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Univerzita Karlova                                                                       V Praze dne 31. 10. 2019  

Právnická fakulta       UKPF/319010/2019 

 

Zápis z jednání kolegia děkana (KD) konaného dne 31. 10. 2019 

 

Přítomni: děkan Kuklík, proděkani Antoš, Damohorský, Chromá, Kysela, tajemník Hájek, 

předseda AS PF UK Boháč, místopředsedové AS PF UK Říha, Staša, členové KD 

Honusková, Hřebejk; vedoucí sekretariátu fakulty Hrubešová  

  

Omluveni: proděkani Dvořák, Prášková, Tomášek, člen KD Skřejpek  

 

   

Program:   

I. Sdělení děkana 

II. Sdělení členů KD 

III. Různé 

 

Ad I 

   Děkan: 

- pro posouzení návrhů na ceny děkana dle OD 12/2019 o cenách Praemium excellentiae 

svolal děkan poradní komisi na 11. 11. 2019 od 11, 30 hod. do č. 117 

 

Ad II.  

   proděkanka Chromá: 

- informovala o zaslání elektronického dopisu prorektorce Králíčkové v reakci na výtku 

ohledně chybějících anotací a dalších údajů u předmětů v SIS. V dopise byly vysvětleny 

technické důvody, proč, přestože všechny údaje v SIS jsou uvedeny a jsou pro studenty 

viditelné, se při prostém filtrování v SIS jeví jako chybějící 

proděkan Kysela: 

- tlumočil návrh ředitelky Knihovny PF UK na redukovaný vánoční provoz; KD 

s návrhem vyslovilo souhlas 

- informoval o výsledcích jednání oborové rady; hodnocení doktorandů byla do IS 

vložena v termínu stanoveném rektorem; hodnoceno bylo přes 300 doktorandů, z nichž 

desítce bylo navrženo ukončení studia; studentům ve vyšších ročnících byl stanoven 

termín mimořádného hodnocení k 31. lednu 2020; zhruba stovka doktorandů má 

přerušeno, cca dvacet doktorandů čeká na obhajobu disertační práce; 

- od konce listopadu zahajují svá zasedání oborové rady jednotlivých programů, 

6. listopadu proběhne úvodní školení doktorandů pomáhajících s chodem nových 

doktorských programů;   

   tajemník: 

- předložil návrh programu Mikulášské pro děti 4. 12. 2019, 

prezentovaný BcA. Mikulcovou; KD s návrhem vyslovilo souhlas  

- prezentoval návrh podrobného programu výjezdního zasedání KD 14. – 15. 11. 2019; 

po diskusi KD s návrhem vyslovilo souhlas  
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- doporučil vyplatit odměnu k pracovním výročím zaměstnancům, a to dle kolektivní 

smlouvy 

- poskytl dodatečné informace k zhodnocení volných finančních prostředků 

   

 předseda AS PF UK Boháč:  

- seznámil členy KD s upřesněným programem AS PF UK dne 31. 10. 2019 

- informoval o vývoji řízení o žádostech o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 

jmenování profesorem v 7 oborech; je pravděpodobné, že NAÚ nestihne rozhodnout do 

konce doby platnosti stávajících akreditací, je třeba prověřit možnosti řešení této situace 

 místopředseda AS PF UK Říha: 

- informoval členy KD o připravovaném programu festivalu „Noc fakulty“ včetně stavu 

jeho personálního zajištění   

 dr. Honusková: 

- krátce informovala o průběhu strukturálních projektů. Dva projekty nyní končí, jedná 

se o projekty, které umožnily investice v celkové hodnotě cca 25 milionů korun (např. 

místnost 015, 318, výměna AV/IT techniky v řadě místností, nábytek atd.). U těchto 

projektů se referát soustředí na nastavení procesu ukončování (závěrečné zprávy, 

archivace, dostupnost pro případné kontroly apod.).  

- informovala KD o tom, že při přípravě projektů probíhá vždy analýza rizik, a to jak 

dovnitř projektu, tak vně, do struktur fakulty. 

 

Ad III. 

KD souhlasí se zapůjčením místností (prostor): 

DKUK: 

- m. č. 401, 402, 403, 404 dne 13. 11. 2019 – od 20:00 do 22:00 pro “Schůzku debatního 

klubu v rámci Noci fakulty” 

ELSA: 

- m. č. 243 dne 26. 11. 2019 – od 17:00 do 20:00 pro „NÚKIB a kybernetická bezpečnost“  

- m. č. 243 dne 3. 12. 2019 – od 17:00 do 20:00 pro „Dvoj-přednášku blockchain jeho 

přítomnost i budoucnost“  

 JURISTI: 

- m. č. 213 dne 7. 11. 2019 – od 20:00 do 22:00 hod. pro „Seminář na téma předkupních 

práv“  

- atrium dne 2. 12. 2019 – příprava cca od 15:00, začátek od 20:00 hod.; předpokládaný 

konec 23:00 hod. plus úklid do cca 01:00 hod. pro „Taneční večer“; vzhledem ke 

komerčnímu charakteru dojedná zástupce spolku další podrobnosti s proděkanem 

Antošem  

 MLADÍ OBČANÉ, Z.S.: 

- m. č. 100 dne 20. 11. 2019 – od 18:30 do 20:00 pro debatu „Evidence – based policy 

v Česku aneb data nejsou, protože jsou v databázi“  
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KD souhlasí s přiznáním účelových stipendií: 

- Dostálová Kateřina, Pechmannová Kateřina, Procházková Lenka za reprezentaci PF UK 

na veletrhu Gaudeamus v Brně ve dnech 15. – 21. 10. 2019, každé ve výši 4 000, - Kč; 

doporučuje proděkanka Chromá 

      z internacionalizace: 

- Mgr. Jonášová Eliška na výzkumný pobyt na UNI Edinburgh ve dnech 6. – 17. 11. 2019, 

ve výši 15.000,- Kč; doporučuje proděkan Damohorský 

 

KD souhlasí s následujícími zahraničními cestami učitelů PF: 

- dr. Pelc, UNI Košice, konference, 6. – 8. 11. 2019, jízdné a stravné Progres Q2, ubytování 

jinak, pojištění PF UK (OZZ);  

- dr. Ondřejek, Piešťany (poř. SAV), přednáška, 8. – 10. 11. 2019, stravné Progres Q4, ostatní 

jinak, pojištění PF UK (OZZ);  

- dr. Tomášek, UNI Oxford, studijně-výzkumný pobyt, 14. – 18. 11. 2019, vše grant GA ČR 

(projekt dr. Borkovce), pojištění PF UK (OZZ);  

- doc. Pítrová, UNI Heidelberg, spolupráce na projektu, 18. – 20. 11. 2019, vše grant 4EU+ 

(projekt doc. Pítrové), pojištění vlastní;  

- prof. Damohorský, UNI Passau, 4. česko-bavorské vysokoškolské fórum, 27. – 29. 11. 2019, 

služ. auto, stravné a ubytování ukazatel D, pojištění PF UK (OZZ);  

- dr. Kohout, UNI Passau, 4. česko-bavorské vysokoškolské fórum, 27. – 29. 11. 2019, služ. 

auto, stravné a ubytování ukazatel D, pojištění PF UK (OZZ);  

- B. Krupka, UNI Passau, autodoprava na fórum, 27. – 29. 11. 2019, služ. auto, stravné a 

ubytování PF UK (OZZ), pojištění PF UK (OZZ);  

- dr. Josková, UNI Regensburg, studijně-výzkumný pobyt, 28. 11. – 1. 12. 2019, vše grant GA 

ČR (projekt dr. Borkovce), pojištění PF UK (OZZ) 

 

POZDĚ DORUČENÝ CESTOVNÍ PŘÍKAZ:  

- dr. Maslowski, Antverpy, konference, 2. – 5. 10. 2019, vše MSCA-IF (projekt dr. Maslowski), 

pojištění jinak  

 

Příští KD je výjezdní ve dnech 14. – 15. 11. 2019; další jednání KD je 21. 11. 2019 od 13 hod., 

na které navazuje zasedání AS PF UK  

 

 

Zapsal JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.  

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

 

 


