Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 25. dubna 2013
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny

Program:
1. Informace vedení fakulty
2. Výroční zpráva o činnosti fakulty za r. 2012
3. Rozdělení finančních prostředků fakulty na r. 2013
4. Návrh změny Pravidel pro organizaci studia na PF UK
5. Zřízení organizačních útvarů fakulty
6. Návrh na jmenování člena Vědecké rady PF UK
7. Vyjádření k návrhu na jmenování vedoucích organizačních útvarů fakulty
8. Stanovisko k návrhům změn vnitřních předpisů UK
9. Informace o stavu přípravy novely zákona o vysokých školách
10. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša.
Informace vedení fakulty
Informace vedení fakulty přednesl děkan prof. Gerloch. Zmínil se zejména
o projednávání stavu programů PRVOUK na zasedání Vědecké rady UK, o průběhu letošního
ročníku SVOČ (bylo odevzdáno více než 100 prací), o průběhu přijímacího řízení uchazečů
uvedených v § 49 odst. 3 zákona o vysokých školách (ze 23 žádostí podaných bývalými
studenty PF UK bylo 17 zamítnuto; ze 27 žádostí podaných studenty jiných vysokých škol
bylo 22 zamítnuto), o průběhu výběrového řízení na ERASMUS (podána jedna žádost
o přezkoumání rozhodnutí), o jednání o umístění repliky sochy „Oddanost“ v budově fakulty
a o odhalení pamětní desky u příležitosti 40. výročí úmrtí prof. Kelsena.
V rozpravě vystoupil kol. Mgr. Makajev (dotaz na hodnocení doktorského studia
provedeného Akreditační komisí; akreditace byla prodloužena do r. 2020, z připomínek lze
uvést konstatování, že někteří školitelé mají příliš mnoho doktorandů).
Výroční zpráva o činnosti fakulty za r. 2012
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl proděkan prof. Kuklík. Návrh zprávy byl zpracován
standardně jako v minulých letech, struktura dokumentu odpovídá částem dlouhodobého

záměru, Vědecká rada PF UK neměla k materiálu připomínky. Děkan prof. Gerloch upřesnil,
že po jednání na Vědecké radě PF UK byl text doplněn v části týkající se vědecké práce.
V rozpravě vystoupila kol. dr. Chromá (sjednocení grafické podoby textu).
Usnesení:
„Akademický senát PF UK schvaluje výroční zprávu o činnosti fakulty
v roce 2012.“ Přijato poměrem hlasů 14 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).
Rozdělení finančních prostředků fakulty na r. 2013
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl tajemník fakulty dr. Hřebejk. Celkový objem rozdělovaných
prostředků činí 233 807 000 Kč, objem mírně stoupá, navýšení oproti loňskému roku
představuje cca 2 500 000 Kč. Kritéria rozdělení se od loňska mírně odlišují, důraz je kladen
na financování vědecké činnosti. Děkan prof. Gerloch doplnil informaci o financování
vědecké činnosti.
Předseda ekonomické komise senátu kol. doc. Beran uvedl, že se ekonomická komise
podrobně zabývala návrhem rozdělení prostředků na své schůzi konané dne 22. dubna za
účasti tajemníka fakulty dr. Hřebejka a vedoucí ekonomického oddělení Ing. Schmidtové.
V návaznosti na tuto schůzi byla vedoucí ekonomického oddělení požádána o bližší
objasnění výdajové položky 300 000 Kč na organizaci výběrových řízení společností
Orgamet, o sumarizaci nákladů na opravu vchodových dveří za poslední čtyři roky,
o vyčíslení částky na nákup kancelářského papíru a o nové předložení plánu čerpání FRIMu.
Dále informoval o tom, že čerpání prostředků bude komise pečlivě sledovat a za tím účelem
přizve na schůzi, na níž bude projednávat čerpání prostředků za první pololetí, též vedoucího
provozního oddělení p. Hájka a vedoucího pracoviště počítačové techniky Ing. Potěšila.
Kol. Pechancová dodala, že se ekonomická komise zabývala také otázkou inzerce ve
Zlatých stránkách. K této otázce vystoupil též kol. Mgr. Makajev.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty na
rok 2013 s výhradou případného (lze-li to ještě učinit, jinak jde o doporučení pro příští rok)
vypuštění položky výdajů za inzerci ve Zlatých stránkách.“ Přijato poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
Návrh změny Pravidel pro organizaci studia na PF UK
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Kol. dr. Staša informoval o dosavadních konzultacích s pověřeným členem
legislativní komise AS UK (dr. Jelínek) a o možném dalším průběhu projednávání návrhu.
Dopad výsledku konzultací na obsah návrhu shrnul proděkan prof. Kuklík (do návrhu bylo
zapracováno více než 30 připomínek).
V rozpravě vystoupili děkan prof. Gerloch (k otázce garantů), kol. Mgr. Makajev, kol.
prof. Skřejpek (oba k téže otázce), kol. dr. Wintr (k téže otázce + k otázce složení komisí pro
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části státní závěrečné zkoušky + technické úpravy textu), kol. Bc. Horn (technická úprava
textu), kol. Hradil (k otázce lhůt + k otázce zveřejňování informací + technické úpravy textu)
a kol. Pechancová (k otázce „odhlášení se“ od zkoušky).
Usnesení:
„Akademický senát PF UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na
PF UK s výhradou případné úpravy struktury části I., a to včetně zdůraznění skutečnosti, že
některé otázky se v Pravidlech pro organizaci studia na PF UK neupravují, a s výhradou
legislativně technických oprav textu.“ Přijato poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
Schválený text návrhu je dostupný na adrese http://www.cuni.cz/UK-4884-version12013cj91studppf.doc.
Zřízení organizačních útvarů fakulty
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl děkan prof. Gerloch. Vznik pracovišť (center) průřezového
charakteru předpokládá dlouhodobý záměr fakulty. Navrhovaná centra navazují na projektové
aktivity a/nebo na činnost ústavu JURIDIKUM, nepředpokládá se zvyšování počtu
zaměstnanců.
V rozpravě vystoupil kol. prof. Skřejpek (financování center).
Usnesení:
„Akademický senát PF UK zřizuje k 1. říjnu 2013 jako tzv. další pracoviště ve smyslu
čl. 35 Statutu PF UK (a) Centrum rozvoje právních dovedností a (b) Centrum pro
legislativu.“ V obou případech přijato poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
Návrh na jmenování člena Vědecké rady PF UK
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl děkan prof. Gerloch. Vědeckou radu se navrhuje doplnit
o dr. Romana Fialu.
V rozpravě vystoupil kol. Mgr. Makajev (otázka slučitelnosti funkce soudce
s členstvím ve vědecké radě). Na jeho vystoupení reagovali děkan prof. Gerloch a kol. dr.
Staša.
Byla ustanovena komise pro sčítání výsledků tajného hlasování (jako společnou pro
tento i následující bod programu) ve složení kol. doc. Beran, kol. Exner a kol. Pechancová
(hlasování 12 – 0 – 3).
Senát přistoupil k tajnému hlasování, s jehož výsledky seznámil přítomné kol. doc.
Beran. Návrh byl schválen poměrem hlasů 14 – 1 – 0.
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Usnesení:
„Akademický senát PF UK schvaluje návrh na jmenování dr. Romana Fialy členem
Vědecké rady PF UK.“
Vyjádření k návrhu na jmenování vedoucích organizačních útvarů fakulty
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl děkan prof. Gerloch. Návrh na jmenování vedoucích
organizačních útvarů se ve všech případech týká funkčního období do 30. září 2016.
Senát přistoupil k tajnému hlasování, s jehož výsledky seznámil přítomné kol. doc.
Beran:
katedra teorie práva …
katedra právních dějin
katedra občanského práva
katedra obchodního práva
katedra ústavního práva
katedra národního hospodářství
katedra práva životního prostředí
katedra mezinárodního práva
katedra jazyků
katedra tělesné výchovy
ústav autorského práva …
ústav právních dějin
centrum zdravotnického práva
centrum legislativy
mezioborové centrum rozvoje …

prof. Gerloch
14 – 0 – 2
prof. Skřejpek
16 – 0 – 0
prof. Dvořák
16 – 0 – 0
prof. Černá
15 – 0 – 1
prof. Gerloch
14 – 1 – 1
doc. Urban
15 – 0 – 1
prof. Damohorský 16 – 0 – 0
prof. Šturma
15 – 1 – 0
dr. Chromá
16 – 0 – 0
Mgr. Kosová
16 – 0 – 0
prof. Kříž
8–6–2
prof. Kuklík
16 – 0 – 0
doc. Salač
15 – 0 – 1
doc. Vopálka
15 – 1 – 0
prof. Kuklík
16 – 0 – 0

Usnesení:
„Akademický senát PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s návrhem na jmenování
vedoucích organizačních útvarů PF UK s výjimkou návrhu na jmenování ředitele ústavu
práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního.“
Stanovisko k návrhům změn vnitřních předpisů UK
Informaci týkající se projednávání návrhů změn vnitřních předpisů UK přednesl kol.
dr. Staša. Návrhy jsou dostupné na adrese http://www.cuni.cz/UK-5058.html. V diskusi
vystoupili děkan prof. Gerloch a kol. doc. Kindl. Senát žádné připomínky/stanovisko k těmto
návrhům neuplatnil/nepřijal.
Informace o stavu přípravy novely zákona o vysokých školách
Informaci přednesl kol. Mgr. Makajev a doplnil kol. dr. Staša. Tzv. vnitřní
připomínkové řízení probíhá do 2. května. V diskusi vystoupil děkan prof. Gerloch.
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Různé
Kol. dr. Staša připomenul, že senát by měl věnovat pozornost možné úpravě
vyřizování stížností členů akademické obce ve Statutu PF UK, podnětu kol. dr. Wintra z února
t. r. (změna složení senátu, navýšení počtu o dva členy, vytvoření jednoho místa pro
doktorandy) a podnětu kol. Mgr. Makajeva (problém výše poplatku za přijímací řízení ve
vztahu k organizaci testů agenturou SCIO). K naposled uvedené otázce vystoupili v diskusi
kol. Mgr. Makajev, proděkan prof. Kuklík a vedoucí studijního oddělení Mgr. Prouza.
Zapsala: Pechancová
Kontroloval: Staša
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