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Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 27. února 2014
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Schválený program:
1. Informace vedení fakulty.
2. Vyjádření k návrhu na jmenování proděkanů.
3. Ustavení pracovních komisí AS a delegace zástupců AS do poradních orgánů děkana.
4. Poměr rozdělení rozpočtových prostředků mezi programy PRVOUK v r. 2014.
5. Vyjádření k návrhu dílčí změny Vnitřního mzdového předpisu UK.
6. Různé.
Zasedání zahájil předseda AS kol. doc. Wintr. Informoval o vzdání se mandátu kol. doc.
Berana a kol. prof. Skřejpka a oznámil, že na uprázdněné mandáty povolal kol. dr. Kudrnu a
kol. dr. Šustka.
1. Informace vedení fakulty.
Děkan fakulty prof. Kuklík informoval o odvolání proděkanů a o tom, že po obdržení
souhlasného vyjádření na minulém zasedání AS jmenoval do funkcí proděkanů doc. Berana,
prof. Damohorského, prof. Dvořáka a doc. Práškovou. Informoval dále, že proděkany prof.
Šturmu a doc. Štangovou odvolá do konce března po dokončení jejich agendy. Prof. Skřejpka
dosud proděkanem nejmenoval, ale interpretuje výsledek hlasování AS (9 pro, 3 proti, 9 zdrž.)
jako umožňující po projednání s AS prof. Skřejpka k 1. 3. jmenovat proděkanem. Děkan prof.
Kuklík zdůraznil svoji osobní odpovědnost za jmenování proděkanů a při svém rozhodnutí
zohlednil i vysoký počet hlasů, které prof. Skřejpek obdržel ve volbách do AS.
V rozpravě předseda AS kol. doc. Wintr poblahopřál nově jmenovaným proděkanům a
poděkoval dosavadním proděkanům za jejich obětavou práci pro fakultu. Dále se souhlasně
vyslovil k důvodům, které děkana vedly k rozhodnutí o jmenování prof. Skřejpka
proděkanem.
Na dotazy kolegů Hradila a Říhy ohledně budoucího výkonu agendy rigorózního řízení,
přijímacího řízení, práce s absolventy a vnějších vztahů děkan odpověděl, že většinu této
agendy prozatím převezme sám a případně ji později přidělí jednotlivým proděkanům.
2. Vyjádření k návrhu na jmenování proděkanů.
Na úvod byla zvolena sčítací komise ve složení kol. doc. Kindl, kol. Růžička a kol. bc.
Tuláček (18 pro, 0 proti, 1 zdrž.).
Děkan prof. Kuklík vystoupil k navržení prof. Tomáška proděkanem pro vědu, výzkum a
ediční činnost. Poté se ujal slova prof. Tomášek, odkázal na rozeslané teze svého programu a
zdůraznil potřebu posílení internacionalizace vědy, publikace v cizích jazycích, hledání

nových zdrojů financování i ze zahraničí a servisu poskytovaného fakultou uchazečům o
projekty. Prof. Tomášek hovořil rovněž o vytvoření poradního orgánu pro koordinaci vědy.
V rozpravě vystoupili kol. Hradil, kol. dr. Antoš, kol. Růžička, kol. dr. Chromá, prof. Kuklík,
a kol. Říha.
V tajném hlasování AS PF UK vyjádřil souhlasné stanovisko ke jmenování prof. Tomáška
proděkanem pro vědu, výzkum a ediční činnost (19 pro, 0 proti, 1 zdrž.).
3. Ustavení pracovních komisí AS a delegace zástupců AS do poradních orgánů děkana.
AS PF UK zřídil ekonomickou komisi a jmenoval do ní kol. dr. Antoše, kol. Anzenbachera,
ing. mgr. Borkovce, kol. Hlavačku, kol. Horkého, kol. Kamaleevu, kol. Mazúra, kol. dr.
Šustka, kol. bc. Tuláčka a kol. dr. Žákovskou (16 pro, 0 proti, 4 zdrž.).
AS PF UK nominoval do přijímací komise kol. dr. Chromou, kol. Anzenbachera a kol. Bendu
(16 pro, 0 proti, 4 zdrž.).
AS PF UK nominoval do knihovní komise kol. Mazúra a kol. Říhu (18 pro, 0 proti, 2 zdrž.).
AS PF UK nominoval do ediční komise kol. Říhu (19 pro, 0 proti, 1 zdrž.).
AS PF UK nominoval do komise pro informační technologie kol. dr. Antoše, kol. Horkého,
kol. Růžičku a kol. bc. Tuláčka (19 pro, 0 proti, 1 zdrž.).
4. Poměr rozdělení rozpočtových prostředků mezi programy PRVOUK v r. 2014.
Děkan prof. Kuklík uvedl a odůvodnil předem rozeslaný návrh, podle něhož z celkové částky
19.533.430,- Kč, přidělené UK pro PF UK na rok 2014 se poskytne pro spolupracující
programy celkem 300.000,- Kč, a to: P02 – 140.000,- Kč a P17 – 160.000,- Kč. Zbývající
částku 19.233.430,- Kč se rozdělí v následujícím poměru: P04 – 33%, tj. 6.347.032,- Kč, P05
– 32%, tj. 6.154.698,- Kč, P06 – 35%, tj. 6.731.700,- Kč. Toto rozdělení přihlíží nejen
k významu jednotlivých oblastí a počtu členů řešitelských týmů, ale také k publikačním
výsledkům dosaženým v prvních dvou letech programu (2012-2013), a to v kombinaci
kvantitativního a kvalitativního pohledu. Vzhledem k tomu, že za toto období ještě nejsou
k dispozici hodnocení výsledků v podobě bodů RIV, vychází se počtu vykázaných publikací a
jejich typů. Nejvyšší celkový počet publikací vykazuje program P06.
V rozpravě dr. Antoše ohledně metodiky vykazování výsledků děkan odpověděl, že metodika
sjednocena nebyla, a to ani na úrovni univerzity, návrh ovšem přihlédl i k rozdílům
v metodice.
AS PF UK navržené rozdělení rozpočtových prostředků mezi programy PRVOUK v r. 2014
schválil (20 pro, 0 proti, 0 zdrž.).

5. Vyjádření k návrhu dílčí změny Vnitřního mzdového předpisu UK.
Bod uvedl místopředseda AS kol. dr. Staša. Společně s předsedou AS kol. doc. Wintrem
navrhl usnesení:
„AS PF UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu dílčí změny Vnitřního mzdového předpisu
UK a doporučuje zvážit zpřesnění formulace bodu g) Přílohy č. 2.“ (18 pro, 0 proti, 2 zdrž.)
6. Různé
Kol. bc. Tuláček informoval, že se sešel s dr. Dočkalem ohledně přípravy publikace úplných
znění vnitřních předpisů fakulty. Vnitřní předpisy i opatření děkana budou se všemi změnami
a úplnými zněními umístěny na internetovou stránku fakulty. K tomuto tématu vystoupili kol.
dr. Staša, kol. doc. Wintr, kol. doc. Salač, kol. dr. Antoš, kol. Horký, děkan prof. Kuklík, kol.
dr. Kudrna a mgr. Prouza. Dosavadní práce dr. Dočkala byla hodnocena velmi pozitivně.

Zapsali: Kamaleeva, Wintr

