Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta
Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 13. března 2014
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Schválený program:
1. Informace vedení fakulty
2. Převod finančních prostředků z fondu provozních prostředků do fondu reprodukce investičního majetku
3. Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty
4. Vyjádření ke jmenování vedoucího mezioborového centra rozvoje právních dovedností
5. Delegace zástupců senátu do poradních orgánů děkana
6. Různé
Zasedání zahájil předseda AS kol. doc. Wintr a svolal schůzi ekonomické komise, datum konání bude
dohodnuto členy ekonomické komise.
Program zasedání byl schválen.
1. Informace vedení fakulty
Děkan fakulty prof. Kuklík informoval o přípravě rozdělení finančních prostředků fakulty pro rok 2014.
Dále informoval děkan prof. Kuklík o jednání s prorektorem pro rozvoj ohledně přestavby objektu Větrník a
jeho spolufinancování univerzitou. Pokud by se univerzita na financování nespolupodílela, nebylo by možné
projekt uskutečnit. Děkan fakulty prof. Kuklík nakonec stručně informoval o jednáních ve věci výkladu
ustanovení Pravidel pro organizaci studia, týkajícího se pořadí jednotlivých částí státní zkoušky.
2. Převod finančních prostředků z fondu provozních prostředků do fondu reprodukce investičního
majetku
Návrh uvedl děkan fakulty prof. Kuklík.
AS PF UK vyjádřil souhlasné stanovisko k návrhu na převod finančních prostředků z fondu provozních
prostředků do fondu reprodukce investičního majetku. (20 pro, 0 zdržel se, 0 proti)
3. Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty
Děkan prof. Kuklík uvedl návrh, který byl předem rozeslán členům AS. Jedná se o promítnutí tezí, které
prof. Kuklík předložil v rámci své kandidatury na funkci děkana. Teze byly projednány s vědeckou radou a
představují závazek se danými tématy zabývat. Dlouhodobý záměr by měl být znovu aktualizován a doplněn
pro příští akademický rok. Studijní oblast bude více rozpracována ve spolupráci s komisí pro koncepci
studia.
V rozpravě vystoupil kol. bc. Tuláček s dotazem ohledně spolupráce v rámci univerzity na zajištění výuky
některých předmětů, děkan prof. Kuklík informoval o jednání, která v této záležitosti v současné době vede
s FSV a HTF. V rozpravě dále vystoupili kol. Říha, kol. dr. Chromá, kol. dr. Staša, prof. Kuklík, kol. dr.
Antoš, prof. Tomášek a kol. Anzenbacher.

V odpovědi na dotazy kol. dr. Antoše ohledně možné budoucí diferenciace odměňování různé kvality
výkonu vědeckých pracovníků, snahy o zvýšení kvality i náročnosti kurzu CŽV a podpory zahraniční
publikační činnosti mladých vědců děkan fakulty se prof. Kuklík vyjádřil, že systém podpory zahraniční
publikační činnosti mladých vědců by měl být spuštěn do konce semestru, metodiky pro analýzy vědecké a
pedagogické činnosti vzniknou do konce semestru a samotné analýzy do konce kalendářního roku a analýza
dalšího rozvoje CŽV (včetně rozboru, jak si vedou absolventi CŽV v průběhu dalšího studia) bude předložena AS
současně s podmínkami pro přijetí do studia pro příští rok pravděpodobně v květnu.

Kol. Říha přednesl návrh na doplnění podpory a rozšiřování výuky v anglickém jazyce nejen v doktorském,
ale též v magisterském studiu.
AS PF UK schvaluje aktualizaci dlouhodobého záměru fakulty s doplněním slov „magisterském a“ před
slovo „doktorském“ v části IV a s výhradou jazykové korektury. (20 pro, 0 zdrž., 0 proti)
4. Vyjádření ke jmenování vedoucího mezioborového centra rozvoje právních dovedností
Děkan prof. Kuklík představil svůj návrh na jmenování dr. Tomáše Horáčka vedoucím mezioborového
centra. Teze dr. Horáčka o hlavních cílech činnosti, struktuře činnosti a personálním zajištění centra byly
předem rozeslány.
Dr. Horáček poděkoval za spolupráci s akademickým senátem v době, kdy působil jako proděkan pro
magisterský studijní program. Mezioborové centrum by mělo navázat na centrum právních dovedností a
na jeho dosavadní činnost. Mezioborové centrum by mělo být rozšířeno o další předměty (rozhodčí řízení,
sportovní právo, IT právo, právo cestovního ruchu) a stát se koordinačním centrem pro rozšíření o další
vyučované obory.
Předseda AS doc. Wintr se pochvalně vyjádřil o vznikající praxi, podle níž kandidáti na proděkany a
vedoucí kateder, ústavů a center předem zasílají senátu teze své budoucí činnosti a poté jsou osobně
přítomni na příslušném zasedání senátu.
V rozpravě se kol. bc. Tuláček informoval o záměru zřídit právní kliniku. Děkan prof. Kuklík nastínil
představu toho, jak by mohla klinika fungovat. Mezioborové centrum by mělo pomoci lepšímu shánění
finančních prostředků na tyto finančně náročné aktivity a usnadnit tak jejich rozvoj.
Kol. Říha se informoval ohledně časového harmonogramu zahájení výuky těchto předmětů.
Kol. bc. Tuláček se informoval ohledně formy nově vytvářených učebních pomůcek pro tyto předměty.
Byla zvolena sčítací komise ve složení kol. doc. Kindl, kol. Růžička a kol. bc. Tuláček (18 pro, 0 proti, 2
zdrž.).
AS vyslovil souhlasné stanovisko ke jmenování dr. Horáčka vedoucím mezioborového centra rozvoje
právních dovedností (17 pro, 1 proti, 2 zdrž.).
5. Delegace zástupců AS do poradních orgánů děkana.
AS PF UK vzal na vědomí informaci děkana o ustavení komisí.
AS PF UK nominoval do komise pro koncepci studia kol. Říhu, kol. Hradila, kol. Růžičku, kol. Horkého,
kol. dr. Sobotku, kol. dr. Stašu a kol. dr. Frintu (18 pro, 0 proti, 2 zdrž.).

6. Různé
Kol. doc. Wintr vyslovil návrh na aktualizaci nástěnky AS PF UK na chodbě fakulty. Navrhl přidání
seznamu členů AS, e-mailové adresy, zápisy z posledních dvou zasedání, pozvánku na příští zasedání senátu
a časový harmonogram plánovaných zasedání a e-mailová adresa senat@prf.cuni.cz, na niž mohou být
zasílány podněty akad. senátu. Vyslovil se též pro zveřejňování podkladových materiálů pro zasedání AS.
Kol. bc. Tuláček se vyjádřil k umisťování předem rozesílaných materiálů na web fakulty. K tomu se
vyjádřili také kol. Horký, kol. dr. Staša, kol. Růžička, kol. Říha, kol. dr. Antoš a kol. dr. Chromá. Poté se
v orientačním hlasování nadpoloviční většina senátorů vyslovila pro zpřístupnění podkladových materiálů
pro zasedání AS členům akademické obce fakulty. Blíže se tímto bude zabývat komise pro informační
technologie. Po schválení akad. senátem budou materiály umístěny na web fakulty.
Kol. Hlavačka se informoval ohledně použití knihovních lístků při půjčování knih ve fakultní knihovně.
Proděkan prof. Skřejpek sdělil důvody, proč je vhodné knihovní lístky zachovat. Dále se má zpřístupnit
studovna v suterénu pro skupinu přibližně 10 lidí. Na dotaz kol. bc. Tuláčka bylo upřesněno, že klíč od této
místnosti bude pracovníky knihovny zapůjčován skupinám studentů pro potřeby práce na společných
projektech, prostřednictvím online rezervačního systému. Dále prof. Skřejpek přiblížil investiční záměr
digitalizace fotografií - digitální paměť fakulty.
V diskuzi ohledně elektronizace učebnic a přístupu k projektu levné knihovny nakladatelství Aleš Čeněk se
v diskuzi vyjádřili kol. bc. Tuláček, kol. Říha, kol. Horký, kol. Hlavačka, kol. dr. Chromá a kol. doc. Salač.

Zapsali: Kamaleeva, Wintr

