Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 4. října 2012

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Plánovaný program:
1. Informace vedení fakulty
2. Návrh na jmenování členů a náhradníků disciplinární komise PF UK
3. Aktuální otázky studia
4. Příprava návrhu změn a doplnění pravidel pro organizaci studia
5. Informace o výsledcích přijímacího řízení
6. Informace o hospodaření fakulty v 1. pololetí r. 2012
7. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša. Informoval o povolání kol. Mgr. Makajeva za člena
senátu z řad náhradníků (čl. 48 odst. 2 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu UK
v Praze). Navrhl změnu pořadí projednávání bodů 2. a 3. (přijato konsensuálně).

Informace vedení fakulty
Informace vedení fakulty přednesl děkan prof. Gerloch. Zmínil se zejména o závěrech
z jednání výjezdního zasedání kolegia děkana týkajících se koncepce vzdělávací a vědecké
činnosti a jejího personálního a finančního zabezpečení.
V rozpravě vystoupili kol. Mgr. Makajev (struktura ukazatelů rozhodných pro
financování fakulty; důležitost stability stanovených pravidel), kol. Hradil a kol. Bc. Horn
(oba k vývoji počtu přijímaných uchazečů).

Aktuální otázky studia
A.
Kol. Růžicka vyjádřil stanovisko studentské kurie senátu, která kritizuje pozdní
oznámení stanovených prerekvizit. Děkan prof. Gerloch vyjádřil připravenost vzniklý
problém řešit a nastínil možnosti dalšího postupu. V diskusi vystoupili kol. Hradil, kol.
Anzenbacher, kol. Mgr. Švarc, proděkan dr. Horáček, kol. dr. Staša, kol. Mgr. Makajev, kol.
dr. Wintr, proděkan prof. Kuklík, proděkan prof. Damohorský, vedoucí studijního oddělení

Mgr. Prouza, kol. Felix, kol. dr. Frinta a kol. doc. Beran. Bylo dohodnuto, že východiskem se
stane jednak zachování prerekvizit mezi navazujícími předměty téhož oboru, jednak změna
některých dalších prerekvizit na korekvizity.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK doporučuje vedení fakulty připravit korekci systému
rekvizit spočívající v posílení váhy korekvizit s tím, že korekce bude platit pro druhý a vyšší
úsek studia (ročník).“ Přijato poměrem hlasů 15 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).
B.
Kol. Bc. Horn se zmínil o obavách souvisejících se začleněním materie nového
občanského zákoníku do otázek z tematického okruhu „Občanské právo“ v rámci
soukromoprávní části státní závěrečné zkoušky již v tomto akademickém roce. Na jeho
vystoupení reagoval (jako vedoucí katedry občanského práva) proděkan prof. Dvořák
(důležitost znalosti předmětné materie, příprava skript a tzv. předstátnicové výuky.
V rozpravě dále vystoupili proděkan dr. Horáček a kol. Felix. Děkan prof. Gerloch se zmínil
o projednávání této otázky na kolegiu děkana a upozornil na její souvislost s novou koncepcí
státní závěrečné zkoušky.
C.
Kol. Felix kritizoval opakované selhání informačního systému při zápisu povinně
volitelných předmětů. V diskusi vystoupili proděkan dr. Horáček (vztahy UK a firmy
ERUDIO, s. r. o.; projednat s rektorátem UK; preferovat neformální řešení; zkoumat možnost
jistého „osamostatnění“) a dále kol. dr. Staša, proděkan prof. Kuklík, kol. Mgr. Makajev, kol.
Bc. Horn, kol. prof. Skřejpek, kol. Felix, děkan prof. Gerloch, kol. Mgr. Švarc, vedoucí
studijního oddělení Mgr. Prouza, kol. Hradil a kol. doc. Beran; závěrem kol. Anzenbacher
navrhl omezení počtu zapisovaných povinně volitelných předmětů.

Návrh na jmenování členů a náhradníků disciplinární komise
Návrh na jmenování členů disciplinární komise fakulty předložil děkan prof. Gerloch
(za členy z řad akademických pracovníků byli navrženi dr. Horáček, dr. Prášková a dr.
Vanduchová, za náhradníky pak doc. Gřivna a dr. P. Svoboda, za členy z řad studentů byli
navrženi kol. Anzenbacher, kol. Hradil a Mgr. Makajev, za náhradníky pak kol. Exner a Bc.
Horn); ohledně členů z řad studentů, si děkan osvojil návrh předložený za studentskou kurii
senátu kol. Felixem. Předsedou disciplinární komise se má stát proděkan dr. Horáček.
Byla ustanovena komise pro sčítání výsledků tajného hlasování ve složení kol. doc.
Beran, kol. Exner a kol. Růžička (přijato poměrem hlasů 13 – 0 – 2).
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S výsledky hlasování seznámil přítomné kol. doc. Beran:
- dr. Horáček, dr. Prášková, dr. Vanduchová, kol. Anzenbacher, kol. Hradil, doc. Gřivna, dr.
P. Svoboda, kol. Exner, Bc. Horn byli (každý jednotlivě) schváleni poměrem hlasů 15 – 0 – 0,
- Mgr. Makajev byl schválen poměrem hlasů 12 – 1 – 2.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK schvaluje návrh na jmenování dr. Horáčka, dr. Práškové,
dr. Vanduchové, kol. Anzenbachera, kol. Hradila a Mgr. Makajeva členy a doc. Gřivny, dr. P.
Svobody, kol. Exnera a Bc. Horna náhradníky disciplinární komise PF UK pro funkční
období do 5. října 2014.“

Příprava návrhu změn a doplnění pravidel pro organizaci studia
Kol. dr. Staša přednesl návrh postupu při přípravě návrhu změn a doplnění Pravidel
pro organizaci studia na PF UK dohodnutý s děkanem fakulty. Bude vytvořena smíšená
pracovní skupina z členů komise fakulty pro rozvoj studia a legislativní komise senátu. První
výstup z její činnosti se přepokládá v prosinci t. r.
Návrh byl přijat poměrem hlasů 14 – 0 – 0.

Informace o výsledcích přijímacího řízení
Informaci o výsledcích řízení o přijetí ke studiu magisterského studijního programu
přednesl proděkan prof. Kuklík. K údajům o průběhu přijímacího řízení, které byly obsahem
informace přednesené na minulém zasedání senátu, dodal, že na základě žádosti
o přezkoumání rozhodnutí rektorem bylo přijato 20 uchazečů z řad studentů FP ZČU v Plzni.
Jediná podaná žádost, v níž uchazeč napadl výsledky státní maturity, byla zamítnuta. Podle
aktuálního stavu bude v 1. úseku studia (ročníku) studovat 612 studentů.
Informaci o výsledcích řízení o přijetí ke studiu doktorského studijního programu
přednesl proděkan prof. Dvořák. Podáno bylo 132 přihlášek, přijato bylo 98 uchazečů, byly
podány 3 žádosti o přezkoumání rozhodnutí rektorem, které byly zamítnuty.
V rozpravě vystoupili kol. dr. Wintr.
Senát vzal informace konsensuálně na vědomí.
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Informace o hospodaření fakulty v 1. pololetí r. 2012
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl (jako bývalý tajemník fakulty) proděkan dr. Horáček.
Zdůraznil, že hospodaření se vyvíjelo pozitivně.
Kol. doc. Beran seznámil přítomné s průběhem a výsledky projednávání podkladového
materiálu na dnešní schůzi ekonomické komise senátu. Komise doporučila, aby senát vzal
předloženou informaci na vědomí. Výňatek ze zápisu ze schůze ekonomické komise je
uveden v příloze.
V rozpravě vystoupili kol. Felix a kol. Mgr. Makajev.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK bere na vědomí informaci o hospodaření fakulty v 1.
pololetí r. 2012.“ Přijato poměrem hlasů 12 – 0 – 0.

Různé
V rámci tohoto bodu programu nebyl přednesen žádný příspěvek.

Zapsal: Exner
Kontroloval: Staša
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Příloha

Výňatek ze zápisu ze schůze ekonomické komise AS PF UK ze dne 4. října 2012
…
Projednávání čerpání rozpočtu fakulty za rok 2012
Proběhla podrobná debata nad čerpáním rozpočtu za první pololetí roku 2012. Členové komise
podrobně prodiskutovali jednotlivé položky rozpočtu. Během jednání Ing. Iva Schmidtová objasnila
většinu dotazů jednotlivých členů komise.
Byl vznesen dotaz na využívání určitých kancelářských potřeb (např. stolních kalendářů),
které by nemusely být užívány plošně všemi zaměstnanci, a mohlo by dojít k úspoře finančních
prostředků. Již po několikáté byla diskutována problematika objektu na Větrníku a také problematika
energií.
Komise v souvislosti s čerpáním rozpočtu žádá o:
- Vysvětlení nákladů za dodávku elektrické energie (sdružených služeb), zejména ve srovnání s výdaji
na plyn.
- Vysvětlení jakým způsobem budou hrazeny škody, vzniklé v souvislosti s rekonstrukcí střechy
(proteklá střecha), zda způsobené škody budou financovány stavební společností, která provádí
rekonstrukci.
- Vyčíslení úspor za poštovné po nákupu frankovacího stroje.
- Podrobnou kalkulaci úklidových služeb.
- Vysvětlení, zda je tiskařské centrum schopno vázat časopisy po knihovnu (eliminace položky 32 000
Kč)
- Informaci o předpokládané výši prospěchového stipendia.
- Bližšího objasnění nákupu položek v rámci drobného hmotného a nehmotného majetku. Konkrétně
o objasnění položek regálu (73 000 Kč), a křesel do místnosti 215 a 36 (60 000 Kč) a místnosti 117
a 38 (413 000 Kč)
Komise pozitivně hodnotí snížení nákladů na telekomunikační služby a také oceňuje zvýšení
celkového příjmu za kurzy Juridika.
Komise pověřuje Jakuba Růžičku k projednání s Prof. Šturmou otázku optimalizace e-shopu.
V souvislosti s komentářem k čerpání rozpočtu a proběhlou diskusí by Ekonomická komise
na příštím zasedání ráda obdržela podrobnější informace o celkové částce vydávanou PF UK za
kopírovací služby za celý rok a celkovými náklady a příjmy na objekt Větrník. Problematika Větrníku
by také měla být podrobně projednávána příštím zasedání komise. Ekonomická komise se také bude
zabývat možnou optimalizací eventuálních výnosů z peněz uložených na bankovních účtech.
…
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