické fakulty za rok 2011.
…
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