Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta
Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 12. prosince 2012
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny

Program:
1. Informace vedení fakulty
2. Další podmínky přijetí ke studiu doktorského studijního programu pro akademický
rok 2013/2014
3. Stanovisko k návrhům změn vnitřních předpisů UK
4. Informace o stavu přípravy návrhu novely Pravidel pro organizaci studia na PF UK
5. Informace o stavu přípravy novely zákona o vysokých školách
6. Průběžná informace o stavu hospodaření fakulty
7. Informace o investičních záměrech fakulty v r. 2013
8. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša.
Informace vedení fakulty
Informace vedení fakulty přednesl děkan prof. Gerloch. Zmínil se zejména o vývoji
počtu studentů fakulty [celkem 3800 studentů; po 1. úseku studia (ročníku) ukončilo studium
80 studentů] a o možnosti organizovat dvouletý kurs celoživotního vzdělávání podle § 60
zákona o vysokých školách (úspěšnost účastníků dnešního kursu je zhruba poloviční).
Další podmínky přijetí ke studiu doktorského studijního programu
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl proděkan prof. Dvořák. Kromě jiného uvedl, že návrh
předpokládá posílení úlohy ústní přijímací zkoušky. Zmínil se dále o předběžném projednání
návrhu na rektorátu UK.
V rozpravě vystoupili kol. Mgr. Makajev (možnost stanovit počet přijímaných
v jednotlivých oborech), děkan prof. Gerloch, kol. dr. Chromá (hodnocení uchazečů,
požadavek výslovného uvedení důvodů nepřijetí; prokazování znalosti cizích jazyků), kol. dr.
Wintr (stanovení témat disertačních prací; limitování počtu uchazečů na dané téma), kol. Mgr.
Švarc, vedoucí studijního oddělení Mgr. Prouza, kol. doc. Kindl a kol. Anzenbacher.

Diskutované a dohodnuté úpravy návrhu:
- v náležitostech přihlášky, písmeno b) se za slovo „(praxi)“ vkládá čárka a slova „o znalosti
nejméně dvou cizích jazyků“,
- z dalších podmínek přijetí, písmeno b) se vypouští věta: „Pro daný akademický rok si může
jedno téma zvolit jen jeden student.“
Usnesení:
„Akademický senát PF UK schvaluje další podmínky přijetí ke studiu v doktorském
studijním programu pro akademický rok 2013/2014 s výhradou provedení výše uvedených
úprav textu.“ Přijato poměrem hlasů 12 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).
Stanovisko k návrhům změn vnitřních předpisů UK
Úvodní slovo k tomuto bodu programu přednesl kol. dr. Staša.
V rozpravě vystoupili kol. Mgr. Makajev, kol. Mgr. Švarc, kol. dr. Wintr. a kol. Bc.
Horn. Diskuse se soustředila na návrh novely Statutu UK. Byl přednesen návrh doporučit
vypuštění vloženého odstavce 7 v čl. 1 bodu 1. (výkladu povinnosti dbát dobrého jména
univerzity); usnesení nebylo přijato poměrem hlasů 6 (pro) – 1 (proti) – 5 (zdržel/a se).
Usnesení:
„Akademický senát PF UK doporučuje z návrhu změny Statutu UK vypustit v čl. 1
bodu 1. vložený odstavec 8 týkající se etického kodexu a pro případ, že by tato připomínka
nebyla akceptována doporučuje volit jinou formu než jakou je opatření rektora.“ Přijato
poměrem hlasů 11 (pro) – 1 (proti) – 0 (zdržel/a se), eventualita přijata poměrem hlasů 12
(pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).
Senát se poté shodl na následujícím odůvodnění: „Navrhovaná úprava nereflektuje
rozdíl mezi morálními (etickými) a právními pravidly. Není vhodné etická pravidla
kodifikovat. Forma opatření rektora se pro případ kodifikace nejeví jako vhodná.“
Jiné připomínky k návrhům nebyly uplatněny.
Informace o stavu přípravy návrhu novely Pravidel pro organizaci studia
Informaci přednesl proděkan prof. Kuklík.
Bylo dohodnuto, že pracovní verze návrhu bude rozeslána členům senátu elektronicky
(do 20. prosince t. r.) k připomínkám (do 10. ledna 2013).
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Informace o stavu přípravy novely zákona o vysokých školách
Úvodní slovo k tomuto bodu programu přednesl kol. dr. Staša. Seznámil přítomné se
zněním usnesení přijatého 7. prosince t. r. Akademickým senátem UK.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK vyslovuje podporu usnesení Akademického senátu UK ze
dne 7. prosince 2012 týkajícímu se přípravy novely zákona o vysokých školách.“ Přijato
poměrem hlasů 10 (pro) – 0 (proti) – 2 (zdržel/a se).
Průběžná informace o stavu hospodaření fakulty
Tento bod programu byl projednáván na základě na místě rozdaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl tajemník fakulty dr. Hřebejk. Stav hospodaření k 31. říjnu
lze hodnotit jako uspokojivý. Lze očekávat přebytek ve výši cca 300 000 Kč. Ohrožena je
investice na rekonstrukci objektu „Větrník“.
V rozpravě vystoupili děkan prof. Gerloch, kol. Hradil (dotaz na vnitroorganizační
výnosy), kol. Mgr. Makajev, kol. dr. Wintr a proděkanka prof. Marková.
Senát vzal informaci konsensuálně na vědomí.
Informace o investičních záměrech fakulty
Informaci přednesl tajemník fakulty dr. Hřebejk. Na příští rok lze počítat zhruba
s částkou 7 000 000 Kč (FRIM). Předpokládanými investičními akcemi mají být zejména
rekonstrukce posilovny, instalace invalidní plošiny, dobudování přístřešku na dvoře a výměna
bojlerů.
V rozpravě vystoupili kol. doc. Kindl, kol. dr. Wintr (zprovoznění pater nosteru), kol.
dr. Chromá a kol. Mgr. Makajev.
Senát vzal informaci konsensuálně na vědomí.
Různé
A. Kol. Bc. Horn přednesl námět na nastavení limitu zapisovaného počtu povinně volitelných
předmětů. Na jeho vystoupení reagovali kol. dr. Staša, kol. Anzenbacher, děkan prof.
Gerloch, kol. dr. Wintr, kol. Hradil, kol. Mgr. Makajev, vedoucí pracoviště počítačové
techniky Ing. Potěšil, kol. dr. Chromá a kol. dr. Frinta.
B. K dotazu kol. Bc. Horna, který se týkal průběhu soukromoprávní části státní závěrečné
zkoušky v pátém úseku studia (ročníku) vystoupili vedoucí studijního oddělení Mgr. Prouza,
proděkan prof. Dvořák, kol. dr. Frinta a děkan prof. Gerloch. Proděkan dr. Horáček přislíbil
brzké zveřejnění informací o předstátnicové výuce a o otázkách z jednotlivých tematických
okruhů (občanské právo hmotné, obchodní právo).
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C. Kol. Hradil upozornil na nedodržování termínů pro zápis výsledků kontrol studia (zkoušky,
klauzurní práce) do informačního systému. Podnět byl na místě předán proděkanovi dr.
Horáčkovi a vedoucímu studijního oddělení Mgr. Prouzovi.
D. Kol. dr. Chromá zmínila otázku „správy“ informací o senátu zprostředkovávaných na
chystaných nových webových stránkách fakulty. Podrobnosti dohodnou kol. dr. Staša, kol. dr.
Chromá a kol. Bc. Horn.
E. Kol. dr. Staša informoval o zamýšleném výjezdním pracovním setkání s kolegiem děkana
(má se uskutečnit ve dnech 21. – 23. února 2013).

Zapsal: Exner
Kontroloval: Staša
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