Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 10. března 2011

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Plánovaný program:
1. Informace vedení fakulty
2. Výroční zpráva o hospodaření fakulty v r. 2010
3. Dlouhodobý záměr činnosti fakulty na léta 2011 – 2015
4. Vyjádření k návrhu dílčích změn vnitřních předpisů UK
5. Vyjádření k návrhu opatření děkana o poplatcích spojených se studiem
pro ak. r. 2001/20012
6. Informace o průběhu přijímacího řízení
7. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša. Poté navrhl doplnění programu zasedání o bod týkající
se přípravy návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách (přijato konsensuálně).
Informace vedení fakulty
Informace vedení fakulty přednesl děkan prof. Gerloch. Zmínil se zejména o přípravě
výroční zprávy o činnosti fakulty, jejíž návrh bude předložen senátu k projednání na příštím
zasedání, o závěrech pedagogické konference, která se konala 10. února t. r. (nová podoba
státní zkoušky, okruhy otázek by měly být představeny příští rok, první porada s vedoucími
kateder se uskuteční 1. dubna t. r.; konkrétnější projekt specializačních modulů má být
předložen kolegiu děkana 24. března t.r., poté bude projednáván v komisi pro koncepci
studia), o chystané změně vedení pedagogické dokumentace [zrušení tzv. studijních karet pro
příští 1. úsek studia (ročník)] a o vypsání náhradních termínů zkoušek z povinných předmětů
v letním semestru pro 5. úsek studia (ročník), s tím, že student požádá vedoucího příslušné
katedry, odůvodní, proč zkoušku nesložil v řádných termínech a prohlásí, že má zájem skládat
příslušnou část nebo části státní závěrečné zkoušky v květnových/červnových termínech.
V diskusi vystoupili kol. Švarc, kol. prof. Skřejpek, kol. dr. Chromá, kol. Horn a kol.
Felix. Diskuse se týkala především kapacity vypisovaných termínů zkoušek, případných
sankčních důsledků nedostavení se ke zkoušce a lhůty k opětovnému přihlášení se ke zkoušce
prostřednictvím informačního systému. Na příspěvky členů senátu reagovali proděkan prof.
Damohorský, proděkanka doc. Štangová a děkan prof. Gerloch.
Výroční zpráva o hospodaření fakulty
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl tajemník fakulty dr. Horáček. Výsledek hospodaření fakulty
v r. 2010 je vyrovnaný, ocenit luze zejména příjmy z kursu celoživotního vzdělávání a z kursů
pořádaných Ústavem pro další vzdělávání právníků JURIDIKUM.

Stanovisko ekonomické komise senátu přednesl kol. dr. Beran. Doporučil blíže
vysvětlit výdaje na rekonstrukci místností studijního oddělení a na nákup počítačové techniky.
Dále odkázal na zápis z jednání ekonomické komise (výňatek ze zápisu ze schůze
ekonomické komise je uveden v příloze tohoto zápisu). Ekonomická komise doporučila
výroční zprávu o hospodaření schválit.
V rozpravě vystoupili kol. dr. Staša s připomínkou ke struktuře předloženého
dokumentu a kol. Švarc a kol. Makajev s připomínkami k některým výdajům (nákup
počítačové technika, spotřeba topného plynu). Požadovaná vysvětlení podal tajemník fakulty
dr. Horáček.
Usnesení:
„Akademický senát Právnické fakulty UK schvaluje výroční zprávu o hospodaření
fakulty v r. 2010 s výhradou úpravy struktury dokumentu (zařadit shrnutí do jeho úvodu).“
Přijato poměrem hlasů 19 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).
Dlouhodobý záměr činnosti fakulty
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl proděkan prof. Kuklík. Dokument navazuje na předchozí
dlouhodobý záměr a jeho aktualizace a vychází též vyhodnocení jejich realizace. Do návrhu
předloženého senátu byly zapracovány připomínky vznesené na zasedání vědecké rady
fakulty.
V rozpravě vystoupili kol. dr. Wintr, kol. prof. Skřejpek a kol. doc. Kindl (využití
areálu Větrník), na jejich příspěvky reagovali tajemník fakulty dr. Horáček a děkan prof.
Gerloch.
Usnesení:
„Akademický senát Právnické fakulty UK schvaluje dlouhodobý záměr činnosti
fakulty na léta 2011 – 2015.“ Přijato poměrem hlasů 19 – 0 – 0.
Vyjádření k návrhu dílčích změn vnitřních předpisů UK
Návrhy dílčí změny Statutu UK (souvisí s § 60a zákona o vysokých školách) a dílčí
změny přílohy č. 2 Statutu UK (souvisí se změnou názvu Filozofické fakulty UK v angličtině)
byly předepsaným způsobem zveřejněny na http://www.cuni.cz/UK-2132.html. Úvodní slovo
k tomuto bodu programu přednesl kol. dr. Staša.
V rozpravě vystoupili proděkan prof. Damohorský (příprava kursu LL.M.) a kol. dr.
Chromá (stanoviska fakult k návrhům).
K uvedeným návrhům senát neuplatnil žádné připomínky (přijato konsensuálně).
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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.
Kol. Švarc položil dotaz týkající se výše poplatku za další studium. Výše tohoto
poplatku se nezměnila.
Usnesení:
„Akademický senát Právnické fakulty UK vyjadřuje souhlasné stanovisko k návrhu
opatření děkana o poplatcích za studium v akademickém roce 2011/2012.“ Přijato poměrem
hlasů 17 – 0 – 0.
Informace o přípravě věcného záměru zákona o vysokých školách
Kol. dr. Staša informoval členy senátu o přípravě věcného záměru zákona o vysokých
školách a o etapách připomínkového řízení k tomuto návrhu v rámci UK. Písemný materiál
byl členům senátu rozeslán dnešního dne ráno. Univerzitní harmonogram má být upřesněn
dnes večer.
Předběžně bylo dohodnuto, že členové senátu zašlou v první etapě své koncepční
připomínky kol. dr. Stašovi nebo přímo na univerzitní e-mailovou adresu, která bude pro
připomínkování návrhu zřízena, a to do 21. března.
Informace o průběhu přijímacího řízení
Proděkan prof. Kuklík informoval o průběhu přijímacího řízení do magisterského
studia. Bylo podáno cca 3900 přihlášek. Uchazečům bude rozeslán text opatření děkana
týkající se přijímacího řízení (č. 2/2011). Některé otázky spojené s pořizováním stejnopisů
písemných vyhotovení rozhodnutí byly konzultovány s právním odborem rektorátu UK.
Určitý problém vyvstává v souvislosti se státními maturitami (v případě námitek proti
výsledku maturity lze případnou změnu umístění uchazeče zohlednit až v rámci
přezkoumávání rozhodnutí podle § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách).
Kol. Makajev upozornil na problém uchazečů, kteří konají maturitní zkoušku až
v měsíci září. S ohledem na schválený harmonogram zřejmě tuto otázku v letošním běhu
přijímacího řízení vyřešit nelze.
Proděkan dr. Hřebejk informoval o přijímacím řízení do magisterského studia týkající
se uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část anebo studují jiný studijní
program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. Termín schůze přijímací komise
je stanoven na 30. března od 16:00 hod.
Proděkan doc. Salač informoval o průběhu přijímacího řízení do doktorského studia.
Akreditováno je 13 oborů. Přihlášky lze podávat do 30. dubna. Termíny přijímacích zkoušek
jsou stanoveny na 8. června (řádný termín) a na 16. června (náhradní termín).
Senát vzal tyto informace konsensuálně na vědomí.
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Různé
A. Děkan prof. Gerloch představil členům senátu nového vedoucího studijního oddělení Mgr.
Prouzu.
B. Vedoucí studijního oddělení Mgr. Prouza informoval o některých aktuálních záležitostech
[úprava materiálů předávaných studentům 1. úseku studia (ročníku) při zápisu, rozšíření
informací na webových stránkách, vytvoření zjednodušeného manuálu pojmosloví, problém
uznávání povinně volitelných a volitelných předmětů absolvovaných na jiných fakultách
(domluvena schůzka s vedoucí studijního oddělení Filozofické fakulty UK)].
C. Zmíněný problém uznávání povinně volitelných a volitelných předmětů rozvedl kol. Horn.
V reakci na jeho vystoupení uvedl vedoucí studijního oddělení Mgr. Prouza, že skutečný
počet získaných kreditů ne vždy souhlasí s počtem uvedeným v informačním systému.
Proděkan prof. Kuklík podotkl, že existuje snaha o vyrovnávání počtu kreditů, které lze získat
za absolvování podobně náročných předmětů. Proděkan dr. Hřebejk uvedl, že v 1. úseku
studia (ročníku) musí být dodržena horní hranice 9 kreditů za tyto předměty (víc uznat nelze),
přičemž přespočetné kredity budou započítávány v dalších úsecích studia (ročnících), ale že
není možné uplatňovat získané kredity vícekrát (na naší fakultě a zároveň na jiné fakultě nebo
vysoké škole).
D. Kol.Švarc upozornil na nedostatek informací o předstátnicové výuce v 5. úseku studia
(ročníku), pokud jde o občanské právo, obchodní právo a správní právo. Na jeho příspěvek
reagovali proděkan dr. Hřebejk a kol. dr. Staša (informace budou urychleně zprostředkovány).
E. Kol. Švarc zmínil problém započítávání/nezapočítávání doby do vydání vysokoškolského
diplomu do délky praxe koncipientů. Na jeho příspěvek reagovali proděkan dr. Hřebejk
a děkan prof. Gerloch (příslib projednání s předsedy profesních komor).
F. Kol. dr. Wintr kritizoval vybírání poplatku za cizojazyčný výpis o dosažených studijních
výsledcích. Na jeho příspěvek reagoval děkan Gerloch (předpokládá se od vybírání tohoto
poplatku upustit).
G. Proděkanka doc. Štangová informovala o přípravě reprezentačního plesu fakulty a o jeho
finančním zabezpečení. Ples se bude konat 20. března.

Zapsala: Pechancová
Kontroloval: Staša
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Příloha
Výňatek ze zápisu ze schůze Ekonomické komise AS PF UK ze dne 8. března 2011
…
Projednávání zprávy o hospodaření Právnické fakulty za rok 2010
Proběhla diskuse nad zprávou o hospodaření za loňský rok. Dr. Horáček spolu s Ing.
Ivou Schmidtovou objasnili většinu dotazů jednotlivých členů komise a zároveň vzali na
vědomí připomínky, které se týkaly způsobu vykazování některých položek. V návaznosti na
diskusi ohledně zprávy o hospodaření za rok 2010 ekonomická komise doporučuje při
zasedání AS PF UK blíže objasnit částku na nákup 131 počítačů (PPT) a částku na
rekonstrukci místnosti č. 100.
V souvislosti s úvahami o přípravě rozpočtu pro letošní rok ekonomická komise
doporučuje:
- zvážit vypsání výběrového řízení na sdružené poskytování energií (elektřiny a plynu),
- zrušit inzerci ve Zlatých stránkách (30 tis.). Hlasováno (6-0-1),
- zvážit úsporu prostředků na poštovné nákupem frankovacího stroje,
- zvážit možnost zacelení výpadku financování vědy z výzkumného záměru od roku 2012
grantovými projekty ze strukturálních fondů EU.
Po provedené diskusi se ekonomická komise jednomyslně usnesla doporučit AS PF
UK schválit zprávu o hospodaření Právnické fakulty za rok 2010.
…
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