Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta
Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 26. dubna 2012
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Program:
1. Informace vedení fakulty
2. Výroční zpráva o činnosti fakulty za r. 2011
3. Problematika vědecké činnosti (programy PRVOUK)
4. Rozdělení finančních prostředků fakulty na r. 2012
5. Návrh dílčí změny Pravidel pro organizaci studia na fakultě
6. Informace o dění kolem věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční
pomoci studentům
7. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša.
Informace vedení fakulty
Informace vedení fakulty přednesl děkan prof. Gerloch. Zmínil se zejména o schválení
harmonogramu výuky v příštím akademickém roce, o nové akreditaci doktorského studijního
programu, o přípravě fakultního kola Studentské vědecké a odborné činnosti a o přípravě
vědecké konference „Odpovědnost v demokratickém právním státě“.
Výroční zpráva o činnosti fakulty
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl proděkan prof. Kuklík.
Do rozpravy se nepřihlásil žádný z členů senátu.
Usnesení:
„Akademický senát Právnické fakulty UK schvaluje výroční zprávu o činnosti fakulty
za r. 2011.“ Přijato poměrem hlasů 14 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).
Problematika vědecké činnosti
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl děkan prof. Gerloch. Uvedl, že Univerzita Karlova se
rozhodla nahradit výzkumné záměry v zásadě pětiletými programy PRVOUK. Pro naši
fakultu byly tři programy (PRVOUK-4, PRVOUK-5, PRVOUK-6), jejichž koordinátory
budou prof. Dvořák, prof. Tomášek a Gerloch. Na těchto programech se bude podílet cca 160
řešitelů). Dosud byla poskytnuta polovina předpokládané částky, což představuje 10.000.000

Kč. Návrh na rozdělení mezi jednotlivé programy se překládá v rámci bodu 3. Definitivní
schválení na úrovni UK se předpokládá po provedeném hodnocení v květnu t. r. Fakulta
participuje na dalších dvou projektech zabezpečovaných Fakultou sociálních věd.
V rozpravě vystoupili kol. Makajev, kol. dr. Beran, kol. dr. Wintr, kol. dr. Staša a kol.
doc. Kindl.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko k návrhům fakultních
programů PRVOUK-4, PRVOUK-5 a PRVOUK-6.“ Přijato poměrem hlasů 12 – 0 – 0.
Rozdělení finančních prostředků fakulty
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl tajemník fakulty dr. Horáček. Zdůraznil vyrovnanost
navrhovaného rozpisu. Aktuálně jsou do návrhu zahrnuty prostředky na vědeckou činnost
(programy PRVOUK) přidělené na první pololetí, v současné době lze schválit pouze
proporci rozdělení prostředků na jednotlivé programy.
Komentář ke stanovisku ekonomické komise senátu přednesl kol. doc. Beran (text
stanoviska je uveden v podobě výňatku ze zápisu schůze komise v příloze č. 1 tohoto zápisu).
Uzavřel konstatováním, že ekonomická komise se usnesla doporučit návrh rozdělení
finančních prostředků ke schválení.
V rozpravě vystoupili proděkan prof. Damohorský, děkan prof. Gerloch a kol. dr.
Wintr. Vysvětlení k otázkám položeným ekonomickou komisí podal tajemník fakulty dr.
Horáček. Rozprava se týkala zejména nákladů na energie, nákladů na podlahové krytiny,
nákladů na správu objektu Větrník, nákladů na tisk propagačních materiálů, nákladů na
obornou literaturu a právní databáze (též v němčině), jakož i vývoje a struktury mzdových
nákladů a prostředků určených akademickým pracovníkům na nákup odborné literatury a na
stravenky. Kol. Mgr. Švarc opětovně kritizoval náklady na e-shop. Kol. Makajev se kriticky
vyjádřil k pozdnímu rozeslání podkladů.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty na
r. 2012 s tím, že rozdělení dalších prostředků, které budou přiděleny na programy PRVOUK,
bude provedeno v poměru 34 % pro program PRVOUK-4, 32 % pro program PRVOUK-5
a 34 % pro program PRVOUK-6.“ Přijato poměrem hlasů 14 – 0 – 0.
Návrh dílčí změny Pravidel pro organizaci studia na fakultě
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo, v němž též s ohledem na minulé zasedání senátu shrnul vývoj
přípravy návrhu, přednesl kol. dr. Staša. Návrh odůvodnil děkan prof. Gerloch. V rozpravě
vystoupil kol. Makajev.
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Usnesení:
„Akademický senát PF UK schvaluje návrh dílčí změny Pravidel pro organizaci studia
na PF UK.“ Přijato poměrem hlasů 13 – 0 – 0.
Schválený návrh je uveden v příloze č. 2 tohoto zápisu.
Informace o dění kolem věcných záměrů
Informaci přednesl kol. dr. Staša. Materiál zřejmě nedoznal pokroku. Děkan prof.
Gerloch zmínil, že se nepředpokládá, že návrhy budou předloženy nejbližšímu zasedání
Legislativní rady vlády. Kol. Makajev přiblížil přítomným usnesení Studentské komory Rady
vysokých škol.
Senát vzal informaci konsensuálně na vědomí.
V případě potřeby budou další informace poskytnuty členům senátu operativně
elektronickou cestou.
Různé
V rámci tohoto bodu programu informoval děkan prof. Gerloch
- o jednání s rektorkou Západočeské univerzity v Plzni a s děkanem Fakulty právnické
Západočeské univerzity v Plzni,
- o akci „Fakulta roku“ pořádané Českou studentskou unií, do níž se fakulta nehodlá zapojit.
Zapsala: Pechancová
Kontroloval: Staša
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Příloha č. 1
Výňatek ze zápisu ze schůze ekonomické komise AS PF UK ze dne 25. dubna 2011
…
Projednávání návrhu rozpočtu fakulty pro rok 2012
Proběhla zevrubná diskuse nad návrhem rozpočtu pro rok 2012. V návaznosti na
Komentář rozpočtu a debatě, která k jeho jednotlivým položkám proběhla, ekonomická
komise doporučuje při zasedání AS PF UK blíže objasnit následující nákladové položky:
- 550 000 Kč (oprava podlahových krytin, financovaných z FRIMu),
- 800 000 Kč (správa objektu Větrník),
- 350 000 Kč (různé tisky)
V souvislosti s jednotlivými položkami ekonomická komise dále konstatuje:
- nárůst nákladů na energie a plyn téměř o 20% (1 000 000 Kč oproti loňskému roku) přestože
byla uzavřena optimalizační smlouva,
- nárůst prostředků na mzdy v hodnotě cca 4 miliony Kč; doporučuje zvážit i nárůst mezd
provozním zaměstnancům.
V souvislosti s jednotlivými položkami ekonomická komise doporučuje:
- schválit financování odborných knih za 250 000 Kč akademickým pracovníkům pro
rok 2012
- schválit financování stravenek za 291 000 Kč pro rok 2012
Komise se opětovně zabývala náklady na provoz budovy na Větrníku. Členové komise
se shodli, že tyto náklady bude i nadále intenzivně sledovat, nejblíže na svém příštím zasedání
při projednávání průběžné zprávy o čerpání rozpočtu fakulty na podzim letošního roku.
Komise se také usnesla na tom, že žádá bližší informaci o nákupu licencí
k elektronickým databázím a počtu knih, které byly nakoupeny knihovnou v minulém roce.
Komise taktéž ocenila navýšení prostředků na mobilitu studentů a učitelů z fondu ISP.
Doporučuje však blíže osvětlit podmínky pro jejich čerpání ze strany potenciálních žadatelů.
Ekonomická komise konstatuje, že nebylo přihlédnuto k jejímu doporučení z 8. března
2011, kdy svým usnesením doporučila zrušit inzerci v tzv. zlatých stránkách.
Po provedené diskusi se ekonomická komise jednomyslně usnesla doporučit AS PF
UK: schválit návrh rozpočtu Právnické fakulty pro rok 2012.
…
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Příloha č. 2

Vnitřní předpis, kterým se mění
Pravidla pro organizaci studia
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle § 27 odst. 1
písm. b) a § 33 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle
čl. 44a písm. a) Statutu Právnické fakulty usnesl na této změně Pravidel pro organizaci studia
na Právnické fakultě, jako jejím vnitřním předpisu:
Čl. 1
Změna Pravidel pro organizaci studia
1. V čl. A se číslovky „2011/2012“ nahrazují číslovkami „2012/2013“.
2. V čl. B se číslovky „2011/2012“ nahrazují číslovkami „2012/2013“.

Čl. 2
Závěrečná ustanovení
1. Tento vnitřní předpis byl schválen Akademickým senátem Právnické fakulty Univerzity
Karlovy dne 26. dubna 2012.
2. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity
Karlovy.
3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem nabytí platnosti.
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