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Univerzita Karlova                                                                       V Praze dne 12. 9. 2019  

Právnická fakulta       UKPF/271866/2019 

 

Zápis z jednání kolegia děkana (KD) konaného dne 12. 9. 2019 

 

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

Tomášek, tajemník Hájek, předseda AS PF UK Boháč, členové KD Hřebejk, 

Skřejpek  

  

Omluveni: místopředsedové AS PF UK Říha, Staša, členka KD Honusková   

    

Program:   

I. Sdělení děkana 

II. Sdělení proděkanů, tajemníka a předsedy AS PF UK 

III. Různé 

 

Ad I 

   Děkan: 

- přivítal členy KD po letních prázdninách 

- potvrdil dříve sdělenou informaci per rollam o schválení nového magisterského 

studijního programu Právo a právní věda na léta 2019 - 2029 (s požadavkem kontrolní 

zprávy po 1. roce) 

-     vyzval členy KD k návrhům programu jednání KD 

      -    stanovil další termíny jednání KD: 

26. 9. 2019 od 10 hod. 

3. 10. 2019 od 13 hod., na jednání KD navazuje zasedání AS PF UK 

24. 10. 2019 od 14 hod. 

31. 10. 2019 od 14 hod, na jednání KD navazuje zasedání AS PF UK   

14. – 15. 11. 2019 výjezdní zasedání 

21. 11. 2019 od 13 hod., na jednání KD navazuje zasedání AS PF UK 

12. 12 2019 od 13 hod., na jednání KD navazuje zasedání AS PF UK 

             9. 1. 2020 od 15 hod., na jednání naváže pracovní večeře 

23. 1. 2020 od 14 hod. 

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

      -    stanovil program Setkání akademické obce 30. 9. 2019 od 10 hod.: 1. Úvodní slovo    

děkana, 2. Informace o novém MSP Právo a právní věda (předseda Boháč),                          

3. Informace o volbách do AS PF UK (předseda Boháč) 4. Vystoupení člena 

studentské kurie AS PF UK, 5. Různé  

- na Kongresu autorského práva (ALAI) dne 18. 9. 2019 v 19 hod. zastoupí děkana 

proděkan Tomášek 

- děkan se dne 19. 9. 2019 zúčastní zahájení česko – slovenského finále SVOČ v Plzni  

- na RUK dne 26. 9. 2019 (udělení medaile prof. Černé) zastoupí děkana proděkan  

Dvořák  

- na RKR dne 30. 9. 2019 zastoupí děkana proděkan Damohorský 
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- informoval, že dne 15. 10. 2019 v 11 hod. budou v Karolinu slavnostně předány 

dekrety novým docentům  

- informoval, že dne 31. 10. 2019 bude slavnostně předána Medaile UK prof. Bakešovi 

- informoval o záměru spolku Studentská mediace Praha zřídit se spolkem Všehrd při 

PF UK Mediační kliniku jako platformu pro řešení sporů mezi studenty, studenty a 

jejich spolubydlícími, studenty a jejich rodinnými příslušníky a po dohodě i v dalších 

případech 

 

Ad II.  

proděkan Antoš: 

- informoval o spuštění nové podoby webových stránek PF UK (do zkušebního 

provozu); s případnými připomínkami je možné se obracet na proděkana Antoše 

- připomněl, že s účinností od 1. 10. 2019 bude v souladu s rozhodnutím AS PF UK 

dosavadní znak fakulty nahrazen znakem UK; na síťovém disku už jsou uloženy nové 

šablony hlavičkových papírů i šablony prezentace v PowerPointu 

- informoval o personálních změnách v oddělení IT 

- informoval o umístění výdejníků na vodu v 1. a 3. patře budovy; finanční prostředky  

k jejich pořízení byly získány fakultním fundraisingem 

- informoval o rozšíření nabídky fakultních mikin a triček 

proděkan Damohorský: 

- informoval o výukovo-výzkumném pobytu doc. Koldinské na NOVA Southeastern 

University, Ft. Lauderdale, Florida, který zdárně dokončila i přes hrozící hurikán 

Dorian v této oblasti 

- informoval o návrhu UNI Bern prodloužit smlouvu o spolupráci mezi právnickými 

fakultami o dalších pět let. KD vyslovilo podporu prodloužení spolupráce 

- předložil vzorové šablony pro hodnocení plnění standardů týkajících se mezinárodní 

mobility akademických pracovníků podle opatření děkana č. 10/2017. KD návrh 

přijalo a doporučilo vypracovat v této podobě hodnocení za všechny dotčené 

pracovníky PF UK 

-  předložil podrobný materiál k hodnocení kurzů v programu Czech Legal System in 

European Context včetně navrhovaných změn a doplnění předmětů. KD materiál 

prodiskutovalo a podpořilo navrhovaná opatření 

- informoval o nominaci dr. Pasquale Violy z prvního místa na pozici post-doc na PF 

UK. RUK tuto nominaci (spolu s dalšími uchazeči v pořadí) posoudí a rozhodne o 

případném obsazení post-doc pozice cca do poloviny října 2019 

- informoval o ocenění studentů PF UK Vavrouškovou cenou.  

- informoval o probíhající Česko-polsko-slovenské konferenci práva životního prostředí 

„Právo životního prostředí pro 3. tisíciletí: výzvy, přístupy, prostředky“, do níž se 

zapojilo 46 účastníků z ČR i zahraničí.  

proděkan Dvořák: 

- připomněl konání VR PF UK dne 17. 10. 2019 a navrhl tento program: 

1. Sdělení děkana 

2. Řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení 
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3. Hodnotící zpráva pro univerzitní hodnocení tvůrčí činnosti za roky 2014 – 2018 

(proděkan Tomášek) 

4.  Různé 

S návrhem programu vyslovil děkan souhlas  

proděkanka Chromá: 

     na základě zaslaných podkladů: 

- v oblasti studijní agendy pro ak. rok 2019/2020 předložila seznam VP   

•   vyučovaných v rámci programu Erasmus ke schválení 

• vyučovaných v SP II a SP I – (seznam nových VP ke schválení; seznam všech      

       VP pro informaci) 

•   specializační moduly ke schválení  

KD se všemi předloženými návrhy vyslovilo souhlas 

- předložila statistiku letošního přijímacího řízení do MSP (údaje k 10. 9. 2019), kterou 

KD vzalo na vědomí 

- předložila Zprávu z úvodního soustředění prvního ročníku „Štědronín 2019“ (včetně 

vyúčtování); KD hodnotí soustředění jako užitečné a děkan vyslovil poděkování 

proděkance Chromé za přípravu a průběh letošního soustředění 

- předložila návrh koncepce úvodního soustředění „Štědronín 2020“, s nímž KD 

vyslovilo souhlas; soustředění je předpokládáno v týdnu od 31. 8. do 5. 9. 2020; 

začátek podzimního běhu SZZK je stanoven na 7. 9. 2020, aby nedošlo k organizační 

kolizi obou činností.  

proděkan Kysela: 

- předložil návrh na umístění „kasičky na veterány“ v Knihovně PF UK, s čímž KD 

vyslovilo souhlas 

- informoval o jmenování oborových rad pro DSP 

- informoval o odeslaném dopisu garantům studijních oborů DSP o novinkách v ak. r. 

2019/2020 

- informoval o zveřejnění sdělení proděkana o organizaci 1. ročníku studia DSP 

- informoval o záměru připomenout školitelům stanovený limit maximálního počtu 

doktorandů  

- informoval, že koordinační rada DSP má být ustavena začátkem roku 2020 

- informoval, že imatrikulace studentů DSP se koná 2. 10. 2019; děkana zastoupí 

proděkan Kysela,  

- informoval o stanovisku RUK ve vztahu ke vzdělání uchazečů o studium v 

„anglickém“ doktorském programu: musejí doložit vzdělání, které by jim ve státě 

původu umožnilo studovat v doktorském studijním programu,   

proděkanka Prášková: 

- informovala o přijímacím řízení do kurzu CŽV pro ak. rok 2019/2020. Do 6. 9. 2019 

podalo přihlášku 172 uchazečů. Přijímací komise ve složení děkan Kuklík, 

proděkanky Chromá a Prášková v pondělí 9. 9. 2019 stanovila minimální hranici 60 

bodů pro přijetí do kurzu CŽV. K tomuto dni tak bylo přijato 157 uchazečů. Lhůta pro 

přihlášení byla prodloužena o týden, tedy do 13. 9. 2019. V této prodloužené době 

podalo přihlášku 10 uchazečů, z toho 6 dosáhlo stanovené bodové hranice. Celkový 
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počet přijatých uchazečů je 163. KD doporučilo studium organizovat ve 3 studijních 

skupinách 

- předložila sdělení proděkana o pravidlech pro uznávání kontroly studia předmětů v 

rámci Kurzu celoživotního vzdělávání. KD s ním vyslovilo souhlas 

- informovala o Univerzitě třetího věku (U3V). Novým garantem U3V se stal JUDr. 

Lukáš Bohuslav, Ph.D. Roční kurz je plně obsazen, výuka bude zahájena v pondělí 7. 

10. 2019 v 10 hod. v č. 120. V kurzu Spotřebitelského práva je přihlášeno 31 zájemců 

- informovala o kurzu Juridika pro zaměstnance správ sociálního zabezpečení. 

Slavnostní ukončení současného běhu a předání osvědčení proběhne dne 11. 10. 2019 

v Karolinu, předání se účastní za fakultu proděkanka Prášková a odborný garant 

kurzu. Zahájení nového běhu bude v úterý 8. 10. 2019 v 9 hod. v místnosti č. 117 

- informovala o postupu přípravy kurzu Juridika pro tajemníky fakult/vysokých škol. 

- informovala o klesajícím zájmu studia jednotlivých předmětů; přihlášených je zatím 

10 zájemců, lhůta pro podání přihlášky je do 22. 9. 2019  

proděkan Tomášek: 

- předložil návrh na konání podzimního knižního trhu právnické literatury v budově PF 

UK dne 23. října 2019, s nímž KD vyslovilo souhlas 

-  předložil návrh výběru publikačních výstupů PF UK na zařazení mezi vybrané 

publikace pro peer review hodnocení RVVI za rok 2018, s nímž KD vyslovilo souhlas 

- informoval o vyhlášení 17. kola soutěže Grantové agentury UK (opatření rektora 

č. 24/2019) s něj vyplývajících termínů: podání přihlášek nových projektů na fakultě 

do 4. 11. 2019, podání žádostí o pokračování projektů na fakultě do 13. 1. 2020 a pro 

podání závěrečných zpráv projektů na fakultě do 25. 3 2020.  

- informoval o přípravě vlastní hodnotící zprávy pro univerzitní hodnocení tvůrčí 

činnosti za roky 2014 – 2018; první návrh vypracuje proděkan Tomášek za součinnosti 

proděkanů Antoše, Damohorského a Kysely tak, aby první verze zprávy byla 

předložena VR PF UK na zasedání dne 17. 10. 2019 a konečná verze v angličtině na 

zasedání dne 5. 12. 2019. Takto projednaná zpráva bude dodána RUK do 16. 1 2020. 

- informoval o potřebě uzavření nových smluv v oblasti edice 

tajemník: 

- okomentoval zaslaný průběžný přehled hospodaření PF UK k 31. 7. 2019; provozní 

hospodářský výsledek vykázal přebytek ve výši 3 466 tisíc Kč; zpráva o hospodaření 

PF UK za 1. pololetí roku 2019 bude prezentována na KD 26. 9. 2019 a předložena 

k projednání AS PF UK na zasedání dne 3. 10. 2019  

- s využitím powerPointové prezentace informoval o uskutečněných stavebních pracích 

na PF UK v průběhu léta  2019 (např. místnosti č. 015, 120, 319, hlavní vchodové 

dveře, podlahy v místnostech 112, 115 a 226, ležatá kanalizace v 2. suterénu, záložní 

zdroje energie) 

- informoval o připravované Mikulášské pro děti zaměstnanců a studentů PF UK ve 

spolupráci s oddělením komunikace dne 4. 12. 2019 (středa), od 16 do 19 hod., 

v prostoru atria 

- k návrhu tajemníka KD souhlasí s požadavkem na stanovení režimu správy a rezervací 

m. č. 015 Centrem právních dovedností  
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- k návrhu tajemníka KD souhlasí s ekonomickým pronájmem prostor na PF UK 

společnosti Film Makers s. r .o. k natáčení německého filmu Je suis Karl ve dnech 5. – 

6. 10. 2019 

- navrhl, aby závěry personálního auditu neakademických pracovníků a návrhu 

dislokace byly zařazeny do programu některého z dalších KD, s čímž KD vyslovilo 

souhlas  

předseda AS PF UK Boháč: 

s odkazem na zaslané podklady prezentoval: 

- podkladový materiál k usnesení z 28. mimořádného zasedání AS PF UK 

o materiál shrnuje učiněné kroky a kroky, které budou učiněny v návaznosti na 

usnesení z mimořádného zasedání AS PF UK dne 13. 6. 2019 

o KD materiál schválilo, materiál bude předložen k projednání AS PF UK na 

zasedání dne 3. 10. 2019 

- podkladový materiál k vytvoření obsahu zkušebních otázek 

o materiál byl vytvořen na základě zasedání KD dne 13. 6. 2019 

o KD materiál schválilo; realizace se předpokládá do konce roku 2019 

- návrh na setkání kateder se zástupci vedení fakulty v souvislosti s novelou studijních 

předpisů a schválením nového studijního programu Právo a právní věda  

o KD schválilo předpokládané termíny a obsah setkání 

- návrh novely OD o závěrečných pracích 

o KD návrh novely schválilo; novela bude předložena k vyjádření AS PF UK na 

zasedání dne 3. 10. 2019  

- návrh OD o výši doktorandského stipendia pro akademický rok 2019/2020  

o KD návrh opatření schválilo; opatření bude předloženo k vyjádření AS PF UK 

na zasedání dne 3. 10. 2019 

- návrh OD o zdravotním volnu pro neakademické pracovníky (sick days) 

o KD návrh opatření, který byl zpracován ve spolupráci s tajemníkem fakulty,  

schválilo; opatření bude publikováno (č. 10/2019) 

- návrh OD o cenách za výbornou vzdělávací činnost na fakultě a návrh OD o cenách 

Praemium excellentiae 

o KD návrhy opatření, které byly zpracovány ve spolupráci s JUDr. Říhou, 

schválilo; opatření budou publikována (č. 11 a 12/2019)  

- návrh výkladu čl. 6 odst. 2 písm. d) Studijního a zkušebního řádu UK 

o KD vzalo na vědomí, že návrh bude po úpravách předložen Legislativní komisi 

AS UK 

- informoval o předběžném programu zasedání AS PF UK dne 3. 10. 2019; materiály je 

třeba předložit nejpozději do 26. 9. 2019  

 

Ad III.  

KD souhlasí s přiznáním účelových stipendií: 

- Burdová Nikola za účast na Škole lidských práv ve dnech 15. – 21. 9. 2019, ve výši 

3.000, - Kč; doporučuje dr. Urban  

- Coufalová Lucie za účast na Škole lidských práv ve dnech 15. – 21. 9. 2019, ve výši 

3.000, - Kč; doporučuje dr. Urban  
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- Dostálová Kateřina za přípravu a organizaci úvodního soustředění pro 1. roč., ve výši 

4 000, - Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Drachovská Karolina za přípravu a organizaci úvodního soustředění pro 1. roč., ve 

výši 4 000, - Kč; doporučuje proděkanka Chromá  

- Gregorová Markéta za účast na letní Škole lidských práv ve dnech 15. – 21. 9. 2019, 

ve výši 3.000, - Kč; doporučuje dr. Urban   

- Havlík Václav za pomoc a asistenci studentům se speciálními potřebami, ve výši 

5 000, - Kč, rozhodnutí PFUK 99431/2019-2 

- Hlista Jakub (DSP) na týdenní studijní pobyt v Trieru (Německo), ve výši 15 000, - 

Kč; doporučuje doc. Šmejkal   

- Hloušková Veronika za přípravu a organizaci úvodního soustředění pro 1. roč., ve výši 

1 500, - Kč; doporučuje proděkanka Chromá  

- Chmel Jan za přípravu a organizaci úvodního soustředění pro 1. roč., ve výši 4 000, - 

Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Javorská Barbora za reprezentaci PF UK na mezinárodním kole FDI Moot Court 

v Miami, ve výši 4 000, - Kč; doporučuje doc. Balaš 

- Juráš Jan za reprezentaci PF UK na mezinárodním kole FDI Moot Court v Miami, ve 

výši 4 000, - Kč; doporučuje doc. Balaš  

- Kabelka David za přípravu a organizaci úvodního soustředění pro 1. roč., ve výši 

2 500, - Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Kašpárková Marcela (DSP) za aktivní účast na konferenci „Dny práva 2019“, ve 

dnech 21. – 22. 11. 2019 v Brně, ve výši 3 127 Kč; doporučuje doc. Prášková; výplata 

stipendia je podmíněna účastí studentky na konferenci   

- Kovanda Ondřej za přípravu a organizaci úvodního soustředění pro 1. roč., ve výši 

3 000, - Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Macek Dominik za přípravu a organizaci úvodního soustředění pro 1. roč., ve výši 

2 500, - Kč; doporučuje proděkanka Chromá  

- Matevosjanová Karina za přípravu a organizaci úvodního soustředění pro 1. roč., ve 

výši 3 000, - Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Nešpor Jan za přípravu a organizaci úvodního soustředění pro 1. roč., ve výši 2 500, - 

Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Pochman Petr za přípravu a organizaci úvodního soustředění pro 1. roč., ve výši 3 000, 

- Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Procházková Lucie za přípravu a organizaci úvodního soustředění pro 1. roč., ve výši 

2 500, - Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Raus Pavel za účast na Škole lidských práv ve dnech 15. – 21. 9. 2019, ve výši 3.000, 

- Kč; doporučuje dr. Urban 

- Říha Michal za přípravu a organizaci úvodního soustředění pro 1. roč., ve výši 3 000, - 

Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Slabá Kateřina za účast na Škole lidských práv ve dnech 15. – 21. 9. 2019, ve výši 

3.000, - Kč; doporučuje dr. Urban 

- Tomášek Prokop za reprezentaci PF UK na mezinárodním kole FDI Moot Court 

v Miami, ve výši 4 000, - Kč; doporučuje doc. Balaš 
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- Trpišovská Denisa za reprezentaci PF UK na mezinárodním kole FDI Moot Court 

v Miami, ve výši 4 000, - Kč; doporučuje doc. Balaš 

- Tůmová Natálie za reprezentaci PF UK na mezinárodním kole FDI Moot Court 

v Miami, ve výši 4 000, - Kč; doporučuje doc. Balaš a za přípravu a organizaci 

úvodního soustředění pro 1. roč. (hlavní organizátorka), ve výši 6 000, - Kč; 

doporučuje proděkanka Chromá 

- Vávrová Petra za přípravu a organizaci úvodního soustředění pro 1. roč. (hlavní 

organizátorka) ve výši 6 000, - Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Zelený Jan za pomoc a asistenci studentům se speciálními potřebami, ve výši 6 000, - 

Kč (středisko 606); doporučuje dr. Široká  

- Samek Martin  – za přijetí skupiny LŠ Loyola ve dnech 6. - 8. 7. 2019, ve výši  2.000,- 

Kč 

- Soukupová Jana – za přijetí skupiny LŠ Loyola 6. - 8. 7. 2019, ve výši  2.000,- Kč 

- Řeháčková Diana – na letenku do Moskvy na  studijní pobyt  09/2019 – 01/2020, ve 

výši 8.716,- Kč; refundace z MŠMT 

- Vavera Tomáš – za stáž při Stálé misi ČR při OSN v New Yorku, ve dnech 1. 9. – 20. 

12. 2019, ve výši 30.000,- Kč 

      za návštěvu OSN v Ženevě v rámci předmětu Evropská ochrana lidských práv, každý ve   

      výši 2.000 Kč 

- Cimlerová Jana  

- Hůlová Eliška  

- Martínková Adéla 

- Sergejko Anna  

- Vizinová Tereza  

za reprezentaci PF UK na mezinárodní soutěži IBA-VIAC CDRC  ve Vídni ve dnech 6. – 

10. 7. 2019, každý ve výši 15 000 Kč 

- Jirásek Lukáš   

- Schořovská Nikola  

- Ježková Diana  

- Škrobánková Sabina 

- Ryza Tomáš  

     stipendia ze sponzorského daru za účast v mezinárodní soutěži VIS MOOT ve Vídni, ve  

    dnech 12. - 18. 4. 2019, každý ve výši 5.000,- Kč 

- Karim Martin  

- Liška Dominik  

- Ohnoutková Barbora  

- Tomášek Prokop  

- Tůmová Natálie 

- Vaverka Tomáš 

 

KD souhlasí se zapůjčením místností (prostor): 

COMMON LAW SOCIETY: 



8 
 

- m. č. 401 pá 4. 10. – ne 6. 10. 2019 – pá od 16:00 do 19:00; so od 10:00 do 18:00, ne 

od 10:00 do 15:00  – „Předklauzurní příprava: občanské a obchodní právo“ 

ELSA: 

- m. č. 101 dne 2. 10. 2019 – od 16:00 do 20:00 pro besedu „Práce při škole? Jde to!“ 

 

JURISTI: 

- m. č. 103 dne 17. 9. 2019 – od 17:30 do 21:00  – „členská schůze spolku“ 

       PRAGER DEUTSCHER KLUB: 

- m. č. 303 dne 23. 9. 2019 – od 18:00 do 21:00– „členská schůze spolku“ 

STUDENTSKÁ MEDIACE PRAHA: 

- m. č. 350 ve dnech 12. 9., 19. 9., 26. 9., 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10., 7. 11., 

14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12. 2019 – od 18:30 do 20:30 (s výhradou 

změn dle rozvrhu) „Mediační trénink“ 

        

KD souhlasí s následujícími zahraničními cestami učitelů PF: 

- Dr. Svobodová, UNI Passau, knihovna, studijně-výzkumný pobyt, 17. – 19. 9. 2019, vše 

SVV (projekt dr. Svobodové), pojištění PF UK;  

- prof. Damohorský, UNI Poznaň, konference, 18. – 20. 9. 2019, služební auto, ubytování, 

stravné a vedlejší výdaje Progres Q16, pojištění PF UK; 

- Bohumil Krupka, UNI Poznaň, autodoprava na konferenci, 18. – 20. 9. 2019, služební auto, 

ostatní a pojištění PF UK;  

- prof. Kuklík, Londýn (UCL + National Archives), studijně-výzkumný pobyt, 20. – 25. 9. 

2019, všechno NAKI, pojištění PF UK;  

- doc. Bělovský, UNI Řím, studijně-výzkumný pobyt, 21. 9. – 5. 10. 2019, vše Progres Q3, 

pojištění PF UK;  

- dr. Kohout, UNI Cork, výukový pobyt Erasmus+, 22. – 28. 9. 2019, vše PF UK s refundací z 

grantu Erasmus+, pojištění PF UK;  

- doc. Gřivna, Smolenice (poř. UNI Trnava), konference, 23. – 25. 9. 2019, vše Progres Q2, 

pojištění PF UK;  

- prof. Damohorský, UNI Nancy, výuka + jednání, 23. – 27. 9. 2019, služ. auto, ukazatel D + 

jinak, pojištění PF UK;  

- B. Krupka, UNI Nancy, autodoprava na zahraniční univerzitu, 23. – 27. 9. 2019, služ. auto, 

ostatní a pojištění PF UK;  

- prof. Šturma, Štrasburk, Rada Evropy, zasedání CAHDI, 25. – 27. 9. 2019, vše jinak, 

pojištění vlastní;  

- dr. Rajchl, UNI Bratislava (UKo), konference, 26. – 27. 9. 2019, vše Progres Q2, pojištění 

PF UK; 

- dr. Galovcová, UNI Bern, studijně-výzkumný pobyt, 1. 10. – 19. 12. 2019, IP 303 + jinak, 

pojištění PF UK;  

- doc. Kohajda, UNI Vladivostok, 2. – 6. 10. 2019, vše Progres Q2, pojištění PF UK; 

- dr. Sejkora, UNI Vladivostok, 2. – 6. 10. 2019, vše Progres Q2, pojištění PF UK; 

- dr. Skřejpková, UNI Frankfurt n. M. + MPI Frankfurt, studijně-výzkumný pobyt, 8. – 31. 10. 

2019, vše ukazatel D, pojištění PF UK;  
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- prof. Tichý, UNI Gdaňsk, konference, 9. – 12. 10. 2019, vše jinak (případně Progres Q3), 

pojištění vlastní;  

- doc. Elischer, Vídeň, konference, 17. – 19. 10. 2019, vše Progres Q3, pojištění PF UK; 

- dr. Sejkora, UNI Lodž, konference, 17. – 19. 10. 2019, ubytování jinak, ostatní Progres Q2, 

pojištění PF UK; 

- doc. Smolík, Vídeň, konference, 17. – 19. 10. 2019, vše Progres Q3, pojištění PF UK;  

- dr. Kohout, Haag, 23. – 26. 10. 2019, konference a jednání o spolupráci, vše IP 303, 

pojištění PF UK; 

- doc. Bažantová, Londýn (LSE, National Archives), 24. – 29. 10. 2019, vše GA ČR (projekt 

doc. Bažantové), pojištění PF UK;  

- dr. Říha, Řím, konference, 24. – 29. 10. 2019 (s přerušením dovolenou), vše Progres Q2, 

pojištění vlastní;  

- prof. Tomášek, Paříž (Inalco), studijně-výzkumný pobyt, 27. – 30. 10. 2019, stravné a místní 

jízdné Progres Q2, ostatní jinak, pojištění PF UK; 

- doc. Elischer, Trento, konference, 5. – 8. 12. 2019, vše Progres Q3, pojištění PF UK;  

- prof. Pauknerová, UNI Aarhus, konference, 13. – 16. 5. 2020, vše Progres Q3, pojištění PF 

UK; 

- doc. Pfeiffer, UNI Aarhus, konference, 13. – 16. 5. 2020, vše Progres Q3, pojištění PF UK  

 

SCHVÁLENO PRODĚKANEM PRO ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI PŘED KD – NA 

VĚDOMÍ KD: 

 

- doc. Hofmannová, Burgas, konference, 22. – 29. 8. 2019, vše Progres Q4, pojištění PF UK; 

- dr. Šejdl, UNI Edinburgh, konference, 2. – 8. 9. 2019, vše Progres Q3, pojištění PF UK;  

- doc. Scheu, Skopje, delegace Benátské komise, 4. – 6. 9. 2019, vše jinak, pojištění PF UK;  

- dr. Exner, Lausanne, vzdělávací projekt, 8. – 18. 9. 2019, vše jinak, pojištění vlastní; 

- dr. Honusková, UNI Atény, konference, 11. – 14. 9. 2019, vše Progres Q5, pojištění PF UK; 

- prof. Šturma, UNI Atény, konference, 11. – 15. 9. 2019, vše UNCE (prof. Šturma), pojištění 

jinak  

 

 

Příští KD je 26. 9. 2019 od 10 hod.  

 

Zapsal JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.  

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

 

 


