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Univerzita Karlova                                                                 V Praze dne 28. 1. 2020  

Právnická fakulta       UKPF/45323/2020 

  

 

 

Zápis z jednání kolegia děkana (KD) konaného dne 28. 1. 2020 

 

 

Přítomni: děkan Kuklík, proděkani Antoš, Damohorský, Dvořák, Chromá, Kysela, Tomášek, 

tajemník Hájek, místopředsedové AS PF UK Říha, Staša, členové KD Honusková, 

Hřebejk, Skřejpek, vedoucí sekretariátu fakulty Hrubešová  

  

Omluveni: proděkanka Prášková, předseda AS PF UK Boháč  

    

 

Program:   

I. Sdělení děkana 

II. Prezentace změn v organizační struktuře děkanátu PF UK a dislokace 

III. Sdělení členů KD 

IV. Různé 

 

 

Ad I.  

Děkan: 

- informoval o organizačním opatření na úseku referátu pro profesorské a habilitační 

řízení 

- informoval o kolektivní smlouvě s RUK 

- na základě podnětu z katedry obchodního práva postoupil disciplinární komisi podnět 

na zahájení disciplinárního řízení 

- pověřil proděkana Antoše a tajemníka fakulty jednáním s Mgr. Hüllem dne 31. 1. 2020 

ohledně zapojení PF UK do projektu čínských letních škol 

- pověřil proděkana Tomáška k zahájení semináře „Česko v době dluhů“ dne 20. 2. 2020 

ve 13 hod. (podrobnosti sdělí proděkan Antoš) 

 

 

Ad II. 

     Tajemník prezentoval k diskusi některé zvažované změny v organizační struktuře děkanátu 

PF UK.  Jejich smyslem je jednak racionalizace činností děkanátu a jednak vyjasnění agendy 

jednotlivých pracovníků a jejich odpovídající ohodnocení. Bude třeba informovat dotčené 

pracovníky (provede děkan a tajemník) a revidovat, tj. doplnit nebo upravit náplně práce 

(provede tajemník a zaměstnanecké oddělení). Postupně bude třeba dohodnuté a rozhodnuté 

změny promítat do OD organizační řád. Jednou z hlavních motivací změn je začlenění 

stávajících referátů do oddělení včetně přechodu agendy kurzu CŽV dle § 60 ZoVŠ pod agendu 

studijního oddělení. 
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   Rozhodnuté změny, které budou promítnuty do organizačního řádu – připraví předseda 

Boháč: 

- referát pro profesorské a habilitační řízení bude od 1. února 2020 začleněn do 

sekretariátu fakulty 

- agenda registru smluv, která je dnes zahrnuta v referátu investic, bude od 1. května 2020 

začleněna do agendy sekretariátu fakulty 

- referát evropských a institucionálních projektů a referát investic bude od 1. května 2020 

zařazen pod nově vytvořené oddělení strategického rozvoje 

- agenda kurzu CŽV (tzn. „0. ročník“) bude od 1. července 2020 začleněna do agendy 

studijního oddělení 

- oddělení zaměstnanecké bude od 1 října 2020 přejmenováno na oddělení personální 

 

   Tajemník zároveň prezentoval návrhy změn v dislokaci jednotlivých pracovišť (včetně 

možností využití konkrétních místností). Dislokace bude probíhat v několika etapách, přičemž 

bude přihlížet k organizačním a finančním možnostem PF UK.  

 

 

Ad III.   

proděkan Antoš:  

- upozornil na rozeslanou osnovu a harmonogram vypracování podkladů pro výroční 

zprávy PF UK za rok 2019 

- informoval o přechodu na novou verzi e-mailového serveru, ke kterému dojde 

v průběhu března 2020; technicky není možný souběh provozu stávajícího a nového 

serveru, v předstihu proto během února proběhne školení pro zájemce, kteří by se chtěli 

seznámit s novou verzí; stávající e-maily zůstanou zachovány, kvůli řešení problémů 

s příliš velkými e-mailovými schránkami však budou starší zprávy automaticky 

přesouvány do složky Archiv, kde budou vytvořeny podsložky podle jednotlivých 

kalendářních let 

- upozornil na problém se zobrazováním projektových pracovníků na webových 

stránkách jednotlivých pracovišť; KD po diskusi – i s ohledem na platné opatření 

rektora – rozhodlo o tom, že zde i nadále mají být uváděni 

proděkan Damohorský: 

- informoval o fondu strategických partnerství – postoupeno RUK 

- informoval o záměru RUK na vytvoření registru mezinárodních smluv na UK 

proděkan Dvořák: 

- informoval, že na zasedání VR PF UK dne 13. 2. 2020 budou členům VR k dispozici 

výtisky předmětných habilitačních prací   

- informoval o praxi PF MU, která v rámci stanoviska habilitační komise zohledňuje i 

oponentské posudky k habilitační práci. 

- v diskusi se vyjádřil k informacím místopředsedy Říhy k využití Turnitinu 

proděkanka Chromá: 

- v zastoupení proděkanky Práškové informovala o rozeslaných podmínkách nové 

koncepce kurzu CŽV (podle § 60 ZoVŠ) v rámci nového studijního programu 
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realizovaného od ak. roku 2020/2021. KD s předloženými materiály vyslovilo souhlas 

a podmínky budou předloženy AS PF UK na březnovou schůzi 

- navrhla novelizovat OD 6/2017 k provedení Rigorózního řádu Univerzity Karlovy, 

jehož podstatou by mělo být zkrácení lhůty splatnosti poplatku za úkony spojené 

s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce (čl. 4 odst. 1 OD); KD vyslovilo souhlas 

se zkrácením lhůty na tři pracovní dni. Novelu připraví docent Boháč 

- informovala o výrazném meziročním propadu přihlášek do MSP (o 25 % méně přihlášek 

v meziročním srovnání) 

proděkan Tomášek: 

- informoval o zahájení soutěže vysoce kvalitních monografií na UK 2020 s vročením 

2018 (podmínky budou projednány ediční komisí dne 12. 2. 2020) 

- informoval o vyhlášení dalšího kola minigrantů projektů 4EU+ v roce 2020 

- informoval o vyhlášení 5. ročníku soutěže PRIMUS 

Všechny informace KD vzalo na vědomí 

tajemník: 

- informoval o rozeslané výzvě na pracoviště fakulty k tvorbě „rozpočtu PF UK“ na rok 

2020 

- předložil žádosti o povolení akcí, s nimiž KD vyslovilo souhlas (viz souhlas se 

zapůjčením místností)  

- informoval o žádosti Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (tajemník 

Ing. Vrána) na zapůjčení 2 učeben pro 100 osob ve dnech 14.-18. 9. 2020 (pro přípravný 

kurz 1. ročníku). KD se zapůjčením vyslovilo souhlas, podrobnosti dohodne tajemník  

- informoval o e-mailové výzvě odboru výstavby RUK k přípravě investičního záměru 

k akci kotelna na PF UK; (energetické úspory budovy, jež budou navazovat na akci 

„okna a fasáda“ na PF UK) 

- informoval o poradě tajemníků fakult na RUK dne 22. 1. 2020 (zápis členům KD 

rozeslán) 

předseda AS PF UK Boháč (zasláno písemně): 

- informace o výstupech pracovní skupiny AS UK pro sponzorskou a partnerskou 

spolupráci s komerčními subjekty – obecná kritéria Univerzity Karlovy pro 

sponzorskou a partnerskou spolupráci a doporučení skupiny 

místopředseda AS PF UK Říha: 

- informoval o projednání novely Principů pro rozdělování prostředků na fakulty v roce 

2020 a výhledu pro Principy 2021 

místopředseda AS PF UK Staša: 

- informoval o přípravě ustavujícího zasedání AS PF UK dne 6. 2. 2020 

prof. Skřejpek: 

- vznesl požadavek na oprávnění přístupu do SISu pro garanty oborů  

- informoval o vystoupení prorektora Konvalinky na RVH dne 22. 1. 2020 
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Ad IV. 

KD souhlasí s přiznáním účelových stipendií: 

- Dostálová Kateřina za reprezentaci PF UK na veletrhu Gaudeamus Praha ve dnech 21. 

– 23. 1. 2020, ve výši 2 400, - Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Drachovská Karolina za pomoc s přípravou a organizací konference Právo v měnícím 

se světě ve dnech 16. – 17. 12. 2019 v Karolinu, ve výši 3 000, - Kč; doporučuje prof. 

Gerloch. Za reprezentaci PF UK na veletrhu Gaudeamus Praha dne 21. 1. 2020, ve výši 

1 200, - Kč; doporučuje proděkanka Chromá  

- Novák Matyáš za reprezentaci PF UK na veletrhu Gaudeamus Praha ve dnech 21. – 23. 

1. 2020, ve výši 1 200, - Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Procházková Lucie za pomoc s přípravou a organizací konference Právo v měnícím se 

světě ve dnech 16. – 17. 12. 2019 v Karolinu, ve výši 3 000, - Kč; doporučuje prof. 

Gerloch 

- Švejnohová Michaela za pomoc s přípravou a organizací konference Právo v měnícím 

se světě ve dnech 16. – 17. 12. 2019 v Karolinu, ve výši 3 000, - Kč; doporučuje prof. 

Gerloch. Za přípravu a prezentaci na Informačním dni UK dne 23. 11. 2019, ve výši 

1 200,- Kč; za reprezentaci PF UK na veletrhu Gaudeamus Praha ve dnech 21. – 23. 1. 

2020, ve výši 3 600, - Kč; obojí doporučuje proděkanka Chromá 

- Bečvářová Bára, Brandtner Anna, Dienstbier Jakub, Drápal Jakub, Gazda Viktor, 

Jonášová Eliška, Kopecký Pavel, Křižánková Markéta, Loutchan Petr, Moravec Jiří, 

Novák Adam, Novák Marek, Novotná Dominika, Wagner Martin (všichni DSP) za práci 

při organizaci oborových rad v ZS AR 2019/2020, každému ve výši 6 000,- Kč; 

doporučuje prof. Kysela 

 

KD souhlasí se zapůjčením místností (prostor): 

ELSA: 

- m. č. 38 dne 2. 3. 2020 od 8:00 do 15:00 pro „ELSA JOB FAIR CONTACT“ 

- m. č. 38 ve dnech 3. - 4. 3. 2020 od 8:00 do 16:00 pro „ELSA JOB FAIR CONTACT“  

- atrium dne 3. 4. 2020 od 15:00 do 23:00 pro „30 let ELSA ČR a ELSA PRAHA“  

 

KD souhlasí s následujícími zahraničními cestami učitelů PF: 

- dr. Galovcová, UNI Bratislava (UKo), konference, 5. – 7. 2. 2020, vše Progres Q2, pojištění 

PF UK (OZZ);  

- prof. Jelínek, UNI Bratislava (UKo), konference, 5. – 7. 2. 2020, ubytování, stravné a vedlejší 

výdaje Progres Q2, jízdné jinak (spolujízda), pojištění PF UK (OZZ);  

- Mgr. Fabšíková, UNI Bratislava (UKo), konference, 6. – 7. 2. 2020, služ. auto, ostatní Progres 

Q16, pojištění PF UK (OZZ);  

- dr. Maslowski, UNI Lisabon (ULisboa + UAb), konference, 6. – 7. 2. 2020, vše MSCA-IF, 

pojištění vlastní;   

- prof. Šturma, UNI Bratislava (UKo), konference, 6. – 7. 2. 2020, vše UNCE (prof. Šturma), 

pojištění PF UK (OZZ);  

- prof. Gerloch, UNI Bratislava (UKo), zasedání vědecké rady, 11. 2. 2020, vše Progres Q4, 

pojištění PF UK (OZZ);  
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- dr. Čech, UNI Vídeň (WU), konference, 16. – 18. 2. 2020, stravné Progres Q3, ostatní jinak, 

pojištění PF UK (OZZ);  

- dr. Petráš, Bratislava (Úrad vlády SR), konference, 17. – 18. 2. 2020, vše NAKI, pojištění PF 

UK (OZZ);  

- doc. Horák, Mülheim, konference, 8. – 10. 3. 2020, vše Progres Q2, pojištění PF UK (OZZ);  

- prof. Tretera, Mülheim, konference, 8. – 10. 3. 2020, vše Progres Q2, pojištění PF UK (OZZ);  

- prof. Tichý, UNI Lipsko, konference, 25. – 29. 3. 2020, jízdné a ubytování Progres Q3, stravné 

a vedlejší výdaje jinak, pojištění vlastní; 

- doc. Smolík, Vídeň, konference, 16. – 18. 4. 2020, vše Progres Q3, pojištění PF UK (OZZ)  

 

 

 

Příští jednání KD je 6. 2. 2020 od 13 hod., na toto jednání navazuje zasedání AS PF UK   

 

Zapsal JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.  

Schválil prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan fakulty 

 

 


