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Univerzita Karlova                                                                       V Praze dne 9. 1. 2020 

Právnická fakulta         UKPF/20471/2020 

 

Zápis z jednání kolegia děkana (KD) konaného dne 9. 1. 2020 

 

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

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

Říha, členové KD Honusková, Hřebejk, Skřejpek  

  

Omluven: místopředseda AS PF UK Staša  

    

Program:   

I. Sdělení děkana 

II. Sdělení členů KD 

III. Různé 

 

Ad I.  

Děkan: 

- přivítal členy KD a popřál všem úspěšný rok 2020 

- zrušil jednání KD dne 23. 1. 2020 (zahraniční cesta) a stanovil jednání KD v náhradním 

termínu dne 28. 1. 2020 (úterý) od 15 hod.  

- stanovil další termín jednání KD na den 20. 2. 2020 od 14 hod. 

- vyzval členy KD k předložení návrhů obsahových bodů na projednání v KD do konce 

ak. r. 2019/2020 s výhledem do konce roku 2020   

- avizoval pracovní schůzku s tajemníkem dne 15. 1. 2020 k některým 

otázkám organizační struktury fakulty s tím, že navrhuje převedení agendy 

habilitačního a profesorského řízení pod sekretariát fakulty 

- rámcově informoval o udělené akreditaci pro habilitační řízení a řízení ke jmenování 

profesorem vybraných oborů (viz bod předsedy AS Boháče) a avizoval potřebu připravit 

akreditaci pro habilitační a profesorské řízení pro další obory, jejichž akreditace končí 

r. 2023 

- informoval o předběžném výpočtu dopadu vládou stanovené minimální a zaručené 

mzdy na rozpočet PF UK 

- avizoval snížení finanční dotace na vědu; prostředky budou převedeny do Progresů 

(z avizovaného opatření plyne potřeba financování vědeckých pracovníků z prostředků 

Progresů) 

   

Ad II.   

proděkan Antoš: 

- informoval, že do SIS byl doplněn modul „dotazník“, který umožňuje různé ankety 

- informoval, že od 1. 1. 2020 působí na smluvním základě na PF UK psycholožka. Děkan 

souhlasí, aby předmětnou dohodu o provedení práce a příslušné výkazy podepisovala 

za PF UK dr. Široká 
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- informoval o návrhu, aby se i letos na PF UK konal seminář „Česko v době dluhů“ 

(konec února 2020), KD s návrhem vyslovilo souhlas 

proděkan Damohorský: 

- představil členům KD nového post-doc odborného pracovníka fakulty dr. Pasquale 

Violu, PhD., který bude následující dva roky bádat na katedře práva životního prostředí 

o klimatických změnách z právního pohledu 

- informoval o začínajícím pilotním projektu hodnocení zahraničních studentů českými 

učiteli v rámci CLS. Zároveň představil první verzi dotazníku pro učitele v programu 

CLS, který KD vzalo na vědomí 

proděkan Dvořák: 

- KD souhlasí s navrženým programem VR PF UK dne 13. 2. 2020: 

1. Sdělení děkana 

2. Habilitační řízení dr. Ondřejka a dr. Šustka 

3. Různé 

 Další VR PF UK je plánována na 4. 6. 2020  

- KD souhlasí s úhradou cestovného prof. JUDr. Ladislava Orosze (UPJŠ Košice), který 

se zúčastnil jednání habilitační komise na PF UK   

- Připomenul, že odměna ve výši 4.000,- Kč za vypracování posudku k habilitační práci 

náleží každému zpracovateli (včetně interních členů akademické obce)  

proděkanka Chromá: 

- informovala o přípravě novely OD o uznávání splněných kontrol studia; novela nabude 

účinnosti k 1. 2. 2020 

- informovala o vysokém počtu odhlašovaných studentů ze 4. části SZZK v lednovém 

termínu, které vede k rušení velkého počtu již sestavených státnicových komisí 

- informovala, že v meziročním srovnání podaných přihlášek ke studiu v MSP 

pro ak. rok 2020/2021 je k 8. 1. 2020 propad 115 přihlášek (cca 1/3) 

- informovala o trvajících stížnostech na práci referátu rigorózního řízení na studijním 

oddělení; proděkan Dvořák jako příslušný proděkan se bude důvody stížností věcně 

zabývat 

proděkan Kysela: 

- tlumočil připomenutí ředitelky Knihovny PF UK, že podmínky nákupu knih jsou 

upraveny v OD 3/2015 – jejich opakované porušování se může promítnout v odmítnutí 

knihy převzít 

- informoval o přípravě vytvoření koordinační oborové rady  

proděkanka Prášková: 

- informovala o schůzce k nové koncepci CŽV v nové akreditaci, která proběhla dne 

9. 1. 2020; výsledkem schůzky je doporučení začlenit výuku pro CŽV do výuky MSP 

- informovala o vypsané nabídce kurzů Juridika na rok 2020   

proděkan Tomášek: 

- předložil návrh smlouvy o vydávání odborných publikací PF UK nakladatelstvím Eva 

Rozkotová na základě výsledku poptávkového řízení pro veřejnou zakázku. 

KD doporučilo děkanovi smlouvu podepsat 

- předložil návrh na podklady PF UK pro sebeevaluační zprávu RVVI k modulům 

M3 – M5 za období 2014 – 2018. KD vyslovilo s návrhem souhlas. 
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- předložil návrhy projektů do 11. kola soutěže SVV pro roky 2020 – 2022, upravené 

ve smyslu připomínek komise pro vědu a výzkum. KD doporučilo děkanovi 

po úpravách výše prostředků přidělených jednotlivým projektům projekty podepsat. 

tajemník: 

- informoval o dílčím vyhodnocení personálního auditu v návaznosti na jednání KD 

ve Slaném, a to především s ohledem na řešení, která spočívají v racionalizaci 

a efektivnosti jednotlivých oddělení, dále souhlasí s návrhem změn v rámci sekretariátu 

fakulty 

- informoval o příznivém průběžném vývoji hospodaření PF UK včetně fondů ke dni 

30. 11. 2019 

- informoval o vyznačení tras pro vydávání obědů ve studentské menze PF UK 

předseda AS Boháč: 

- vyzval členy KD k předložení návrhů obsahových bodů na projednání v AS PF UK 

do konce ak. r. 2019/2020 s výhledem do konce roku 2020  

- informoval o akreditaci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem; Rada 

Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství rozhodla dne 20. prosince 2019 

o udělení akreditací habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v těchto 

oborech (rozhodnutí nabyla právní moci dne 7. ledna 2020): 

Obor akreditace HŘ do akreditace ŘJP do 

Evropské právo 07. 01. 2030 07. 01. 2030 

Mezinárodní právo 07. 01. 2030 07. 01. 2030 

Mezinárodní právo soukromé a 

právo mezinárodního obchodu 

07. 01. 2030  

Občanské právo 07. 01. 2030 07. 01. 2030 

Obchodní právo 07. 01. 2030  

Obchodní právo a mezinárodní 

právo soukromé 

 07. 01. 2030 

Pracovní právo a právo sociálního 

zabezpečení 

07. 01. 2030 07. 01. 2030 

Teorie, filosofie a sociologie 

práva 

07. 01. 2030 07. 01. 2030 

  Uchazečům, u kterých došlo k přerušení řízení z důvodů uplynutí doby akreditace, 

bude zaslána informace, že v řízení je možné pokračovat. Emailem budou informováni 

rovněž příslušní vedoucí kateder. 

- informoval o průběhu diskuse ke změně výukových oken a o výsledcích hlasování kateder 

(do 31. 12. 2019): 

varianta 90+20   3 katedry 

varianta 80+20   5 kateder 

varianta 90+20 nebo 80+20 2 katedry 

varianta 90+20 nebo 90+15 1 katedra 

dosud nehlasovalo  4 katedry 

Dosud nehlasující katedry budou vyzvány k hlasování. Opětovně dojde k propočítání 

potřebné kapacity výukových oken. Následně bude navrženo řešení, ale již nyní je zřejmé, 

že dostatečnou podporu nemá varianta 90+15. 
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místopředseda AS Říha:  

- informoval o projednávání připravované novely zákona o VŠ reprezentacemi 

- informoval o určitých problémech povinného zapojení systému Turnitin do kontroly 

kvalifikačních prací; připomněl informaci, že samotné procento shody v protokolu 

automaticky neindikuje neoriginalitu práce nebo plagiát. Systém Turnitin nabízí 

rozhraní Feedback Studio, které umožňuje procházet a filtrovat podobné jednotlivé 

dokumenty. Členové příslušné státnicové komise tak mohou provést individuální 

kontrolu originality práce, k jejímž závěrům se autor práce může během obhajoby 

vyjádřit 

dr. Honusková: 

- informovala o výsledku auditu v projektu OPVVV/2019/O/004 - Podpora rozvoje 

studijního prostř edí na Univerzitě Karlově – VRR (auditní orgán bylo Ministerstvo 

financí). U PF UK byly kontrolované věci v pořádku. Poděkovala týmu pracovníků 

a tajemníkovi za odvedenou práci; děkan následně poděkoval za nasazení 

dr. Honuskové 

- informovala o zahájení dvou projektů od 1. 1. 2020, jeden podporuje výuku v anglickém 

jazyce, druhý, na něj navázaný, směřuje investice do infrastruktury. Připraví 

PP prezentaci pro příští KD s podrobnějšími informacemi. Projekt z Norských fondů, 

který tým převzal k administrování, je nyní finalizován, stejně tak probíhají poslední 

úpravy v projektu mobilit. S příslušnými proděkany jsou věci průběžně projednávány.  

- informovala o personálních změnách v referátu evropských a institucionálních projektů 

- deklarovala ochotu spolupracovat s tajemníkem ve věci 4. výzvy v rámci programu 

133 220 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol 

pro část výukovou“, kterou uveřejnilo MŠMT koncem roku 2019 

- informovala o potřebě aktualizace strategického plánu a požádala o zařazení bodu 

„strategický plán“ na pořad příštího či přespříštího KD  

 

KD souhlasí s přiznáním účelových stipendií: 

- Kotápišová Petra za činnost pomocné studentské síly na katedře obchodního práva 

v období 02/2020 až 06/2020 ve výši pro pomocné studentské síly 

- JUDr. Říha Michal za činnost v AS UK, ve výši 8 000, - Kč (dopis rektora UK ze dne 

19. 12. 2019)  

- Mgr. Horký Jakub za činnost v AS UK, ve výši 7 000, - Kč (dopis rektora UK ze dne 

19. 12. 2019)  

- Silovská Gabriela za asistenci při studiu za 4. čtvrtletí roku 2019, ve výši 10 560, - Kč 

(dopis Ing. Karaše ze dne 13. 12. 2019, UKRUK/350161/2019 – refundováno RUK)  

- Jovna Erna - dofinancování FM (23 000, - Kč) na pobyt na UNI Sydney 

- Jandus Michal - dofinancování FM (30 000, - Kč) na pobyt na UNI Otago 

z institucionálního plánu: 

- Fabian Seda ve výši 100 000, - Kč na pobyt na UNI San Francisco 
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KD souhlasí se zapůjčením místností (prostor): 

COMMON LAW SOCIETY: 

- m. č. 213 dne 17. 12. 2019 – od 20:00 do 22:00 pro „Vinárenský seminář“ (schváleno 

tajemníkem, KD na vědomí) 

DEBATNÍ KLUB UK: 

- m. č. 38 ve dnech 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2. 2020 vždy od 18:00 

do 20:30 hod. pro „Schůzky debatního klubu“ 

ELSA: 

- m. č. 38 dne 10. 1. 2020 od 12:00 do 17:00 hod. pro „Prezentace lidskoprávních 

organizací“ 

- m. č. 220 ve dnech 2. - 4. 3. 2020 od 8:00 do 18:00 hod.  pro „EJF Talks“ 

ODDĚLENÍ PRO VĚDU, VÝZKUM A EDIČNÍ ČINNOST: 

-  atrium dne 18. 3. 2020 pro „Jarní trh právnické literatury 2020“  

 

KD souhlasí s následujícími zahraničními cestami učitelů (zaměstnanců) PF: 

- dr. Hobza, UNI Lovaň, konference, 16. – 17. 1. 2020, vše Primus (projekt dr. Hobzy), pojištění 

vlastní;  

- prof. Kuklík, Drážďany, studijně-výzkumný pobyt, 17. – 19. 1. 2020, vše Progres Q5, pojištění 

PF UK (OZZ); 

- dr. Kohout, Madrid, ISDE, jednání o letní škole, 21. – 23. 1. 2020, vše OZZ s refundací 

z ukazatele D, pojištění PF UK (OZZ);  

- prof. Kuklík, Portsmouth – Londýn, 23. – 26. 1. 2020, vše PF UK (OZZ), pojištění PF UK 

(OZZ);  

- doc. Balaš, Londýn, konference, 29. – 31. 1. 2020, vše Progres Q4, pojištění vlastní;  

- prof. Šturma, Londýn, konference, 29. – 31. 1. 2020, vše Progres Q4, pojištění vlastní;  

- doc. Maršálek, UNI Bratislava (UKo), konference, 5. – 8. 2. 2020, vše Progres Q4, pojištění 

PF UK (OZZ); 

- prof. Damohorský, UNI Bratislava (UKo), konference, 6. – 7. 2. 2020, služ. auto, stravné, 

ubytování a vedlejší výdaje Progres 16, pojištění PF UK (OZZ);  

- B. Krupka, UNI Bratislava (UKo), autodoprava na konferenci, 6. – 7. 2. 2020, služ. auto, 

stravné, ubytování a vedlejší výdaje PF UK (OZZ), pojištění PF UK (OZZ);  

- dr. Viola, Madrid (CEPC), studijně-výzkumný pobyt, 12. – 17. 2. 2020, vše jinak, pojištění 

vlastní; 

- doc. Hofmannová, Oslo, členka monitorovací skupiny ECRI, 2. – 6. 3. 2020, vše jinak, 

pojištění PF UK (OZZ); 

- doc. Hofmannová, Štrasburk, zasedání ECRI, 22. – 28. 3. 2020, stravné Progres Q4, ostatní 

jinak, pojištění PF UK (OZZ)  

 

 

Příští jednání KD je v úterý 28. 1. 2020 od 15,00 hod. Na jednání bude zařazen bod „využití 

(dislokace) místností“   

 

Zapsal JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.  

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


