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Univerzita Karlova                                                                       V Praze dne 21. 11. 2019  

Právnická fakulta       UKPF/345162/2019 

 

Zápis z jednání kolegia děkana (KD) konaného dne 21. 11. 2019 

 

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

tajemník Hájek, předseda AS PF UK Boháč, místopředsedové AS PF UK Říha, 

Staša, členové KD Honusková, Hřebejk 

  

Omluveni: proděkani Prášková, člen KD Skřejpek  

    

Program:   

I. Sdělení děkana 

II. Sdělení členů KD 

III. Různé 

 

Ad I.  

Děkan: 

- poděkoval dr. Říhovi za přípravu festivalu Noc fakulty 2019 

- informoval, že dr. Zdeněk Kučera (CPD) může být po souhlasu VR pověřován vedením 

diplomových prací na katedře občanského práva 

 

Ad II.   

proděkan Antoš: 

- předložil návrh novoročenek; děkan preferuje zasílání novoročenek v elektronické 

verzi, omezený počet novoročenek bude vytištěn a bude k dispozici na oddělení 

komunikace  

proděkan Damohorský: 

- informoval o výzvě Fondu pro podporu strategických partnerství UK, kde je možno 

podávat prostřednictvím oddělení pro zahraniční záležitosti projekty ke spolupráci s tzv. 

strategickými a klíčovými partnerskými univerzitami. Podrobná informace k výzvě 

bude rozeslána všem odborným pracovištím PF UK 

- informoval o přípravě Letní školy South Texas 2020 (29. 5.- 10. 7. 2020, za účasti 

soudkyně Nejvyššího soudu USA Sonii Sotomayor) a Česko-německého festivalu práva 

Praha – Pasov 2020 (20. - 26. 9. 2020). 

- informoval o předběžném zájmu PF UNI Montréal uzavřít s PF UK nad rámec obecné 

meziuniverzitní dohody smlouvu o studentské a učitelské mobilitě. 

proděkan Dvořák: 

- upřesnil program VR PF UK dne 5. 12. 2019 

- předběžně navrhl termín VR dne 4. 6. 2020 

proděkanka Chromá: 

- informovala o jednání členů studijního oddělení PF UK se zástupci odboru pro studium 

a záležitosti studentů RUK za účasti prorektorky Králíčkové dne 20. 11. 2019  

proděkan Kysela:   
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- informoval o proběhlé elektronizaci Ph.D. studia 

- informoval o zahájení činnosti nových oborových rad; pro přijímací řízení do DSP bude 

třeba „doladit“ uznávání splněných studijních povinností a kompetence koordinační 

rady a její vztah k oborovým radám 

proděkan Tomášek: 

- informoval o jednání RKR UK, kterého se v zastoupení děkana zúčastnil  

- informoval o předložení návrhů projektů do 17. kola soutěže GA UK. V řádném termínu 

bylo do soutěže podáno 16 projektů. Přihlášky těchto projektů byly GA UK odeslány 

dne 18. 11. 2019. Informaci KD vzalo na vědomí   

tajemník: 

- předložil KD návrhy na zapůjčení místností a doporučil jejich schválení; KD vyslovilo 

souhlas  

předseda AS Boháč: 

- předložil návrh novelizace OD č. 5/2019 – harmonogram ak. roku 2019/2020 pro MSP 

(nově 17. 2. 2020 zahájení letního semestru a výuky v letním semestru – přednášky).  

- informoval o připravenosti voleb do AS PF UK a do AS UK na PF UK; volby se 

uskuteční ve dnech 26. a 27. 11. 2019 v místnosti č. 38; v úterý 26. 11. 2019 od 13:30 

do 18:00 hod. a ve středu 28. 11. 2019 od 9:30 do 14:00 hod. 

- informoval o předběžném programu zasedání AS PF UK dne 12. 12. 2019 

- informoval o řešení finanční situace na FHS UK 

místopředseda Říha: 

- informoval o jednání pracovní skupiny RVH dne 20. 11. 2019 

- informoval o jednání sněmu Rady vysokých škol dne 21. 11. 2019 

- vyslovil poděkování za součinnost při přípravě festivalu Noc fakulty 2019 sekretariátu 

fakulty, provoznímu oddělení a IT oddělení  

místopředseda Staša: 

- informoval o činnosti předsednictva AS UK 

dr. Honusková: 

- krátce informovala o postupu u programu „mobility“ (financování výjezdů a příjezdů). 

V rámci připravovaného projektu na MŠMT může PF UK žádat o mobility do výše 1,5 

milionu (alokace stanovena ze strany RUK v 2. polovině listopadu). O získání či vyslání 

pracovníka projevilo zájem několik vedoucích kateder (mail rozeslaný sekretariátem 

fakulty, zájem evidován dr. Kohoutem). KD rozhodlo s ohledem na výši alokace o 

upřednostnění kratší mobility na výjezd (zejm. z důvodů spojených s habilitací), která 

bude doplněna krátkodobým příjezdem zahraničního juniorního výzkumného 

pracovníka a mobilitou THP. 

S ohledem na dlouhodobé nejasnosti v administrativní stránce obdobného projektu 

požádala dr. Honusková děkana a tajemníka PF UK o to, aby žádali RUK o podporu 

zejména v oblasti odvodů zahraničních pracovníků (např. pokud je nutno hradit odvody 

za pracovníka do zahraničí, musí se fakulta přihlásit v tamním registru, tj. fakticky 

přihlašuje univerzitu; proto je žádoucí, aby byla tato činnost centralizována). 

Informovala o záměru vyslat na krátkodobé pobyty administrativní personál (zejm. 

knihovna, ekonomická agenda v oblasti projektů, projektová agenda).  

- informovala o přípravě realizace projektů ESF II a ERDF II, kdy tzv. měkký projekt 

(ESF II) je zaměřen zejména na podporu výuky českých studentů v předmětech v AJ, a 



3 
 

ERDF II podpoří PF UK v strukturálním zajištění (rekonstrukce místnosti 301, plošiny 

v knihovně apod.). 

 

Ad III) 

KD souhlasí s přiznáním účelových stipendií: 

- Mgr. Ing. Konupková Jana na studijní pobyt v Bruselu ve dnech 20. - 25. 11. 2019, ve 

výši 12.700,- Kč; doporučuje proděkan Damohorský 

- Čapková Lenka Marie za účast a pomoc s organizací konferencí, pořádaných v červnu 

a září 2019 katedrou práva životního prostředí, ve výši 6 200, - Kč; doporučuje prof. 

Damohorský  

- Čejka Adam za činnost pomocné studentské síly na katedře finančního práva ve výši 

tarifu pro pomocné studentské síly 

- Čížková Lenka za podíl na přípravě a průběhu vědecké konference „Právní jednání a 

odpovědnost právnických osob po rekodifikaci soukromého práva, pořádané katedrou 

teorie práva a právních učení dne 24. 5. 2019, ve výši 3 000, - Kč; doporučuje prof. 

Gerloch 

- Drachovská Karolína za účast na Česko – slovenském kole SVOČ 2019 v Plzni, ve 

výši 393, - Kč; doporučuje Mgr. Prouza 

- Draslarová Hana (DSP) za podíl na zpracování koncepce předmětu „úvod do studia 

práva“, včetně zpracování metodické příručky ve výši 30 000, - Kč; doporučuje 

proděkanka Chromá  

- Halás Mikuláš za podíl na organizaci festivalu Noc fakulty 2019, ve výši 2 000, - Kč; 

doporučuje dr. Říha 

- Hriceňko Jiří za činnost pomocné studentské síly na oddělení komunikace ve výši 

tarifu pro pomocné studentské síly 

- Koubová Markéta za podíl na organizaci festivalu Noc fakulty 2019, ve výši 2 500, - 

Kč; doporučuje dr. Říha  

- Kubištová Zuzana za činnost pomocné studentské síly na studijním oddělení ve výši 

tarifu pro pomocné studentské síly 

- Mařík Jakub za podíl na přípravě a průběhu vědecké konference „Právní jednání a 

odpovědnost právnických osob po rekodifikaci soukromého práva, pořádané katedrou 

teorie práva a právních učení dne 24. 5. 2019, ve výši 3 000, - Kč; doporučuje prof. 

Gerloch 

- Matoušková Anna za podíl na organizaci festivalu Noc fakulty 2019, ve výši 1 000, - 

Kč; doporučuje dr. Říha 

- Nespala Matyáš za činnost pomocné studentské síly na katedře trestního práva ve výši 

tarifu pro pomocné studentské síly 

- Nešpor Jan za činnost pomocné studentské síly na katedře ústavního práva v období 

od 1. 10. 2019 – 30. 6. 2020 ve výši tarifu pro pomocné studentské síly a za účast na 

Česko – slovenském kole SVOČ 2019 v Plzni, ve výši 700, - Kč; doporučuje Mgr. 

Prouza 

- Poláková Kateřina za reprezentaci PF UK na ME Univerzit ve dnech 31. 7. – 3. 8. 

2019 v Záhřebu, ve výši 2 000; doporučuje Mgr. Jenček 

- Potůček Petr za činnost pomocné studentské síly na studijním oddělení ve výši tarifu 

pro pomocné studentské síly 
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- Procházková Lucie za podíl na přípravě a průběhu vědecké konference „Právní 

jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci soukromého práva, pořádané 

katedrou teorie práva a právních učení dne 24. 5. 2019, ve výši 3 000, - Kč; 

doporučuje prof. Gerloch 

- Roušar Ladislav za podíl na organizaci festivalu Noc fakulty 2019, ve výši 2 500, - 

Kč; doporučuje dr. Říha 

- Stádník Jakub za překlady pro doktorský referát, ve výši 3 000, - Kč; doporučuje 

proděkan Kysela 

- Šimon Josef za činnost pomocné studentské síly na katedře správního práva v období 

listopad 2019 – květen 2020 ve výši tarifu pro pomocné studentské síly 

- Škvorová Markéta za aktivní účast na konferenci Dny práva, pořádanou PF MU ve 

dnech 21. – 22. 11. 2019 v Brně, ve výši 3 000, - Kč; doporučuje prof. Damohorský  

- Švejnohová Michaela za podíl na přípravě a průběhu vědecké konference „Právní 

jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci soukromého práva, pořádané 

katedrou teorie práva a právních učení dne 24. 5. 2019, ve výši 3 000, - Kč; 

doporučuje prof. Gerloch 

- Trejbalová Karolína za činnost pomocné studentské síly na katedře správního práva 

v období listopad 2019 – květen 2020 ve výši tarifu pro pomocné studentské síly  

- Záluská Isabela za účast a pomoc s organizací konferencí, pořádaných v červnu a září 

2019 katedrou práva životního prostředí, ve výši 7 400, - Kč; doporučuje prof. 

Damohorský  

KD souhlasí se zapůjčením místností (prostor): 

COMMON LAW SOCIETY: 

- m. č. 304 dne 6. 12. 2019 od 13:00 do 18:00 pro „Ph.D. Workshop 2019“  

ELSA: 

- m. č. 243 dne 28. 11. 2019 od 15:30 do 19:00 pro přednášku „O nezávislosti v médiích 

a informačních portálech“  

- m. č. 243 dne 12. 12. 2019 od 17:00 do 20:00 pro dvoj – přednášku „Blockchain, jeho 

přítomnost i budoucnost“  

- m. č. 345 dne 17. - 21. 2. 2020 od 8:00 do 17:00 pro „Winter ELSA Law School“  

- m. č. 346 dne 17. - 21. 2. 2020 od 15:30 do 19:00 pro „Winter ELSA Law School“  

V JEDNOM KOLE, z. s. 

- m. č. 120 dne 9. 12. 2019 od 18:00 do 19:30 pro přednášku „Stres – jak vzniká a jak mu 

předcházet“  

- AES – sál aerobiku dne 10. 12. 2019 od 18:00 do 19:30 pro cvičení „Jóga“  

- AES – sál aerobiku dne 12. 12. 2019 od 18:00 do 19:30 pro cvičení „Jóga“  

- m. č. 243 dne 17. 12. 2019 od 18:00 do 19:30 pro prezentaci „Relaxační techniky“ 

VŠEHRD: 

- m. č.  243 dne 2. 12. 2019 od 18:00 do 20:00 pro „Workshop: Regulatorika kapitálových 

trhů“  

Volební komise pro volby do AS PF UK: 

- m. č. 100, 120, 300 dne 25. 11. 2019 od 17:30 (m. č. 100 od 15:30) do 19:00 pro „Debaty 

kandidátů na akademického senátora za studentskou kurii“  

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního: 

- m. č. 220 dne 26. 11. 2019 od 14:00 do 17:00 pro „Enforcement of patent law in civil 

proceeding“  
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KD souhlasí s následujícími zahraničními cestami učitelů PF: 

- Mgr. Průšová, UNI Berlín (FU), studijně-výzkumný pobyt, 25. – 28. 11. 2019, jízdné, 

ubytování a vedlejší výdaje grant MPSV (projekt dr. Morávka), stravné jinak, pojištění vlastní; 

- prof. Jelínek, UNI Bratislava (PEVŠ) + UNI Trnava, jednání, 27. – 28. 11. 2019, vše Progres 

Q2, pojištění PF UK (OZZ);  

- prof. Kuklík, UNI Vídeň + Rakouská národní knihovna, studijně-výzkumný pobyt, 28. 11. – 

1. 12. 2019, vše Progres Q5, pojištění PF UK (OZZ);  

- doc. Gřivna, UNI Bratislava (UKo), konference, 4. 12. 2019, vše Progres Q2, pojištění PF UK 

(OZZ);  

- doc. Kohajda, UNI Ženeva, studijně-výzkumný pobyt, 6. – 8. 12. 2019, vše SVV (projekt prof. 

Karfíkové), pojištění vlastní;  

- dr. Sejkora, UNI Ženeva, studijně-výzkumný pobyt, 6. – 8. 12. 2019, vše SVV (projekt prof. 

Karfíkové), pojištění vlastní; 

- dr. Maslowski, UNI Lucemburk, 9. – 14. 12. 2019, jízdné, stravné a vedlejší výdaje MSCA-

IF (projekt dr. Maslowski), ubytování jinak, pojištění vlastní;  

- doc. Kohajda, UNI Graz (TU), konference, 11. – 12. 12. 2019, vše SVV (projekt prof. 

Karfíkové), pojištění vlastní; 

- doc. Scheu, Vídeň, Agentura EU pro základní práva, 11. – 14. 12. 2019, vše jinak, pojištění 

PF UK (OZZ); 

- dr. Říha, UNI Paříž, jednání o spolupráci v rámci aliance 4EU+, 11.-15.12.2019, vše grant 

4EU+ Projekt doc. Pítrové), pojištění vlastní 

- Dr. Pokorný, UNI Tel Aviv, studijní pobyt, 18. – 27. 11. 2019, vše ukazatel D, pojištění PF 

UK (OZZ) – cesta přeložena na 4. – 17. 5. 2020 (bezpečnostní důvody). 

 

POZDĚ ODEVZDANÝ CESTOVNÍ PŘÍKAZ: 

- dr. Nová, UNI Bratislava (EU), konference, 30. 5. – 2. 6. 2019, vše NAKI, pojištění vlastní  

 

 

Příští jednání KD je 12. 12. 2019 od 13 hod., na toto jednání navazuje od 16 hod. zasedání AS 

PF UK.   

 

Zapsal JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.  

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

 

 


