Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta
Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 8. prosince 2011
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Plánovaný program:
1. Informace vedení fakulty
2. Podmínky přijetí ke studiu podle § 49 odst. 3 zákona o vysokých školách
3. Vyjádření ke stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky
4. Výsledky hodnocení výuky studenty
5. Průběžná zpráva o vývoji hospodaření fakulty
6. Informace o stavu přípravy věcného záměru zákona o vysokých školách a věcného záměru
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 činnosti
kolegia děkana, o jednání Vědecké rady PF UK, o přípravě závěrečného hodnocení
výzkumného záměru a o chystaných změnách v organizaci a financování vědecké činnosti (3
programy zaměřené na institucionální východiska práva, na veřejné právo a na soukromé
právo).
Podmínky přijetí ke studiu podle § 49 odst. 3 zákona o vysokých školách
Úvodní slovo k tomuto bodu programu, pokud jde o podmínky přijetí ke studiu
v magisterském studijním programu, přednesl a písemný podkladový materiál rozdal
přítomným na místě proděkan dr. Hřebejk. Předem rozeslaný podkladový materiál týkající se
podmínek přijetí ke studiu v doktorském studijním programu uvedl proděkan doc. Salač
(s tím, že stanovení podmínek se netýká případů „dostudování“ v souvislosti se změnou
akreditace). V rozpravě vystoupili kol. prof. Skřejpek, děkan prof. Gerloch, kol. dr. Chromá,
kol. dr. Staša, kol. Mgr. Švarc, kol. Makajev, kol. Anzenbacher, kol. Růžička, kol. Felix a kol.
doc. Beran.
Upravené podkladové materiály budou po projednání v kolegiu děkana předloženy
příštímu zasedání senátu; členové senátu zašlou své případné připomínky a náměty do 2.
ledna 2012 proděkanovi dr. Hřebejkovi, případně též kol. dr. Stašovi [přijato poměrem
hlasů 15 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se)].
Vyjádření ke stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky
Úvodní slovo k tomuto bodu programu přednesl kol. Felix. Vyjádřil podiv nad
skutečností, že stipendium ve výši 15.000 Kč již bylo studentům formálně přiznáno, ačkoli
k jeho výši se měl senát na dnešním zasedání ještě vyjadřovat.

V diskusi vystoupili vedoucí studijního oddělení Mgr. Prouza, kol. Mgr. Švarc, děkan
prof. Gerloch, kol. dr. Chromá, kol. dr. Staša a kol. doc. Beran. Zazněly protichůdné názory
na jedné straně obhajující snahu zajistit co nejrychlejší výplatu stipendia, na druhé straně
poukazující na procedurální pochybení ve vztahu k usnesení přijatému na minulém zasedání
senátu.
Senát posléze dospěl k závěru, že vzniklou situaci vnímá kriticky a že se taková
situace nesmí v budoucnu opakovat, nicméně že výše přiznaného stipendia je z hlediska
možností stipendijního fondu odpovídající (přijato konsensuálně).
Výsledky hodnocení výuky studenty
Úvodní slovo k tomuto bodu programu přednesl za nepřítomného proděkana prof.
Kuklíka vedoucí studijního oddělení Mgr. Prouza. V rozpravě vystoupili kol. Felix, proděkan
dr. Hřebejk, kol. dr. Chromá, kol. Růžička, kol. prof. Skřejpek a kol. Makajev; dva naposled
uvedení diskutující se kriticky vyjádřili k záměru zajišťovat hodnocení v rámci UK formou
externí spolupráce (tento podnět byl operativně předán přítomnému předsedovi studijní
komise Akademického senátu UK Mgr. Šolcovi).
Projednání tohoto bodu se překládá na příští zasedání senátu, jemuž bude předložen
písemný podkladový materiál (přijato konsensuálně).
Průběžná zpráva o vývoji hospodaření fakulty
Průběžnou zprávu přednesl ústně tajemník fakulty dr. Horáček. Dosavadní letošní
vývoj hospodaření se jeví jako uspokojivý.
V rozpravě vystoupili kol. Felix, kol. prof. Skřejpek a vedoucí studijního oddělení
Mgr. Prouza.
Senát vzal průběžnou zprávu konsensuálně na vědomí
Informace o stavu přípravy věcných záměrů zákonů
Kol. dr. Staša informoval členy senátu o stavu projednávání návrhů věcných záměrů
zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům a o usnesení
Akademického senátu UK, přijatém dne 2. prosince t. r. Děkan prof. Gerloch informoval
o usnesení Vědecké rady PF UK k návrhům věcných záměrů, přijatém dne 1. prosince t. r.,
a o tom, že konkrétnější připomínky připravují pověření členové vědecké rady (prof. Kuklík,
prof. Malý a doc. Vopálka).
Kol. dr. Chromá navrhla vyslovit podporu usnesením Vědecké rady PF UK
a Akademického senátu UK. Za základ dalšího jednání vzal senát návrh usnesení připravený
a rozeslaný členům senátu kol. Makajevem.
Usnesení:
„1. Akademický senát PF UK vyjadřuje podporu usnesení Vědecké rady Právnické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 1. prosince t. r. a usnesení Akademického senátu
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Univerzity Karlovy v Praze ze dne 2. prosince t. r. k věcným záměrům zákona o vysokých
školách a zákona o finanční pomoci studentům.
2. Akademický senát PF UK rezolutně odmítá návrhy věcných záměrů zákona
o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům. Je přesvědčen, že realizace těchto
návrhů by znamenala destabilizaci českého vysokého školství, faktickou likvidaci akademické
samosprávy a bezprecedentní pošlapání práv členů akademické obce, zejména studentů
a degradaci jejich role v univerzitním životě.“
Přijato poměrem hlasů 14 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se).
Různé
A. Kol. Makajev a kol. dr. Staša podali vysvětlení k otázce možného zvýšení doktorandského
stipendia nad rámec čl. 6 odst. 2 Stipendijního řádu UK z prostředků stipendijního fondu.
V diskusi vystoupili kol. Felix a proděkan doc. Salač. Předmětem diskuse bylo zvýšení
měsíčního stipendia o 1.000 Kč.
B. Tajemník fakulty dr. Horáček informoval o stavu a předpokládaném vývoji fondu
reprodukce investičního majetku a o zamýšlených investičních akcích. Vyzval členy senátu
k uplatnění případných námětů. Předpokládá se rekonstrukce oběžného výtahu s tím, že tato
investiční akce by měla být zajištěna alespoň zčásti z darů.
C. Kol. Felix připomněl stále nevyřešenou otázku výše úhrad vybíraných za některé úkony
od studentů. V diskusi vystoupili kol. Mgr. Švarc, kol. prof. Skřejpek, kol. Makajev, kol.
Horn, kol. dr. Staša a kol. doc. Beran. Diskuse se týkala zejména srovnatelnosti výše úhrad
s jinými fakultami UK. Zvažována byla též možnost opatřování dalších podkladů.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK doporučuje vedení fakulty revidovat výši úhrad
vybíraných za některé úkony od studentů a snížit je na úroveň srovnatelnou s jinými fakultami
UK..“ Přijato poměrem hlasů 12 – 0 – 3.
D. Kol. Felix ocenil fungování denní úklidové služby.
Zapsala: Pechancová
Kontroloval: Staša
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