AKADEMICKÝ SENÁT

Zápis
z mimořádného jednání
Akademického senátu FPR ZČU
dne 5. listopadu 2018

Přítomno: 13 senátorů/ek
Omluveno: 5 senátorů/ek
Akademický senát FPR ZČU byl po celou dobu svého jednání usnášeníschopný.

Průběh jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Řešení problému OPVK
3. Ukončení jednání

Ad 1. Zahájení a schválení programu jednání
Mimořádné jednání AS FPR ZČU zahájil předseda O. Kunz. Přítomní senátoři následně schválili
program jednání, na kterém byl jediný bod, a to řešení problému OPVK.

Ad 2. Řešení problému OPVK
Děkan FPR doc. J. Pauly poměrně obšírně analyzoval situaci vzniklou v souvislosti s realizací a
následnou kontrolou projektu „Spolupracující právníci“ financovaného z Operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Podrobnou informaci dodal senátorům
v písemné podobě také manažer projektu dr. V. Knoll.
Je třeba zmínit, že nedostatky v projektu byly poskytovatelem konstatovány a finančním
úřadem následně sankcionovány až při kontrole provedené po ukončení projektu, když během
jeho řešení všechna hodnocení byla bez výhrad. Aktuálně má tak ZČU (a v konečném
vyúčtování fakulta) dluh na odvodech do státního rozpočtu a penále ve výši 7 761 338 Kč.

Nicméně proti příslušným rozhodnutím finančního úřadu byla již podána správní žaloba, jejíž
výsledek samozřejmě nelze předjímat. Probíhají též jednání s partnery projektu o možnostech
jejich participace na vzniklých nákladech, které jako příjemce je povinna uhradit ZČU (potažmo
FPR). Výsledek těchto jednání rovněž nelze předjímat.
Z diskuse, v níž vystoupili např. senátoři J. Lego a T. Dvořák a senátorka A. Outlá, vyplynuly
následující závěry: vedení FPR by mělo nadále pokračovat v jednáních o rozdělení nákladů
s dalšími účastníky projektu, aniž je ovšem v současné době možné uzavřít dohodu o dělení
těchto nákladů podle obdržených příjmů; dále by mělo dojít k uhrazení vyměřeného odvodu
a penále, čímž se eliminují další náklady v podobě úroků z prodlení. Senátoři a senátorky se
také shodli se zástupci vedení na tom, že v současné době není na místě nechat zpracovat
znalecký posudek stanovící míru odpovědnosti účastníků projektu.

Návrh usnesení:
1. Akademický senát FPR ZČU bere na vědomí informace k projektu OPVK
„Spolupracující právníci“ a podání správní žaloby a žádosti o prominutí penále a
žádosti o posečkání s placením vyměřených částek.
2. Akademický senát FPR ZČU ukládá vedení FPR ZČU
a) pokračovat v jednání s partnery projektu ohledně řešení jejich podílu na
nákladech spojených s projektem OPVK „Spolupracující právníci“, aniž je
v současné době možné uzavřít dohodu o dělení těchto nákladů podle
obdržených příjmů;
b) zaplatit vyměřený odvod a penále.
3. Akademický senát FPR ZČU v současné době nedoporučuje zpracování znaleckého
posudku stanovícího míru odpovědnosti účastníků projektu.
Pro / proti / zdržel(a) se: 13 / 0 / 0
Usnesení bylo přijato.

Ad 3. Ukončení jednání
Mimořádné jednání AS FPR ZČU ukončil předseda O. Kunz.

V Plzni dne 6. listopadu 2018
Zapsala: Simona Stočesová, tajemnice AS FPR ZČU

Prezenční listina
ze zasedání Akademického senátu Fakulty právnické Západočeské
univerzity v Plzni dne 5. 11. 2018
Učitelská část:
JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
JUDr. Václav Henych
JUDr. Oto Kunz, CSc.
JUDr. Bc. Petr Kybic, Ph.D.
Mgr. Jan Lego, Ph.D.
JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.
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JUDr. Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.
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