Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta
Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 22. února 2013
(zasedání se konalo v rámci výjezdního pracovního setkání s kolegiem děkana)
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Program:
1. Poměr rozdělení rozpočtových prostředků mezi programy PRVOUK v r. 2013
2. Vyjádření ke zvýšení doktorandského stipendia
3. Příprava návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na PF UK
4. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša. Kol. doc. Beran navrhl zařadit do programu bod
týkající se doplnění ekonomické komise senátu (přijato konsensuálně).
Poměr rozdělení rozpočtových prostředků mezi programy PRVOUK
Tento bod programu byl přeložen z lednového zasedání na základě písemného
podkladového materiálu rozdaného na dnešním zasedání. Úvodní slovo přednesl proděkan
prof. Šturma.
V rozpravě vystoupili kol. prof. Skřejpek, děkan prof. Gerloch, kol. doc. Beran,
proděkan prof. Dvořák, kol. dr. Staša, kol. Mgr. Makajev a kol. dr. Wintr. Diskutovány byly
pozměňovací návrhy (rovnoměrně rozdělit prostředky mezi programy P04, P05 a P06;
nevázat rozdělení na výsledky dosažené v minulém roce), které nezískaly širší podporu; shody
bylo naproti tomu dosaženo v otázce potřeby propracovat metodiku rozdělování.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK schvaluje uvolnit pro program P02 částku 160 000 Kč, pro
program P17 částku 246 627 Kč a zbylé prostředky rozdělit mezi programy P04, P05 a P06
v poměru 34 : 32 : 34 (%), čemuž odpovídají prostředky ve výši 6 387 852 Kč, 6 012 096 Kč,
a 6 387 852 Kč.“ Přijato poměrem hlasů 10 (pro) – 0 (proti) – 4 (zdržel/a se).
Vyjádření ke zvýšení doktorandského stipendia
Tento bod programu byl přeložen z lednového zasedání a projednáván na základě
předem rozeslaného písemného podkladového materiálu. Úvodní slovo přednesl proděkan
prof. Dvořák.
V rozpravě, která se týkala zejména závislosti zvýšení stipendia na hodnocení
doktoranda, vystoupili kol. dr. Staša, kol. doc. Beran, kol. Mgr. Makajev, děkan prof. Gerloch
a kol. Mgr. Švarc.

Usnesení:
„Akademický senát PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko ke zvýšení doktorandského
stipendia pro studenty studující druhým rokem a hodnocené za první rok stupněm "A"
na 11 000 Kč a stipendia pro studenty studující třetím, popřípadě čtvrtým rokem a hodnocené
za předchozí rok stupněm "A" na 12 000 Kč.“ Přijato poměrem hlasů 11 – 2 – 1.
Zvýšené stipendium bude poprvé vyplaceno v březnu 2013.
Příprava návrhu změny Pravidel pro organizaci studia
Kol. dr. Staša seznámil přítomné s předpokládaným časovým harmonogramem
projednávání návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na PF UK, který byl diskutován
před zahájením zasedání senátu v rámci jednání s kolegiem děkana a vedoucími kateder.
Pokud bude návrh schválen na březnovém zasedání fakultního senátu (14. března), bude
projednán na dubnové schůzi legislativní komise Akademického senátu UK (23. dubna) a buď
předložen k projednání jeho plénu (26. dubna), nebo vrácen fakultě s připomínkami.
V takovém případě by bylo třeba jej znovu projednat na dubnovém zasedání fakultního senátu
(25. dubna), aby mohl být po zapracování připomínek v závislosti na možnostech technické
redakce předložen k projednání ještě na zmíněném dubnovém, nebo na květnovém zasedání
Akademického senátu UK (23. května).
Senát vzal informaci konsensuálně na vědomí.
Doplnění ekonomické komise senátu
Kol. doc. Beran navrhl doplnit ekonomickou komisi senátu o kol. Pechancovou. Návrh
byl přijat poměrem hlasů 13 – 0 – 1.
Různé
A. Kol. dr. Wintr předložil k úvaze námět na zvýšení počtu členů senátu o jednoho
doktoranda a jednoho akademického pracovníka.
B. Kol. Mgr. Makajev a kol. dr. Staša informovali o stavu přípravy paragrafovaného znění
návrhu novely zákona o vysokých školách
C. Proděkan prof. Damohorský informoval o přípravě desátého běhu „Letní školy South
Texas“.
Zapsal: Staša
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