Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 31. května 2012

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Program:
1. Informace vedení fakulty
2. Vyjádření k záměru děkana na jmenování proděkanů
3. Vyjádření k záměru děkana na jmenování vedoucích fakultních pracovišť
4. Vyjádření k návrhu dílčí změny Řádu celoživotního vzdělávání UK
5. Informace o průběhu přijímacího řízení
6. Informace o časovém harmonogramu rekonstrukčních prací v budově fakulty
7. Informace o dění kolem věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční
pomoci studentům
8. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša.
Informace vedení fakulty
Informace vedení fakulty přednesl děkan prof. Gerloch. Zmínil se zejména o stavu
projednávání programů PRVOUK, o přípravě návrhu volitelných předmětů a výběrových
předmětů a o jednání s minstrem školství, mládeže a tělovýchovy týkající se situace na
Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni.
V rozpravě vystoupil kol. Mgr. Švarc.
Vyjádření k záměru děkana na jmenování proděkanů a vedoucích fakultních pracovišť
Tyto body programu byly projednávány společně na základě předem rozeslaných
písemných materiálů. Odůvodnění návrhů přednesl děkan prof. Gerloch. Doplnil, že dr.
Hřebejk má být jmenován do funkce tajemníka fakulty.
V rozpravě vystoupili kol. Makajev, kol. dr. Staša, proděkan doc. Salač, kol. Felix,
kol. Mgr. Švarc, tajemník fakulty dr. Horáček, proděkan dr. Hřebejk, kol. Flutka a vedoucí
studijního oddělení Mgr. Prouza.
Byla ustanovena komise pro sčítání výsledků tajného hlasování ve složení kol. doc.
Beran, kol. Makajev a kol. Růžička. Schváleno poměrem hlasů 13 (pro) – 0 (proti) – 3
(zdržel/a se).

S výsledky tajného hlasování seznámil přítomné kol. doc. Beran:
A) odvolání z funkce proděkana
- pro magisterský studijní program (dr. Hřebejk 10 – 4 – 2)
- pro doktorský studijní program a rigorózní řízení (doc. Salač 16 – 0 – 0)
B) jmenování do funkce proděkana
- pro magisterský studijní program (dr. Horáček 9 – 6 – 1)
- pro doktorský studijní program a rigorózní řízení (prof. Dvořák 15 – 0 – 1)
C) jmenování vedoucím katedry
- správního práva a správní vědy (doc. Vopálka 14 – 1 – 1)
- finančního práva a finanční vědy (prof. Karfíková 16 – 0 – 0)
- trestního práva (prof. Jelínek 12 – 2 – 2)
- pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (doc. Pichrt 14 – 1 – 1)
- evropského práva (prof. Tomášek 12 – 3 – 1)
D) jmenování vedoucím centra komparatistiky (prof. Tichý 14 – 1 – 1)
Usnesení:
„Akademický senát PF UK vyjadřuje k předloženým návrhům na odvolání/ jmenování
z funkce proděkana a na jmenování vedoucích kateder a dalších součástí fakulty souhlasné
stanovisko.“ V jednotlivých případech přijato výše uvedeným poměrem hlasů.
Kol. Mgr. Švarc vyslovil názor, že těsné výsledky některých hlasování jsou nejspíše
vyjádřením spokojenosti s dosavadním obsazením funkcí.
Vyjádření k návrhu dílčí změny Řádu celoživotního vzdělávání UK
Podkladový materiál k tomuto bodu programu byl zveřejněn prostřednictvím internetu.
Úvodní slovo přednesl kol. dr. Staša.
Senát se konsensuálně dospěl k závěru, že k návrhu neuplatňuje žádné připomínky.
Informace o průběhu přijímacího řízení
Informace přednesli proděkan prof. Kuklík (řízení o přijetí ke studiu magisterského
studijního programu) a proděkan doc. Salač (řízení o přijetí ke studiu doktorského studijního
programu). Proděkan prof. Kuklík se zmínil rovněž o některých administrativně technických
souvislostech přijímacího řízení (označování písemného vyhotovení rozhodnutí razítkem,
neexistence formuláře žádosti o přezkoumání rozhodnutí).
V rozpravě vystoupili kol. dr. Staša a kol. Felix.
Senát vzal obě informace konsensuálně na vědomí.
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Informace o časovém harmonogramu rekonstrukčních prací v budově fakulty
Informaci přednesl tajemník fakulty dr. Horáček. Zmínil se zejména o rekonstrukci
střechy a s ní souvisejících omezení užívání některých prostor a o možnosti rozšířit akci
o rekonstrukci dvora. Drobnějšími akcemi jsou restaurátorské práce (kletování sloupů v atriu),
výměna podlahových krytin a instalování další požární signalizace.
V rozpravě vystoupili kol. Felix, proděkan prof. Damohorský, kol. Flutka a kol.
Růžička.
Senát vzal informaci konsensuálně na vědomí.
Informace o dění kolem věcných záměrů
Informaci přednesl kol. dr. Staša a doplnil kol. Makajev. Návrh věcného záměru
zákona o vysokých školách byl stažen, předpokládá se předložení návrhu novely. Návrh
věcného záměru zákona o vysokých školách je přepracováván.
Senát vzal informaci konsensuálně na vědomí.
Různé
V rámci tohoto bodu programu přednesl kol. Felix kritiku vystupování prof. Císařové
vůči studentům při zkouškách, poukázal na osobní zkušenosti kolegyň studentek a navrhl
přijmout k této otázce usnesení. V rozpravě vystoupili děkan prof. Gerloch, kol. Mgr. Švarc,
proděkan dr. Hřebejk, kol. dr. Suchánek, kol. dr. Staša, kol. prof. Skřejpek, kol. Horn,
proděkan doc. Salač, kol. doc. Beran, proděkan prof. Kuklík a proděkan prof. Damohorský.
Podnět byl předán k řešení přítomným zástupcům vedení fakulty. Bylo též konstatováno, že
většího využití zasluhuje přítomnost veřejnosti u státních zkoušek.
Zapsala: Pechancová
Kontroloval: Staša
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