Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 3. října 2013

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Plánovaný program:
1. Setkání s nominanty na kandidáta na funkci rektora UK
2. Informace vedení fakulty
3. Návrh změny Statutu PF UK
4. Návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK
5. Vyhlášení a organizace voleb do AS PF UK, organizace voleb do AS UK
6. Vyjádření k návrhu dílčí změny Statutu UK a přílohy č. 6 Statutu UK
7. Informace o výsledcích přijímacího řízení
8. Informace o hospodaření fakulty v 1. pololetí r. 2013
9. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša. Poté seznámil členy senátu s tím, že kol. Bc. Horn
dal během svého studijního pobytu v zahraničí k dispozici funkci místopředsedy senátu
(k úvaze zástupcům z řad studentů se předkládá navrhnout nového místopředsedu). Uvedl
dále, že kol. Pechancová absolvovala magisterské studium a přestala být členkou senátu
a navrhl ustanovit ji tajemnicí senátu a tajemnicí volební komise pro volbu kandidáta na
funkci děkana PF UK [přijato poměrem hlasů 15 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se)]. Navrhl
dále doplnit jako druhý bod programu informaci volební komise pro volbu kandidáta na
funkci děkana PF UK (přijato konsensuálně).
Setkání s nominanty na kandidáta na funkci rektora UK
Nominanti na kandidáta na funkci rektora UK vystoupili v (losem určeném) pořadí
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. a prof. MUDr. Tomáš
Zima, DrSc., MBA. Každý z nich seznámil přítomné se svým volebním programem
a odpověděl na dotazy členů senátu (kol. Mgr. Makajeva, kol. Hradial, kol. Exnera, kol. dr.
Chromé, kol. Metelky a kol. dr. Wintra).
Informace volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana
Informaci přednesl předseda volební komise kol. doc. Kindl. Nominováni na
kandidáta na funkci děkana PF UK (funkční období od 1. února 2014 do 31. ledna 2018) byli
prof. Jan Kuklík (13 nominací podepsaných celkem 119 členy akademické obce) a JUDr.

Tomáš Richter (2 nominace podepsané celkem 30 členy akademické obce). Podkladové
materiály budou zveřejněny v souladu s usnesením přijatým 23. května t. r. Setkání
s nominanty proběhne 10. října v místnosti č. 300 od 17:00 hod., podrobnosti budou
dohodnutý na zasedání senátu, které se uskuteční téhož dne od 16:00 hod.
Informace vedení fakulty
Informace vedení fakulty přednesl děkan prof. Gerloch. Zmínil se zejména o akcích
spojených se zahájením akademického roku.
Kol. Mgr. Makajev položil dotaz týkající se jmenování ředitele ústavu práva
autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (jmenován prof. Kříž na 2 roky) a dotaz
týkající se stížnosti dr. Kreuze (předloženo RUK, stížnost nebyla shledána důvodnou).
Návrh změny Statutu PF UK
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl děkan prof. Gerloch.
V rozpravě vystoupili kol. dr. Chromá (dotaz týkající se rozsahu osobní působnosti
navrhovaného ustanovení) a kol. dr. Staša (stanovit nabytí účinnosti předpisu dnem 1.
února 2014).
Usnesení:
„Akademický senát PF UK schvaluje návrh změny Statutu PF UK s tím, že tento
vnitřní předpis nabude (za předpokladu schválení návrhu AS UK) účinnosti dnem 1.
února 2014.“ Přijato poměrem hlasů 13 – 0 – 1.
Schválený text návrhu je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu.
Návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl proděkan dr. Horáček. Záměrem navrhované úpravy je
nahradit pevně nastavenou váhu předmětu, která nerespektuje aktuální kreditové ohodnocení.
V rozpravě vystoupili kol. Metelka [navrhované řešení přinese jiné (závažnější)
disproporce], kol. dr. Wintr, tajemník fakulty dr. Hřebejk, děkan prof. Gerloch a kol. dr.
Staša.
Návrh byl po rozpravě vzat zpět.
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Vyhlášení a organizace voleb do AS PF UK, organizace voleb do AS UK
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl kol. dr. Staša.
V rozpravě vystoupil proděkan prof. Damohorský (časový rozvrh konání voleb).
Usnesení:
„Akademický senát PF UK
a) bere na vědomí vyhlášení voleb do AS UK a vyhlašuje volby do AS PF UK; volby se
uskuteční ve dnech 19. a 20. listopadu t. r. vždy od 9:30 do 14:00 hod. v místnosti č. 38,
b) ustanovuje společnou dílčí volební komisi pro volby do AS UK a volební komisi pro volby
do AS PFUK; složení komise bude schváleno na příštím zasedání (za členy dosud navrženi
doc. Drobník, doc. Prášková, dr. Petr Svoboda, kol. Metelka, kol. Trchalíková, kol.
Voigtová),
c) stanoví termín pro podávání návrhů na pondělí 11. listopadu t. r. do 16:00 hod.; návrhy se
podávají prostřednictvím sekretariátu AS PF UK (místnost č. 115); návrh musí obsahovat
(1) jméno a příjmení navrženého, (2) označení, zda jde o návrh do AS UK, do AS PF UK,
nebo do AS UK i AS PF UK, (3) u navrženého akademického pracovníka uvedení pracoviště,
(4) podpis navrhovatele, (5) u návrhu do AS PF UK souhlas navrženého s kandidaturou.“
Přijato poměrem hlasů 13 – 0 – 2.
Vyjádření k návrhu dílčí změny Statutu UK a přílohy č. 6 Statutu UK
Úvodní slovo k tomuto bodu programu přednesl kol. dr. Staša. Návrh novely přílohy
č. 6 Statutu UK obsahuje přechodné řešení, které má být v platnosti jeden rok.
Senát nezaujal k návrhům stanovisko.
Informace o výsledcích přijímacího řízení
Informaci týkající se úseku magisterského studia podal proděkan prof. Kuklík.
Přijato bylo 651 uchazečů, reálný stav zapsaných do 1. úseku studia (ročníku) bude méně
než 600. Na základě žádosti o přezkoumání byli (v rámci autoremedury) přijati 2 uchazeči
(tzv. přestup); žádná z žádostí o přezkoumání nebyla shledána rektorem jako důvodná.
Informaci týkající se úseku doktorského studia podal proděkan prof. Dvořák. Přijato
bylo 67 uchazečů, na základě žádosti o přezkoumání (v rámci autoremedury) pak
ještě 9 uchazečů, dalších 9 uchazečů absolvovalo v průběhu září magisterské studium
a všichni byli navrženi na přijetí.
Senát vzal obě informace konsensuálně na vědomí.
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Informace o hospodaření fakulty v 1. pololetí r. 2013
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl tajemník fakulty dr. Hřebejk. Dosavadní vývoj hospodaření
hodnotil jako příznivý.
S obsahem stanoviska ekonomické komise senátu seznámil přítomné kol. doc.
Beran; výňatek ze zápisu ze schůze ekonomické komise je uveden v příloze č. 2 tohoto
zápisu. V rozpravě vystoupili proděkan prof. Kuklík (k investičnímu zajištění rekonstrukce
objektu Větrník), vedoucí studijního oddělení Mgr. Prouza (rozpis prostředků na jednotlivé
organizační útvary) a proděkan prof. Damohorský (odměňování studentů podílejících se na
činnosti pracoviště počítačové techniky).
Senát vzal informaci konsensuálně na vědomí.
Různé
Kol. Mgr. Makajev vznesl dotaz týkající se dopadu snížení poplatků za prodloužené
studium na výši stipendijního fondu.
Zapsala: Pechancová
Kontroloval: Staša
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Příloha č. 1

VNITŘNÍ PŘEDPIS, KTERÝM SE MĚNÍ
STATUT PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle § 27 odst. 1
písm. b) a § 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl
na této změně Statutu Právnické fakulty, jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1
Změna Statutu
Za čl. 42 se vkládá čl. 42a, který zní:
„Čl. 42a
Stížnosti členů akademické obce
(1) Člen akademické obce fakulty může podle tohoto ustanovení podat stížnost na

postup orgánů nebo organizačních útvarů fakulty anebo na chování členů akademické obce
fakulty a zaměstnanců zařazených na fakultě, kteří nejsou členy akademické obce, související
s uplatňováním zákona o vysokých školách, vnitřních předpisů univerzity, vnitřních předpisů
fakulty, opatření rektora nebo opatření děkana. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu.
(2) Stížnost se podává zpravidla písemně, výjimečně i ústně. Stížnost je třeba podat
bez zbytečného odkladu, zpravidla do 7 dnů ode dne, kdy se stěžovatel o jejím předmětu
dozvěděl. V podání musí být uvedeno, kdo je činí, kterého orgánu nebo organizačního útvaru
fakulty anebo osoby se týká a co je postupu nebo chování vytýkáno. Nelze-li ústně podanou
stížnost vyřídit neprodleně, učiní se o ní písemný záznam.
(3) Stížnosti týkající se organizačních útvarů fakulty nebo akademických pracovníků
a zaměstnanců zařazených do některého organizačního útvaru fakulty vyřizuje vedoucí
příslušného organizačního útvaru. Stížnosti týkající se studentů vyřizuje příslušný proděkan.
Stížností týkající se vedoucích organizačních útvarů vyřizuje děkan, popřípadě jím určený
proděkan. Stížnosti týkající se proděkanů vyřizuje děkan. Stížnosti týkající se orgánů fakulty
vyřizuje děkan, týká-li se však stížnost děkana nebo senátu, vyřizuje ji senát. Stížnost musí
být vyřízena do 30 dnů od jejího podání; tato lhůta neběží po dobu hlavních prázdnin;
vyřizuje-li stížnost senát, musí být vyřízena nejpozději na druhém zasedání konaném po
podání stížnosti; jestliže vyřízení stížnosti v těchto lhůtách není možné, musí být stěžovatel
vyrozuměn o důvodech a musí mu být sděleno, kdy bude stížnost vyřízena.
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(4) O vyřízení stížnosti a o případně přijatých opatřeních musí být stěžovatel bez
zbytečného odkladu informován.
(5) Informace o podaných a vyřízených stížnostech předkládá děkan senátu.
(6) Stížnost podle odstavce 1 týkající se členů akademické obce může podat
i zaměstnanec zařazený na fakultě, který není členem akademické obce.
(7) Ustanovení tohoto článku se nevztahují na stížnosti, žádost, podněty nebo opravné
prostředky podávané podle jiných předpisů. Ustanovením tohoto článku není dotčeno právo
obracet se na jiné orgány.“

Čl. 2
Závěrečná ustanovení
1. Tento vnitřní předpis byl schválen Akademickým senátem Právnické fakulty Univerzity
Karlovy dne 3. října 2013.
2. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity
Karlovy1.
3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. února 2014.

1

§ 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tento vnitřní
předpis dne … .
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Příloha č. 2
Výňatek ze zápisu ze schůze ekonomické komise AS PF UK ze dne 3. října 2013
…
Projednávání zprávy o čerpání rozpočtu Právnické fakulty za první pololetí roku 2013
Proběhla podrobná debata nad Zprávou o čerpání rozpočtu Právnické fakulty za první
pololetí roku 2013.
Členové komise požadovali detailnější objasnění některých čerpaných položek, což se
týkalo např.: položky oprav a nákladů na reprezentaci. Konkrétně byla také rozebrána položka
„Dalších služeb“. V této souvislosti komise doporučila zkontrolovat počet televizních
a radiových přijímačů vzhledem k povinnosti platit za ně „televizní poplatky“. Komise taktéž
ocenila, že náklady a výnosy na ediční činnosti jsou v zásadě vyrovnány.
Pan Aleš Hájek informoval o plánovaném výběrovém řízení na úklid na celou budovu,
v současnosti se určují parametry výběrového řízení.
Komise v návaznosti na projednání jednotlivých bodů navrhla prozkoumat možnost
optimalizace dodávek tepla a elektrické energie na Větrník a zároveň požádala vyúčtování
celkových nákladů a výnosů Větrníku ke konci roku.
Komise taktéž požádala o sumarizaci nákladů na kopírování (tj včetně kopírovacího
centra), tisk a papír a předložení přehledu počtu kopírovacích strojů ve vlastnictví fakulty a
počtu těch, které jsou v nájmu.
Komise se též seznámila se stavem stipendijního fondu, který činil k 1. 1. 2013
9.637.000,- Kč, k 31. 8. činí 12.278.000,- Kč. Komise žádá o detailnější informaci o způsobu
vyplácení stipendií za dozor v počítačových učebnách a alespoň obecnou informaci o počtu
a výši vyplácených účelových stipendií.
Po provedené diskusi se ekonomická komise jednomyslně usnesla doporučit AS PF
UK vzít na vědomí Zprávu o čerpání rozpočtu Právnické fakulty za první pololetí roku 2013.
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