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Č. j. UKPF/98337/2020-5 Vyřizuje:   Sojka V Praze dne:  25.3.2020 

 

SDĚLENÍ 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, (dále jen „Právnická fakulta UK“) na základě § 16a odst. 5 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

 

vyřizuje: 

 

stížnost ze dne 24.3.2020 XXXX XXXXX, nar. XXXXXX, trvale bytem: XXXX XXXXX , ID DS: 

XXXXXX, proti částečnému neposkytnutí následujících informací v souladu s jeho žádostí, jež 

byla doručena rektorovi UK dne 11.3.2020 a poté vyřízena sdělením Právnické fakulty UK ze dne 

20.3.2020 č. j. UKPF/98337/2020-3: 

- „od kdy se pan Baxa účastní vědecké rady PF UK“; 

- „kolik času mu tato účast ve vědecké radě zabrala v roce 2019“; a 

- „co je přesně předmětem jeho činnosti v radě“, 

 

takto: 

 

Stížnosti se zcela vyhovuje tím, že se stěžovateli (žadateli) poskytují požadované informace: 

 

• dr. Josef Baxa se účastní Vědecké rady Právnické fakulty UK od roku 2006; 
• v roce 2019 se účastnil zasedání Vědecké rady Právnické fakulty UK dne 5.12.2019, které se 

konalo od 14 do 18 hodin; 
• předmětem činnosti dr. Josefa Baxy ve Vědecké radě Právnické fakulty UK jsou úkoly, které 

spadají do působnosti této rady  
– podle § 30 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, 

tj.  
„(1) Vědecká rada fakulty: 

a) projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty 

vypracovaný v souladu se strategickým záměrem veřejné vysoké školy a návrhy 

každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty, 

b) schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě, a 

postupuje je prostřednictvím rektora ke schválení vědecké radě veřejné vysoké školy, 



c) navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo 

prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na 

fakultě, 

d) navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení 

ke jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na fakultě, 

e) vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem 

v rozsahu stanoveném tímto zákonem. 

(2) Vědecká rada fakulty se vyjadřuje zejména k záležitostem, které jí předloží děkan.“; 

– a dále podle čl. 13 Statutu Právnické fakulty UK, jehož aktuální znění Vám posíláme 
v příloze tohoto sdělení. 

 

 

 

 

 

 prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

 děkan  

 

 

 

Příloha: 

Statut Právnické fakulty UK 

 

 

 

 


