Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta
Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 14. března 2013
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Plánovaný program:
1. Informace vedení fakulty
2. Výroční zpráva o hospodaření fakulty v r. 2012
3. Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty pro r. 2013
4. Návrh změny Pravidel pro organizaci studia na PF UK
5. Informace o stavu prací na novele zákona o vysokých školách
6. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša. Navrhl doplnit dva body programu [vyjádření k návrhu
opatření děkana o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2013/2014 (přijato
konsensuálně); stanovisko k návrhu změny Studijního a zkušebního řádu UK (po diskusi,
v níž vystoupili děkan prof. Gerloch, kol. Mgr. Makajev a kol. prof. Skřejpek, bylo
dohodnuto, že bod nebude na program dnešního zasedání zařazen a že členové senátu mohou
uplatnit své připomínky do pondělí 18. března; v závislosti na charakteru připomínek možno
svolat mimořádné zasedání senátu, nebo předat připomínky k využití děkanovi fakulty
a členům Akademického senátu Univerzity Karlovy)]. Kol. Mgr. Makajev navrhl vypustit
body 2. a 4. plánovaného programu s odůvodněním potřeby delšího času na přípravu [po
diskusi, v níž vystoupili kol. Bc. Horn, kol. dr. Staša, kol. dr. Wintr, kol. doc. Beran, kol. prof.
Skřejpek, kol. Růžička, děkan prof. Gerloch a proděkan prof. Kuklík, bylo jednak hlasováno
o vypuštění bodu 2, návrh nebyl přijat (1 hlas pro – 11 hlasů proti – 2 členové se hlasování
zdrželi), jednak dohodnuto, že bod 4. bude projednáván na dnešním zasedání s tím, že
v projednávání lze podle okolností pokračovat na mimořádném, nebo na příštím řádném
zasedání).
Informace vedení fakulty
Informace vedení fakulty přednesl děkan prof. Gerloch. Zmínil se zejména o průběhu
přijímacího řízení (bylo podáno 3 462 přihlášek, což je ve srovnání s loňskem mírný pokles)
a o konferenci věnované problematice přímé demokracie ve Švýcarsku a výstavě k tomuto
tématu, instalované v budově fakulty.
Výroční zpráva o hospodaření
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl tajemník fakulty dr. Hřebejk. Ocenil, že výsledkem
hospodaření je mírný přebytek (183 000 Kč).
Se stanoviskem ekonomické komise senátu seznámil přítomné kol. doc. Beran.
Ekonomická komise doporučila předloženou výroční zprávu schválit. Výňatek ze zápisu ze
schůze ekonomické komise je uveden v příloze k tomuto zápisu.

V rozpravě vystoupila kol. dr. Chromá s dotazem týkajícím se se nákladů na zařízení
místnosti č. 38; vysvětlení podal proděkan dr. Horáček (jako bývalý tajemník fakulty).
Usnesení:
„Akademický senát PF UK schvaluje výroční zprávu o hospodaření fakulty
v roce 2012.“ Přijato poměrem hlasů 13 – 0 – 1.
Aktualizace dlouhodobého záměru
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl proděkan prof. Kuklík. Materiál byl projednán vědeckou
radou PF UK.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK schvaluje aktualizaci dlouhodobého záměru fakulty pro
rok 2013.“ Přijato poměrem hlasů 12 – 0 – 0.
Vyjádření k návrhu opatření o poplatcích spojených se studiem
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesli děkan prof. Gerloch a proděkan dr. Horáček.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko k návrhu opatření děkana
o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2013/2014.“ Přijato poměrem hlasů 12
– 0 – 0.
Návrh změny Pravidel pro organizaci studia
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu, v němž byly zapracovány změny vyvolané diskusí na výjezdním pracovním setkání
(21. a 22. února t. r.). Úvodní slovo přednesl proděkan prof. Kuklík, který zmíněné změny
komentoval (nové znění nebo úpravy čl. 11, 17, 24, 37).
V rozpravě vystoupili kol. Mgr. Makajev, kol. prof. Skřejpek, kol. dr. Staša, kol.
Pechancová, kol. dr. Frinta, kol. dr. Wintr, kol. Anzenbacher, proděkan dr. Horáček, kol. Bc.
Horn, děkan prof. Gerloch, kol. Růžička, kol. dr. Chromá a kol. dr. Frinta. Bylo orientačně
hlasováno o námětu přísnější úpravy důsledků neomluvené absence u zkoušky (2 pro – 0 proti
– 13 členů se hlasování zdrželo; ustanovení čl. 24 odst. 5 až 7 budou z návrhu vypuštěna).
Konsensuálně bylo schváleno, že u druhé části státní závěrečné zkoušky má být jedna sada
otázek (nikoli dvě sady), čl. 37 bude v tomto smyslu upraven. Další připomínky, jejichž
zapracování bylo v průběhu diskuse dohodnuto, zanesl do materiálu proděkan prof. Kuklík.
Při redakci bude ještě využit i podrobnější záznam diskuse, který bude předán předkladateli.
Závěrem bylo dohodnuto, že členové senátu mohou uplatnit další připomínky do
pondělí 18. března proděkanovi prof. Kuklíkovi nebo kol. dr. Stašovi, kteří provedou redakci
materiálu a zajistí předběžnou konzultaci jeho obsahu s legislativní komisí Akademického
2

senátu Univerzity Karlovy tak, aby poté mohl být výsledný podkladový materiál členům
senátu předložen v dostatečném předstihu před dubnovým zasedáním. Podle modifikovaného
časového harmonogramu by měl být návrh schválen senátem fakulty 25. dubna, projednán
legislativní komisí Akademického senátu Univerzity Karlovy 21. května a jeho plénem 24.
května.
Informace o stavu prací na novele zákona o vysokých školách
Členům senátu byl předem rozeslán písemný materiál (promítnutí paragrafovaného
znění navrhovaných změn do textu zákona). Informaci přednesli kol. dr. Staša a kol. Mgr.
Makajev. Vývoj je třeba hodnotit kriticky, ale zaujímat stanovisko k předloze, která se
aktuálně dopracovává, by nyní bylo předčasné.
Senát vzal informaci konsensuálně na vědomí.
Různé
A. Tajemník fakulty dr. Hřebejk seznámil přítomné s požadavkem na uvolnění částky 49 999
Kč na zřízení invalidní plošiny ve vestibulu budovy fakulty. Vysvětlení k výši částky
(= zůstatek fondu) podala vedoucí ekonomického oddělení Ing. Schmidtová. Senát tento
požadavek poměrem hlasů 14 – 0 – 0 schválil.
B. Kol. Mgr. Makajev vyjádřil poděkování proděkanovi prof. Šturmovi za zpracování
podkladů k problematice vědecké činnosti, které byly využity na úrovni Rady vysokých škol.
C. Kol. Mgr. Makajev se dotázal na stav kompletování nových webových stránek fakulty.
Proděkan prof. Kuklík uvedl, že práce stále probíhají. K této otázce dále vystoupili kol. dr.
Chromá, kol. dr. Staša, kol. Pechancová, kol. Růžička, kol. dr. Frinta a vedoucí studijního
oddělení Mgr. Prouza. Podněty z diskuse byly na místě předány vedení fakulty.
Zapsala: Pechancová
Kontroloval: Staša
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Příloha
Výňatek ze zápisu ze schůze ekonomické komise AS PF UK ze dne 11. března 2013
…
Projednávání výroční zprávy o hospodaření Právnické fakulty UK v roce 2012
Proběhla podrobná debata nad návrhem Výroční zprávy o hospodaření fakulty
v roce 2012. Jednotliví členové požadovali objasnění některých položek, jejichž popis byl
nejasný nebo jejichž výše jim přišla příliš nákladná.
V návaznosti na minulé zasedání ekonomické komise byl během jednání věnován
značný prostor správě objektu na Větrníku a jeho budoucímu využití pro potřeby fakulty.
Tajemník fakulty dr. Jiří Hřebejk objasnil možnosti financování rekonstrukce objektu, které
by mohly být buď z projektů spolufinancovaných z evropských fondů, nebo přímo z rozpočtu
MŠMT. Zároveň seznámil členy komise s alternativami pro jeho využití, a to buď pro
uskladnění knih, kongresové centrum, anebo využít prostoru pro vytvoření ubytovacích
kapacit pro zahraniční hosty. Komise se také důkladně seznámila s náklady na provoz tohoto
objektu, které jsou uvedeny v následující tabulce.
Rok
Náklady
Příjmy z
pronájmu
Rozdíl

2009
2.366.000
1.233.000

2010
2.499.000
1.740.000

2011
2.778.000
1.656.000

2012
2.865.000
1.538.000

- 1.133.000

- 759.000

- 1.122.000

- 1.327.00

V souvislosti se stoupajícími náklady na elektřinu byl vznesen dotaz na jejího
dodavatele a eventuální možnost zlevnění její ceny. Tajemník fakulty v této souvislosti
informoval, že dodavatel energií je celouniverzitní záležitostí, kterou lze případně konzultovat
s Ing. Benýškovou, zaměstnankyni rektorátu.
Rozsáhlá diskuse proběhla nad náklady na běžné opravy, které oproti plánu přesáhly
o 438 % původní rozpočtovanou položku. Do této debaty se zapojili Vilém Arzenbacher, doc.
Karel Beran, dr. Aleš Borkovec, dr. David Falada a dr. Michal Sobotka.
Komise taktéž diskutovala o možnosti znovuzavedení stravenek pro zaměstnance PF
UK, kterou by zejména ocenili neakademičtí zaměstnanci. V následujícím hlasování komise
rozhodla, že doporučuje jejich znovuzavedení.
V diskusi byl vznesen dotaz na objasnění částky 1 074 000 Kč na nákup počítačových
sestav.
Po provedené diskusi se ekonomická komise jednomyslně usnesla doporučit AS PF
UK výroční zprávu o hospodaření Právnické fakulty UK v roce 2012 schválit.
…
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