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Univerzita Karlova       V Praze dne 6. 2. 2020  

Právnická fakulta       UKPF/82277/2020 

 

Zápis z jednání kolegia děkana (KD) konaného dne 6. 2. 2020 

 

Přítomni: děkan Kuklík, proděkani Antoš, Dvořák, Chromá, Tomášek, tajemník Hájek, 

členové KD Honusková, Hřebejk, Skřejpek, vedoucí sekretariátu fakulty 

Hrubešová  

                   Hosté: doc. Boháč, dr. Říha 

  

Omluveni: proděkani Damohorský, Kysela, Prášková 

    

Program:   

I. Sdělení děkana 

II. Sdělení členů KD 

III. Různé 

 

Ad I.  

Děkan: 

- informoval o postupných změnách v organizační struktuře děkanátu PF UK; všechny 

změny by měly být dokončeny do 30. 9. 2020  

- stanovil schůzi vedoucích kateder, ústavů a center na den 20. 2. 2020 od 11 hod. 

(Program: sdělení děkana a proděkanů, informace k zahájení LS 2019/2020, aktualizace 

magisterských studijních programů, Turnitin, různé) 

- vyjádřil poděkovaní proděkance Chromé a jejímu týmu za organizaci Dne otevřených 

dveří na PF UK 2020 

 

Ad II.   

proděkan Antoš: 

     - připomněl, že OIT v rámci evropského projektu 2255 vytvořilo platformu, která 

umožňuje relativně snadné vytváření webových stránek pro jednotlivé konference, které 

se na fakultě pořádají (viz např. https://perspektivy.prf.cuni.cz) či 

https://refugee2019.prf.cuni.cz/), a to včetně možnosti automatické registrace účastníků 

a přijímání jejich plateb platební kartou; organizátoři konferencí, kteří by měli zájem o 

její využití, se mohou obracet na OIT 

      -  informoval o pokračujících pracích na elektronizaci habilitačního a jmenovacího řízení 

      -  informoval o stabilizaci fungování tiskařského centra PF UK, které je však na druhou 

stranu narušeno nefunkčním strojem na barevný tisk; pokud proběhne zadávací řízení 

bez komplikaci, nová tiskárna by měla být k dispozici na konci června; do té doby 

požádal všechny uživatele TC o shovívavost 

     proděkan Dvořák: 

- upozornil na požadavek RUK předložit kontrolní zprávu o stavu akademických 

pracovníků, zajišťujících obor „Obchodní právo a mezinárodní právo soukromé“ pro 

řízení ke jmenování profesorem do 31. 1. 2025 
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proděkanka Chromá: 

- zhodnotila Den otevřených dveří na PF UK 2020 a navrhla zvýšit propagaci studia např. 

i prostřednictvím médií 

- informovala o pokračujícím propadu počtu přihlášek do MSP v meziročním srovnání 

proděkan Tomášek: 

-     informoval, že dr. Tomáš Dumbrovský podal projekt ERC Consolidator Grant agentuře 

European Research Council ustanovené Evropskou komisí 

-      informoval, že Ing. Josef Montag získal projekt TA ČR v rámci veřejné soutěže Programu 

DOPRAVA 2020+ 

KD vzalo informace na vědomí 

-   seznámil KD s přípravou deklarace záměru projektu Ing. Josefa Montaga v programu 

KAPPA, vyhlášeného TA ČR. KD odsouhlasilo zapojení PF UK jako spolupříjemce 

zapojeného pouze osobou Ing. Montaga s tím, že externisty bude administrovat CERGE 

tajemník: 

- informoval o setkávání tajemníka s jednotlivými administrativními odděleními fakulty 

s tím, že předmětem těchto setkání jsou „organizační“ informace k roku 2020 

- informoval o žádosti Institutu H21 k pořádání Symposia na téma „Demokracie a 

volební systémy“; touto žádostí se bude KD zabývat na dalším jednání dne 20. 2. 2020   

- informoval o pořádání Informačního dne 2020 na PF (sobota 28. 11. 2020), které 

připravuje UK Point; KD vyslovilo s touto akcí souhlas   

doc. Boháč: 

- předložil první novelu opatření děkana č. 6/2017, jejíž podstatou je zkrácení lhůty pro 

placení poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a 

úplaty za používání zařízení a informačních technologií z 30 dnů na 3 pracovní dny; KD 

doporučilo děkanovi novelu vydat 

- v návaznosti na opatření rektora č. 1/2020, Pravidla pro poskytování a čerpání dnů 

osobního rozvoje v rámci Univerzity Karlovy, předložil návrh opatření děkana o volnu 

pro osobní rozvoj neakademických pracovníků; KD doporučilo děkanovi opatření vydat 

s tím, že maximální roční doba volna pro osobní rozvoj budou 4 dny 

- informoval o přípravě Standardů odborných právních praxí v novém magisterském 

studijním programu; po proběhlém připomínkovém řízení bude návrh předložen KD 

- předložil Podkladový materiál k problematice výukových místností na PF UK; materiál 

bude upraven podle proběhlé diskuse a znovu předložen KD 

dr. Říha:  

- vyzval k dodání připomínek k připravovanému materiálu o standardech plagiátorství 

dr. Honusková: 

- informovala o průběhu realizace projektů financovaných (nejen) z evropských fondů, 

detailní informace budou předneseny na příštím či přespříštím KD 
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Ad III.) 

KD souhlasí s přiznáním účelových stipendií: 

- Čapková Julie Karolina za činnost pomocné studentské síly na katedře občanského 

práva od 1. 2. 2020 po dobu letního semestru AR 2019/2020 ve výši pro pomocné 

studentské síly; doporučují prof. Dvořák a doc. Macková 

z IPR:  

- Subhana Adam na studijní pobyt na UNI Taiwan v LS AR 2019/2020, ve výši 100 000, 

- Kč (původní návrh krácen); doporučuje proděkan Damohorský 

 

KD souhlasí se zapůjčením místností (prostor): 

DKUK: 

- 19. 2., 26. 2., 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4., 8. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5., 

20. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6. 2020 – od 18:00 do 20:30 – m. č. 38 

a m. č. 350 – „Schůzky debatního klubu“  

ELSA: 

- 24. 2. 2020 – od 17:00 do 20:00 – m. č. 220 – „Dluhopisy a deriváty v praxi“  

- 25. 2. 2020 – od 18:00 do 19:30 – m. č. 243 – „Přednáška Application, CV, interview   

                                                                             skills“  

- 27. 2. 2020 – od 10:00 do 12:00 – m. č. 220 – „Římskoprávní mootcourt“  

       V JEDNOM KOLE: 

- 25. 2. 2020 – od 18:00 do 19:30 – m. č. 100 – „Syndrom vyhoření v právnických   

                                                                                 profesích“  
VŠEHRD: 

- 11. 3. 2020 – od 18:00 do 19:30 – m. č. 408 – „Kurz ASPI pro začátečníky“  

- 25. 3. 2020 – od 18:00 do 19:30 – m. č. 408 – „Kurz ASPI pro pokročilé“  

- 15. 4. 2020 – od 18:00 do 19:30 – m. č. 408 – „Kurz ASPI pro začátečníky“  

- 22. 4. 2020 – od 18:00 do 19:30 – m. č. 408 – „Kurz ASPI pro pokročilé“  

 

KD souhlasí s následujícími zahraničními cestami učitelů PF: 

- prof. Černá, UNI Hamburg, studijně-výzkumný pobyt, 26. – 30. 5. 2020, vše Progres Q3, 

pojištění PF UK (OZZ); 

- prof. Pauknerová, UNI Hamburg, studijně-výzkumný pobyt, 26. – 30. 5. 2020, vše Progres 

Q3, pojištění PF UK (OZZ)  

 

ZRUŠENÉ CESTY:  

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

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

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

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

zrušením cest nevznikly PF UK žádné náklady  

 

Příští jednání KD je 20. 2. 2020 od 14 hod.  

Zapsal JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.  

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


