Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta
Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 31. ledna 2013
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny

Program:
1. Informace vedení fakulty
2. Poměr rozdělení rozpočtových prostředků mezi programy PRVOUK v r. 2013
3. Vyjádření ke zvýšení doktorandského stipendia
4. Informace o stavu přípravy změny Pravidel pro organizaci studia na PF UK
5. Informace o projednání návrhů změn vnitřních předpisů UK na zasedání AS UK
6. Informace o vývoji prací na novele zákona o vysokých školách
7. Organizační pokyny k výjezdnímu pracovnímu setkání s kolegiem děkana
8. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša. Vzhledem k počtu přítomných členů senátu nebylo
možno přijímat usnesení.

Informace vedení fakulty
Informace vedení fakulty přednesl děkan prof. Gerloch. Zmínil se zejména o přípravě
aktualizace dlouhodobého záměru fakulty, o přípravě účasti na veletrhu „Gaudeamus“
a o možnosti pořádat další ročník „Noci univerzit“ (předběžně 26. března), jakož i o přípravě
reprezentačního plesu fakulty (22. března).

Poměr rozdělení rozpočtových prostředků mezi programy PRVOUK v r. 2013
Úvodní slovo k tomuto bodu programu přednesl proděkan prof. Šturma. Objem
rozpočtových prostředků dosud nebyl stanoven, předmětem jednání je pouze poměr jejich
rozdělení. Předpokládá se stejné rozdělení, jaké bylo schváleno v loňském roce.
V rozpravě vystoupili kol. Mgr. Makajev a kol. doc. Beran.
Další projednání tohoto bodu programu se překládá na příští zasedání senátu.

Vyjádření ke zvýšení doktorandského stipendia
K tomuto bodu programu byl předložen písemný podkladový materiál.
Projednání tohoto bodu programu se překládá na příští zasedání senátu.

Informace o stavu přípravy změny Pravidel pro organizaci studia na PF UK
Informaci přednesl proděkan prof. Kuklík. Zmínil se o obsahu uplatněných
připomínek; o připomínkách, které nebyly do návrhu zapracovány, bude diskutováno na
výjezdním pracovním setkání a na příštím zasedání senátu. Návrh ustanovení týkající se
státních závěrečných zkoušek budou ještě přepracován.
Případné další připomínky mohou členové senátu uplatnit do 5. února přímo
proděkanovi prof. Kuklíkovi.
Bylo dohodnuto, že upravený materiál bude rozeslán členům senátu.

Informace o projednání návrhů změn vnitřních předpisů UK na zasedání AS UK
Kol. dr. Staša informoval o jednání AS UK, který dne 18. ledna t. r. neschválil návrh
novely Statutu UK. Komplikace mohou vzniknout v důsledku absence nové úpravy
garanta studijního programu, oborového garanta, rady garantů a oborové rady. Předpokládá
se, že návrh změny tohoto vnitřního předpisu bude předložen znovu jako tři samostatné dílčí
novely.

Informace o vývoji prací na novele zákona o vysokých školách
Kol. dr. Staša a kol. Mgr. Makajev informovali o aktuálním vývoji prací na novele
zákona o vysokých školách. Zmínili se zejména o problematice akreditací a o problematice
kontraktového financování.
Bylo dohodnuto, že poslední verze podkladového materiálu MŠMT bude
zprostředkována členům senátu elektronicky.

Organizační pokyny k výjezdnímu pracovnímu setkání s kolegiem děkana
Tajemník fakulty dr. Hřebejk seznámil přítomné členy senátu s pokyny týkajícími se
účasti na výjezdním pracovním setkání s kolegiem děkana, které se uskuteční ve dnech 21. –
23. února t. r. v hotelu „Vltava“ (Zařízení služeb pro MV) v Červené n. Vlt. Fakulta zajišťuje
dopravu, stravu a ubytování.
Odjezd je ve čtvrtek 21. února v 9:30 z místa zastávky autobusu č. 207 (směr Florenc)
v ulici 17. listopadu; sraz v 9:15!
Účast je třeba potvrdit na jerabkov@prf.cuni.cz.

Různé
A. Kol. Mgr. Makajev se dotázal na termín spuštění nových webových stránek fakulty.
Proděkan prof. Kuklík uvedl, že se tak stane 1.února t. r. Do rozpravy k této otázce se dále
zapojili kol. dr. Wintr, kol. dr. Chromá, kol. prof. Skřejpek a vedoucí studijního oddělení Mgr.
Prouza.
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B. Kol. Bc. Horn vznesl dotaz týkající se předstátnicové výuky občanského práva
a obchodního práva, zejména pokud jde o možnou kolizi v rozvrhu. Proděkan prof. Dvořák
a vedoucí studijního oddělením Mgr. Prouza odpověděli, že rozvrh bude upraven a podrobné
informace budou včas k dispozici v souvislosti se zápisem.
C. Kol. Anzenbacher se dotázal na vypisování termínů zkoušek a reprobací v jednotlivých
zkouškových obdobích (zimním a letním), zejména v souvislosti se zavedením korekvizit.
Proděkan dr. Horáček uvedl, že v případě opakovaného zápisu by podle platných pravidel
mělo být možno konat zkoušky kdykoliv během následujícího akademického roku, tj.
v zimním i letním semestru.
D. Proděkanka doc. Štangová podrobněji informovala o přípravě reprezentačního plesu
fakulty; v programu vystoupí Karel Gott a orchestr Karla Vlacha, při předtančení vystoupí
pak Jan Onder a Kateřina Baďurová ze soutěže „StarDance“. Probíhá jednání se sponzory,
vstupenky budou v prodeji od počátku semestru.

Zapsal: Horn
Kontroloval: Staša
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