Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 23. května 2013
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Program:
1. Informace vedení fakulty
2. Případná úprava návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na PF UK
3. Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana PF UK
4. Diskuse o možné novelizaci Statutu PF UK
5. Informace o průběhu přijímacího řízení
6. Delegace zástupce AS PF UK do komise pro revitalizaci objektu Větrník
7. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša.
Informace vedení fakulty
Informace vedení fakulty přednesl děkan prof. Gerloch. Zmínil se zejména o přípravě
projednávání problematiky doktorského studia na červnovém zasedání Vědecké rady PF UK,
o přípravě setkání s absolventy a vzpomínkové akce Pražského studentského klubu.
Případná úprava návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na PF UK
Kol. dr. Staša informoval o projednání návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na
PF UK na schůzi legislativní komise Akademického senátu UK, která se konala dne 21.
května. Legislativní komise AS UK vyjádřila k návrhu souhlasné stanovisko s výhradou
případného provedení pozdější změny tohoto vnitřního předpisu za účelem zajištění souladu
s aktuálně novelizovaným Studijním a zkušebním řádem UK a Statutem UK. Konkrétní
připomínky vyžadující úpravu návrhu nebyly uplatněny. Návrh bude předložen zítřejšímu
zasedání Akademického senátu UK.
Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana PF UK
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu, k němuž dnešního dne uplatnil písemné připomínky kol. Růžička. Úvodní slovo
přednesl kol. dr. Staša.
Po rozpravě, která se týkala zejména nominace členů a náhradníků volební komise
a náležitostí návrhu a k návrhu přikládaných podkladů, přijal senát následující usnesení.

Usnesení:
„Akademický senát PF UK
a) vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana PF UK na funkční období od 1. února 2014
do 31. ledna 2018, schvaluje náležitosti návrhu a okruh a náležitosti podkladů pro jednání
o něm [písemný návrh na kandidáta, opatřený vlastnoručním podpisem navrhovatele, může
podat každý člen akademické obce fakulty; obligatorní podklady pro jednání tvoří
(a) písemný souhlas navrženého s kandidaturou, opatřený jeho vlastnoručním podpisem,
(b) strukturovaný životopis navrženého, a to včetně přehledu akademických funkcí, dalšího
akademického působení a odborné publikační činnosti, (c) osvědčení podle zákona
č. 451/1991 Sb., jde-li o navrženého, na něhož se povinnost předložit toto osvědčení vztahuje;
fakultativním podkladem je programové prohlášení navrženého o rozsahu nejméně dvou
a nejvýše čtyř stran textu] a harmonogram a procedurální aspekty volby [návrh na kandidáta
lze podat do 30. září 2013 do 16.00 hod. na sekretariát akademického senátu (místnost
č. 115); obligatorní podklady, popřípadě i fakultativní podklad pro jednání musí navržení
podat v zalepené obálce do 3. října do 16.00 hod. tamtéž; předložený životopis a předložené
programové prohlášení budou během 4. října 2013 zveřejněny na webových stránkách
fakulty; předvolební zasedání akademického senátu, kde budou navržení veřejně prezentovat
své programy, se uskuteční dne 10. října 2013 od 17.00 hod. [místnost č. 117, popřípadě
(v závislosti na účasti veřejnosti) místnost č. 120]; členové akademické obce fakulty budou
moci na tomto zasedání klást navrženým dotazy; volba kandidáta se uskuteční na zasedání
akademického senátu dne 17. října 2013, které bude zahájeno v 16.00 hod. (místnost č. 117)];
přijato poměrem hlasů 17 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se),
b) ustanovuje volební komisi pro přípravu jednání ve složení kol. dr. Chromá, kol. doc. Kindl,
kol. Pechancová, náhradníci kol. Růžička a kol. dr. Vokoun; přijato poměrem hlasů 14 – 0
– 3.“
Diskuse o možné novelizaci Statutu PF UK
Úvodní slovo k tomuto bodu programu přednesli kol. dr. Staša a děkan prof. Gerloch.
Předmětem uvažované novely je úprava vyřizování některých stížností. Bylo dohodnuto
ustanovení tříčlenné komise pro přípravu konceptu návrhu (proděkan prof. Kuklík za vedení
fakulty, kol. Bc. Horn a kol. dr. Staša za senát). Výsledek bude předložen kolegiu děkana
a příštímu zasedání senátu.
Informace o průběhu přijímacího řízení
Informaci o průběhu přijímacího řízení na úseku magisterského studia přednesl
proděkan prof. Kuklík. Bylo podáno o něco méně než 3 500 přihlášek.
Informaci o průběhu přijímacího řízení na úseku doktorského studia přednesl děkan
prof. Gerloch. Bylo podáno cca 140 přihlášek.
V dosavadním průběhu přijímacího řízení nebyly signalizovány problémy.
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V rozpravě vystoupili kol. Anzenbacher (perspektiva přijímání do magisterského
studia) a vedoucí studijního oddělení Mgr. Prouza (relace počtu uchazečů o přijetí do interní
a externí formy doktorského studia).
Senát vzal obě informace konsensuálně na vědomí.
Delegace zástupce AS PF UK do komise pro revitalizaci objektu Větrník
Tajemník fakulty dr. Hřebejk požádal senát o delegaci zástupce do pracovní komise
pro revitalizaci objektu Větrník, která bude ustanovena jako poradní orgán děkana.
Kol. doc. Beran přednesl návrh na delegaci dvou zástupců – dr. Borkovec (člen
ekonomické komise senátu) a kol. Růžička.
Návrh byl přijat poměrem hlasů 17 – 0 – 0.
Různé
A. Kol. dr. Staša navrhl pozvat na zasedání senátu, které se bude konat 3. Října, nominanty na
kandidáta na funkci rektora UK. Přijato konsensuálně.
B. Kol. Bc. Horn zmínil problém týkající se uznávání klauzurních prací složených v dřívějším
studiu. Uznávání, resp. neuznávání není možné řešit paušálně. Lze pouze stanovit hledisko
pro uznávání (zda došlo k tak závažným změnám právní úpravy, že uznání nelze doporučit).
Podnět byl předán na místě zástupcům vedení fakulty.
C. Členové senátu se seznámili s podnětem kol. Kaczora (2. ročník) učiněný v souvislosti se
situací vzniklou kolem jmenování doc. Putny profesorem. V závislosti na vývoji událostí se
senát tímto podnětem bude případně zabývat ještě na svém červnovém zasedání.
D. Proděkan prof. Damohorský seznámil členy senátu s aktivitami na úseku zahraničních
vztahů.

Zapsal: Staša
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