Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 28. dubna 2011

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Plánovaný program:
1. Informace vedení fakulty
2. Výroční zpráva o činnosti fakulty v r. 2010
3. Rozdělení finančních prostředků fakulty na r. 2011
4. Informace o investičních záměrech fakulty v r. 2011
5. Informace o průběhu přijímacího řízení.
6. Informace o přípravě kursů LL.M.
7. Informace o stavu přípravy věcného záměru zákona o vysokých školách
8. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša. Z podnětu kol. Felixe poté navrhl doplnění programu
dnešního zasedání o bod týkající se hodnocení výuky studenty a zařadit jej jako předposlední
(přijato konsensuálně).
Informace vedení fakulty
Informace vedení fakulty přednesl děkan prof. Gerloch. Zmínil se zejména o přípravě
podkladových materiálů pro dnešní zasedání senátu a o zasedání Vědecké rady PF UK.
V souvislosti s projednáváním připomínek k návrhu věcného záměru zákona o vysokých
školách byla zřízena pracovní komise ve složení proděkan prof. Kuklík (předseda), proděkan
dr. Hřebejk, kol. dr. Staša a vedoucí katedry správního práva a správní vědy doc. Vopálka.
V rámci tohoto bodu programu vystoupil proděkan prof. Šturma s informací týkající se
další činnosti edičního střediska a fakultního elektronického obchodu. Na jeho vystoupení
reagoval kol. Švarc s podnětem snížit náklady na provozování elektronického obchodu (dále
viz usnesení k bodu „Rozdělení finančních prostředků fakulty“).
Výroční zpráva o činnosti fakulty
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl děkan prof. Gerloch.
Do rozpravy se nepřihlásil žádný z členů senátu.
Usnesení:
„Akademický senát Právnické fakulty UK schvaluje výroční zprávu o činnosti fakulty
v r. 2010.“ Přijato poměrem hlasů 19 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).

Rozdělení finančních prostředků fakulty
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl tajemník fakulty dr. Horáček. Zdůraznil reálnost
navrhovaného rozpisu.
Stanovisko ekonomické komise senátu přednesl kol. dr. Beran. Připomenul, že
v letošním roce má rozepisovaná částka poprvé přesáhnout 200 mil. Kč. Dále odkázal na
zápis z jednání ekonomické komise (výňatek ze zápisu ze schůze ekonomické komise je
uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu). Ekonomická komise doporučila návrh rozdělení
finančních prostředků schválit.
V rozpravě vystoupili kol. Švarc, kol. Exner, kol. dr. Beran, kol. Horn, kol. Felix, kol.
dr. Chromá, kol. dr. Staša a kol. dr. Wintr. Rozprava se týkala zejména výdajové stránky
rozpisu (důraz na hospodárnost vynakládaných prostředků, možné úspory na položkách
zmíněných v zápisu ze schůze ekonomické komise senátu, provádění kontroly hospodaření ze
strany senátu, obsah usnesení senátu; v orientačním hlasování se 11 členů senátu vyslovilo
pro doprovodné usnesení). Na příspěvky členů senátu reagovali děkan prof. Gerloch
a tajemník fakulty dr. Horáček.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK
a) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty na r. 2011,
b) klade důraz na hospodárnost při vynakládání prostředků fakulty s tím, že se kontrolou
hospodaření bude podrobněji zabývat na svém prvním zasedání po skončení letních prázdnin,
c) doporučuje vedení fakulty, po případné konzultaci s rektorátem UK, nebrání-li tomu zájem
na společné prezentaci UK, neuveřejňovat kontakty na fakultu a její pracoviště ve Zlatých
stránkách a eliminovat tak skutečné výdaje na tuto položku,
d) doporučuje vedení fakulty provést ekonomický rozbor nákladů nutných na provozování
fakultního elektronického obchodu a co nejvíce skutečné výdaje na tuto položku snížit.“
Přijato poměrem hlasů 20 – 0 – 0.
Informace o investičních záměrech fakulty
Písemný přehled uvažovaných investičních záměrů členům senátů předal a komentář
k němu přednesl tajemník fakulty dr. Horáček.
V rozpravě vystoupili kol. Makajev, kol. Švarc, kol. Horn, kol. dr. Vanduchová, kol.
Felix, kol. dr. Vokoun na kol. prof. Skřejpek. Rozprava se týkala zejména vstupu do budovy
fakulty v provozních špičkách, rozšíření kamerového systému v prostorách 3. podlaží,
elektronické požární signalizace a funkčnosti okapů.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK
a) bere na vědomí informaci o investičních záměrech fakulty v r. 2011,
b) doporučuje vedení fakulty zajistit zpřístupnění budovy fakulty v provozních špičkách více
dveřmi.“ Přijato poměrem hlasů 19 – 0 – 0.
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Informace o průběhu přijímacího řízení
Proděkan prof. Kuklík informoval o průběhu přijímacího řízení do magisterského
studia. Bylo podáno téměř 4000 přihlášek. Evidovány jsou 3 žádosti o ústní přijímací zkoušku
a jedna stížnost na výlučně sobotní termíny testů. V plánovaném termínu zasedala přijímací
komise a projednala žádosti o přijetí uchazečů uvedených v § 49 odst. 3 zákona o vysokých
školách.
V rozpravě vystoupili kol. Flutka a kol. dr. Wintr. Rozprava se týkala počtu
přijímaných včetně uchazečů z řad absolventů kursu celoživotního vzdělávání
organizovaného podle § 60 zákona o vysokých školách.
Proděkan doc. Salač informoval o průběhu přijímacího řízení do doktorského studia.
Doposud bylo podáno přes 90 přihlášek, vzhledem k termínu pro jejich odevzdání je však
třeba očekávat ještě značné zvýšení tohoto počtu.
Senát vzal tyto informace konsensuálně na vědomí.
Informace o přípravě kursů LL.M.
Informaci přednesl proděkan prof. Damohorský. Program kursu (specializace „The
Law and Business in the Czech Republic and Central Europe“ a „International Human Rights
Law and Protection of Enviroment“) byl projednán Vědeckou radou PF UK a návrh předložen
rektorovi UK. Vědecká rada UK jej má projednat na svém květnovém zasedání.
Senát vzal informaci konsensuálně na vědomí.
Informace o stavu přípravy věcného záměru zákona o vysokých školách
Informaci přednesl kol. dr. Staša. Rozebral některé koncepční připomínky uplatněné
UK k první verzi návrhu věcného záměru. Další informace a odkazy budou členům senátu
rozeslány elektronicky. Dne 4. května se na půdě Karolina uskuteční setkání představitelů UK
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Kol. Makajev upozornil na prezentaci materiálů na www.provzdelanost.cz.
Senát vzal informaci konsensuálně na vědomí.
Hodnocení výuky studenty
Úvodní slovo k tomuto bodu programu a návrh usnesení, na němž se dohodli zástupci
studentů, přednesl kol. Makajev.
V rozpravě vystoupili děkan prof. Gerloch, proděkan prof. Kuklík a kol. dr. Staša.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK považuje hodnocení výuky studenty za významnou
pedagogického
procesu a doporučuje vedení fakulty podniknout všechny potřebné
součást
kroky k vytvoření fakultního hodnocení výuky studenty, realizujícího zároveň univerzitní
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předpisy, které by proběhlo již na podzim letošního roku; zároveň vyjadřuje připravenost
podílet se na realizaci tohoto usnesení.“ Přijato poměrem hlasů 19 – 0 – 0.
Různé
V rámci tohoto bodu programu vystoupil kol. Flutka s kritikou snížení počtu termínů
klauzurních prací pro akademický rok 2011/2012 na 3 a zařazení prerekvizit klauzurních
prací, spočívajících v absolvování předmětu z daného oboru zakončeného ústní zkouškou. Na
jeho vystoupení reagovali proděkan dr. Hřebejk, kol. Makajev, kol. Švarc, kol. Horn, kol. dr.
Beran, kol. dr. Wintr, kol. dr. Frinta, kol. Felix, proděkan doc. Salač, kol. dr. Staša, kol.
Hradil, kol. Exner a děkan prof. Gerloch. Kol. Švarc navrhl usnesení vyjadřující nesouhlas
senátu s diskutovanými opatřeními a doporučující vedení fakulty tato opatření přehodnotit.
Návrh nebyl přijat (9 – 10 – 0). Proděkan dr. Hřebejk naznačil možnost kompromisního řešení
spočívajícího v přidání čtvrtého termínu klauzurních prací v případě, že by byl možný pouze
jeden opakovaný zápis předmětu (namísto dosavadních dvou). Děkan prof. Gerloch vyjádřil
ochotu operativně navrhnout příslušnou změnu vnitřního předpisu fakulty (Pravidel pro
organizaci studia na PF UK). Přechodným ustanovením by bylo zajištěno, aby o možnost
dvojího opakovaného zápisu nepřišli studenti, kteří si příslušný předmět již zapsali. Za
předpokladu schválení na květnovém zasedání Akademického senátu UK by změna mohla
nabýt účinnosti od příštího akademického roku, resp. tak, aby bylo nové úpravy použito při
zápisu předmětů pro příští akademický rok. Po poradě zástupců studentů (zda o návrhu
hlasovat dnes, či zda svolat mimořádné zasedání senátu na příští týden) bylo o návrhu změny
vnitřního předpisu hlasováno.
Usnesení:
„Akademický senát Právnické fakulty UK schvaluje návrh vnitřního předpisu, jímž se
mění Pravidla pro organizaci studia na PF UK.“ Přijato poměrem hlasů 11 – 1 – 6.
Text návrhu předloženého Akademickému senátu UK je uveden v příloze č. 2 tohoto
zápisu.

Zapsal: Hradil
Kontroloval: Staša
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Příloha č. 1
Výňatek ze zápisu ze schůze Ekonomické komise AS PF UK ze dne 26. dubna 2011
…
Projednávání návrhu rozpočtu fakulty pro rok 2011
Proběhla diskuse nad návrhem rozpočtu pro rok 2011. Dr. Horáček spolu s Ing. Ivou
Schmidtovou objasnili většinu dotazů jednotlivých členů komise. Dr. Horáček zároveň
informoval o návrhu investičních akcí financovaných z FRIM pro rok 2011. Po upozornění
Dr. Horáčka členy komise, byly investiční akce v návaznosti na minulé doporučení
Ekonomické komise doplněny o nákup frankovacího stroje.
V souvislosti s podrobným komentářem k rozpočtu a diskusi, která proběhla k návrhu
rozpočtu pro rok 2011 doporučuje ekonomická komise při zasedání AS PF UK blíže objasnit
částku (25 000) Kč za údržbu e-shopu provozovaného na stránkách fakulty a zvážit možnost
úspor na bankovních poplatcích.
V souvislosti s jednotlivými položkami Ekonomická komise doporučuje:
- nákup kopírky s možností scannovaní do knihovny,
- zrušit inzerci ve Zlatých stránkách (30 tis.).
Po provedené diskusi se ekonomická komise jednomyslně usnesla doporučit AS PF
UK schválit návrh rozdělení finančních prostředků PF UK pro rok 2011.
…
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Příloha č. 2

VNITŘNÍ PŘEDPIS, KTERÝM SE MĚNÍ
PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUIDIA
NA PRÁVNICKÉ FAKULTY 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. 44 písm. a) Statutu Právnické fakulty usnesl na této změně Pravidel pro organizaci studia
na Právnické fakulty, jako jejím vnitřním předpisu:
Čl. 1
Změna Pravidel pro organizaci studia
V čl. 9 se slovo „dvakrát“ nahrazuje slovem „jedenkrát“.
Čl. 2
Přechodné ustanovení
Ustanovení čl. 1 se nevztahuje na předměty, které si student zapsal nejpozději pro
akademický rok 2010/2011.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení
1. Tento vnitřní předpis byl schválen Akademickým senátem Právnické fakulty Univerzity
Karlovy dne 28. dubna 2011.
2. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity
Karlovy1).
3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 29. srpna 2011.

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
předseda AS PF UK

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
děkan PF UK

1)

§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
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