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Univerzita Karlova       V Praze dne 12. 12. 2019  

Právnická fakulta       UKPF/3949/2020 

 

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

 

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

Tomášek, tajemník Hájek, předseda AS PF UK Boháč, místopředseda AS PF UK 

Staša, členové KD Honusková, Hřebejk, Skřejpek  

  

Omluven: místopředseda AS PF UK Říha  

    

Program:   

I. Sdělení děkana 

II. Sdělení členů KD 

III. Různé 

 

Ad I.  

Děkan: 

- informoval o sdělení GA ČR ohledně nesplnění výstupu dr. Solange Maslowski  

- souhlasí s návrhem na udělení mimořádného stipendia M. Klingerovi jako členu 

hokejového týmu UK (ve výši 3 000 Kč) 

- dne 18. 12. 2019 zastoupí děkana na předávání diplomů nově jmenovaných profesorů 

prof. Skřejpek  

- informoval o nesouhlasném stanovisku prorektorky Králíčkové k pořizování 

audionahrávek u ústních zkoušek 

- informoval o obdrženém stanovisku MŠMT k falzifikátům „potvrzení“ PFUK, které 

se objevily v Turecku  

- ze čtyř návrhů na nominaci na Cenu Hlávkových po diskusi rozhodl přihlásit tituly 

M. Tomášek: Právní systémy Dálného východu II, a K. Žák Krzyžanková: Právní 

interpretace mezi vysvětlováním a rozuměním. Pro nenominované tituly děkan vyzval 

k hledání jiných možností ocenění.   

 

Ad II.   

proděkan Antoš: 

- předložil návrh OD o zásadách fundraisingu; po připomínkách v diskusi proděkan Antoš 

dopracuje návrh OD do podoby finálního návrhu 

proděkan Damohorský: 

- informoval o přijetí delegace UNI Zürich na RUK, kterého se za PF UK zúčastnil dne 

4. 12. 2019. O možnostech spolupráce bude vedeno na celouniverzitní úrovni další 

jednání, předběžně by mohl panovat zájem na spolupráci s PF UK především 

v oblastech práva životního prostředí, kybernetického práva a kybernetické zločinnosti, 

sportovního práva a práva zdravotnického 

- informoval o schválení studentů PF UK zahraničním odborem RUK pro výjezdy 

na zahraniční studijní pobyty v příštím akademickém roce: 2 studenti na UNI Kobe,              
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2 studenti na UNI McGill, 1 student na UNI Melbourne, 1 student na UNI Otago 

a 1 student na UNI Soul 

- informoval o zájmu European Centre for Career Education, s.r.o. (jednatel dr. Hülle) 

pokračovat ve spolupráci na projektu letních vzdělávacích programů i pro rok 2020 

- informoval, že nová pracovnice přijatá na OZZ jako náhrada za pí Beranovou (odchod 

do důchodu) podala ve zkušební době výpověď 

proděkan Dvořák: 

- informoval o průběhu VR PF UK dne 5. 12. 2019 

proděkanka Chromá: 

- informovala o jednání na RUK dne 12. 12. 2019 ohledně problematiky uznávání kontrol 

studia předmětů a odvolávání se proti zamítavým rozhodnutím děkana 

- informovala o aktuálním stavu přijímacího řízení do MSP pro AR 2020/2021 

a o plánovaném Dni otevřených dveří dne 5. 2. 2020  

proděkan Kysela:   

- informoval o úpravě provozního řádu Knihovny PF UK k 1. 1. 2020; 

- oborové rady jsou kompletní a zahájily svou činnost schvalováním individuálních 

studijních plánů nových doktorandů; 

- státní zkoušky a obhajoby se již konají za využití protokolace v SIS;  

- na jaře bude třeba ustavit koordinační oborovou radu složenou z garantů jednotlivých 

programů, případně i několika dalších členů (členek) – příslušný návrh proděkan Kysela 

připraví; 

- na základě souhrnné studie z výzkumu stavu doktorských programů na UK proděkan 

napíše doktorandům, školitelům a garantům programů; obecný význam má upozornění 

na nový model financování doktorandů od roku 2021; 

- upozornil, že uzávěrka přihlášek do DSP je 30. 3. 2020; 

- na anglické verzi webové stránky jsou upřesněny instrukce pro zahraniční zájemce 

o doktorské studium 

proděkanka Prášková: 

- informovala o pracovní schůzce k novým podmínkám CŽV v souvislosti s přechodem 

na novou akreditaci magisterského studijního programu. Pracovní schůzka se bude 

konat ve čtvrtek 9. 1. 2020 ve 13 hod. v č. 117 (sborovně). 

proděkan Tomášek: 

- informoval o výsledcích soutěže o standardní projekty GA ČR (úspěšným byl projekt 

doc. Handrlici)  

- informoval o jednání komise pro vědu a výzkum dne 12. 12. 2019 – do projektů SVV 

by neměli být zařazováni profesoři (netýká se konferencí); projekty upravené na základě 

doporučení komise budou předloženy KD na jednání 9. 1. 2020 

tajemník: 

- informoval o podnětu AS UK uvolnit zaměstnaneckou výdejnu menzy i pro studenty; 

tajemník připomněl kolaudační rozhodnutí z 90. let, které dělí „menzu“ na část 

zaměstnaneckou a studentskou, zároveň poskytl informace od ředitele kolejí a menz 

Mgr. Ing. J. Macouna, že zaměstnanecká menza není schopna vzhledem ke svému 

umístění a velikosti a dále s využitím stávajících technologií zvýšit stávající kapacitu 



3 
 

pro další strávníky; na základě těchto skutečností připraví tajemník s předsedou 

AS PF UK doc. Boháčem odpověď 

- informoval o doručeném dopisu rektora UK s požadavkem poskytnutí informací 

k připravovaným investicím na PF; v dopise se uvádí i větší možnost poskytované 

podpory ze strany RUK, tedy jak v oblasti administrativní, stavební, tak i technické 

- informoval o odnětí dotace na akci „UK-PF-Kotelna“ ze strany MŠMT v rámci 

programu EDS 133D21E, s tím, že je požádáno o znovuzařazení do nového investičního 

programu EDS 133D22E  

- informoval o zaslané žádosti k MHMP pro udělení výjimky na provoz stávající kotelny 

z hlediska emisních limitů  

- informoval o plánu investic na PF UK pro rok 2020 (navazuje na jednání výjezdního 

KD ve dnech 14. – 15. 11. 2019) 

- informoval o vládou stanovené minimální a zaručené mzdě k 1. 1. 2020 a o možných 

dopadech při tvorbě rozpočtu PF UK pro rok 2020 

- informoval o studentské akci „Svařák 2019“; KD konstatovalo, že pojetí akce a její 

negativní důsledky v posledních letech nabývají intenzity. Pro případné pořádání této 

akce i v roce 2020 musí být stanoveny výrazně restriktivní podmínky, včetně omezení 

času konání akce 

- doporučil ke schválení žádosti o zapůjčení místností (přehled v bodu ad III.)  

předseda AS Boháč: 

- ve spolupráci s tajemníkem připravil návrh OD o pracovních cestách, které by mělo 

nahradit současnou směrnici o poskytování cestovních náhrad (příloha č. 3 opatření 

děkana o ekonomických směrnicích) – po připomínkách a diskusi předseda Boháč 

dopracuje návrh OD do podoby finálního návrhu; účinnost se předpokládá dnem 

1. 2. 2020 

dr. Hřebejk: 

- připravil smlouvu na provedení Vánočního koncertu PF UK 2019 

prof. Skřejpek: 

- informoval, že ve dnech 16. – 22. 11. t. r. úspěšně proběhly dvě mezinárodní akce, 

pořádané katedrou právních dějin: XI. ročník “Premio Boulvert” (vyhlášení nejlepší 

první monografie z oboru římské právo za 3 roky) a XV. ročník mezinárodní konference 

“Diritto romano e attualità”, a to za podpory programu PROGRES Q03 a oddělení pro 

zahraniční záležitosti. PFUK získala na rok 2026 uspořádání celosvětového kongresu 

“Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité”. 

 

Ad III. 

KD souhlasí s přiznáním účelových stipendií: 

- Drachovská Karolina za přípravu a prezentaci na Informačním dni UK, ve výši 

1 200, - Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Dvořáková Veronika za podíl na organizaci festivalu Noc fakulty 2019, ve výši 

2 000, - Kč; doporučuje dr. Říha 

- Kučerová Zuzana za reprezentaci na Akademických hrách (basketbal) ve dnech 

27. – 28. 7. 2019, ve výši 4 000, - Kč; doporučuje Mgr. Jenček 
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- Linzer Pavel za účast na Česko – slovenském soutěže SVO4 2019 v Plzni, ve výši 

499, - Kč; doporučuje prof. Šturma 

- Pazmány Peter za činnost pomocné studentské síly na Centru právní komparatistiky 

v zimním semestru AR 2019/2020, ve výši podle tarifu pro pomocné studentské síly; 

doporučuje prof. Tichý 

- Procházková Františka za podíl na organizaci festivalu Noc fakulty 2019, ve výši 

2 500, - Kč; doporučuje dr. Říha 

- Schejbal Michal za účast na Česko – slovenském soutěže SVO4 2019 v Plzni, ve výši 

397, - Kč; doporučuje prof. Šturma 

- Kaňáková Kateřina na studijní pobyt na UNI Melbourne, v době únor - červen 2020, 

doplnění fondu mobility, ve výši 25.000,- Kč; doporučuje proděkan Damohorský 

- Mgr. Knetl Štěpán na studijní pobyt na University of Queensland, v době od 17. 2. 2020 

do 20. 6. 2020, doplnění fondu mobility; ve výši 25.000,- Kč; doporučuje proděkan 

Damohorský 

KD souhlasí se zapůjčením místností (prostor): 

COMMON LAW SOCIETY: 

- m. č. 117 dne 13. 2. 2020 od 19:00 do 20:30 pro „Křest nového čísla Common Law 

Review“  

ELSA: 

- m. č. 38 dne 11. 12. 2019 od 9:00 do 12:00 „Contract competition 2019“ (schváleno 

tajemníkem) 

JURISTI: 

- atrium 18. 12. 2019 – od 11:15 do 12:00 pro „Zpívání koled v bazénu“  

 

KD souhlasí s následujícími zahraničními cestami učitelů PF: 

- dr. Agha, Trento, konference, 15. – 18. 12. 2019, jízdné a stravné Primus (projekt dr. Aghy), 

ubytování jinak, pojištění vlastní;  

- doc. Hofmannová, UNI Curych, konference, 14. – 18. 1. 2020, vše NAKI, pojištění PF UK 

(OZZ);  

- doc. Hofmannová, UNI Manila (Ateneo), cyklus přednášek, 5. – 20. 2. 2020, vše Progres Q4, 

pojištění PF UK (OZZ);  

- doc. Handrlica, UNI Joensuu (University of Eastern Finland), kongres, 25. – 28. 2. 2020, 

dálkové a místní jízdné Progres Q2, ostatní jinak, pojištění vlastní  

 

ZRUŠENÁ CESTA:  

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

prof. Karfíkové), pojištění vlastní (rodinné důvody)  

 

 

Příští jednání KD je 9. 1. 2020 od 15 hod.   

 

Zapsal JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.  

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

 


