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Univerzita Karlova       V Praze dne 20. 2. 2020 

Právnická fakulta       UKPF/96448/2020 

 

Zápis z jednání kolegia děkana (KD) konaného dne 20. 2. 2020 

 

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

předseda AS PF UK Boháč, členové KD Honusková, Hřebejk, Skřejpek, vedoucí 

sekretariátu PF UK Hrubešová  

  

Omluveni: proděkani Antoš, Prášková, tajemník Hájek, místopředsedové AS PF UK Říha, 

Staša  

    

Program:   

I. Sdělení děkana 

II. Sdělení členů KD 

III. Různé 

 

Ad I.  

Děkan: 

- stanovil další termíny jednání KD:  

5. 3. 2020 od 13 hod.; na jednání KD navazuje od 16 hod. zasedání AS PF UK 

      12. 3. 2020 od 13 hod. 

      2. 4. 2020 od 13 hod. 

      16. 4. 2020 od 13 hod.; na jednání KD navazuje od 16 hod. zasedání AS PF UK 

      30. 4. 2020 od 13 hod.; 

      6. 5. 2020 od 10 hod. (středa), 

      14. 5. 2020 od 13 hod.; na jednání KD navazuje od 16 hod. zasedání AS PF UK 

      28. 5. 2020 od 13 hod.; na jednání KD navazuje od 16 hod. zasedání AS PF UK 

      18. 6. 2020 od 13 hod. 

      25. 6. 2020 od 13 hod. na jednání KD navazuje od 16 hod. zasedání AS PF UK   

     -     stanovil po dohodě zastupování děkana během letních prázdnin 

            v týdnu od 6. 7. – proděkan Damohorský 

                         od 13. 7. – proděkanka Chromá 

                         od 20. 7. – proděkan Antoš 

                         od 27. 7. - děkan 

                         od 3. 8. - proděkan Tomášek 

                         od 10. 8 – proděkanka Prášková 

                         od 17. 8. – proděkan Kysela 

                         od 24. 8. – proděkan Dvořák 

- stanovil první zasedání komise pro otázky studia (KOS) na čtvrtek 30. 4. od 10 hod. 

v m. č. 117    

- KD se opakovaně zabývalo stížnostmi na práci referátu rigorózního řízení na studijním 

oddělení s tím, že po domluvě budou nastaveny efektivnější pracovní postupy 

- vyzval k podání návrhu(ů) na udělení hodnosti doktor honoris causa do 10. 4. 2020  
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- uložil proděkanu Antošovi připravit do dubna 2020 koncepci 2 publikací o PF – 

(v angličtině a češtině). Součinnost poskytne Knihovna výběrem a zapůjčením 

vhodných archiválií 

- vyzval k předložení nominace na Cenu Miloslava Petruska za prezentaci  

- vyslovil souhlas se žádostí FSV UK o zapůjčení místností; bližší podmínky dojedná 

tajemník 

- o zapojení do akce „Noc vědců“ dne 25. 9. 2020 rozhodne po vyjádření proděkana 

Tomáška 

 

Ad II.   

proděkan Damohorský: 

- informoval KD o rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy o povinnosti UK a jejích 

součástí hlásit studenty či pedagogy přijíždějící z Číny tomuto orgánu veřejné správy a 

povinnosti vyplývající z tohoto rozhodnutí uložit jim zákaz návštěvy prostor UK po 

dobu nejméně 14 dní. Ze strany PF UK bylo v tomto kontextu a v souladu se žádostí 

partnerské China University of Political Science and Law (CUPL) přikročeno 

k odložení příjezdu jednoho studenta CUPLu na PF UK a výjezdu jednoho studenta PF 

UK na CUPL pro letní semestr akademického roku 2019/2020 (s tím, že dotčení studenti 

mohou svůj výměnný pobyt realizovat za podmínky pominutí zdravotních rizik 

v zimním semestru akademického roku 2020/2021 či později). Současně informoval, že 

i v případě příjezdů studentů a hostujících pedagogů a vědců, resp. návratu zaměstnanců 

PF UK z rizikových oblastí (mimo Čínu) bude požadováno, aby podepsali prohlášení o 

tom, že si nejsou vědomi toho, že by přišli do styku s osobou postiženou touto infekcí, 

a může od nich být vyžadována domácí karanténa. 

- informoval o přípravě výběrových řízení na výjezdy v programu Erasmus+ pro 

akademický rok 2020/2021, které proběhnou od 21. 2. do 13. 3. 2020. Současně 

předložil KD pracovní návrh složení výběrových komisí, v nichž budou mít zastoupení 

i studenti nominovaní studentským místopředsedou akademického senátu PF UK dr. 

Říhou. KD vyslovilo se složením výběrových komisí svůj souhlas.  

- informoval o následujících možnostech podpory zahraničních výjezdů akademických 

pracovníků, popř. doktorandů: institucionální program (část A a B), ukazatel D, point 

UK a nadace SYLFF. Informace o těchto nabídkách byla též rozšířena na všechna 

fakultní odborná pracoviště během porady vedoucích kateder, ústavů a center dne 20. 2. 

2020. 

proděkan Dvořák: 

- při zhodnocení průběhu vědecké rady konané dne 13. 2. 2020 vytkl, že habilitant 

nepředstavuje členům vědecké rady habilitační práci; s tou je vědecká rada 

seznamována jen prostřednictvím oponentských posudků a z reakcí habilitanta na jejich 

obsah. Téma habilitační přednášky přednesené na vědecké radě nemá k obsahu 

habilitační práce žádný vztah.   Z následné diskuse vyplynul návrh umožnit členům 

vědecké rady seznámit se se závěry a s přínosem habilitační práce formou písemného 

autoreferátu (max. 10 stran).  

 

 



3 
 

proděkanka Chromá: 

- pro přípravu OD - harmonogram AR 2020/2021 pro MSP KD doporučilo začít 

(předsunout) přednášky v zimním semestru od 29. 9. 2020 a seminární výuku začít od 

5. 10. 2020. 

- informovala o vandalismu na PF UK (poničení velkého počtu křesel a pohovek) 

- opětovně konstatovala meziroční propad počtu přihlášek do MSP pro AR 2020/2021; 

z obsáhlé diskuse vyplynula nutnost zlepšit PR fakulty, včetně zapojení médií 

- předložila návrh předběžných podmínek pro přijetí do MSP pro AR 2021/2022, které 

musí být zaslány RUK; přihlášky bude PF UK přijímat do 28. 2. 2021. KD s návrhem 

vyslovilo souhlas  

proděkan Tomášek: 

- předložil KD k posouzení nominace na Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin; KD  

po diskusi doporučilo nominovat na cenu: 

1.  Prof. Michala Skřejpka za stěžejní práci na díle Skřejpek Michal – Černoch 

Radek – Žytková Klára: Digesta seu Pandectae, tomus II, liber XVI – XXXV, fragmenta 

selecta / Digesta neboli Pandekty, svazek II, kniha XVI – XXXV, vybrané části. 1. vyd. 

Praha: Karolinum, 2019, a  

2. pracovní tým: JUDr. Irena Holcová, JUDr. Veronika Křesťanová, Dr., JUDr. 

Tomáš Dobřichovský, Ph.D., JUDr. Adéla Faladová, JUDr. Zuzana Císařová, JUDr. et 

MgA. Petra Žikovská, prof. JUDr. Jan Kříž, CSc., JUDr. Alexandra Pujmanová 

Wünschová, který pod vedením dr. I. Holcové vytvořil dílo: Autorský zákon a předpisy 

související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů). Komentář. 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019 

- předložil nominaci publikací do Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK. 

Přihlašovat je možné publikace s rokem uplatnění 2018, za PF navrženo celkem 13 

titulů včetně 5 cizojazyčných (viz přiložený seznam), s předloženým návrhem KD 

vyslovilo souhlas 

- informoval o připravované doktorandské konferenci „Civilistické pábení“ 

- k návrhu proděkana KD souhlasí s rozdělením prostředků institucionální podpory 

v rámci programů Progres v následující struktuře: 

• u společných programů Q16 Environmentální výzkum (koordinovaný PřF, za PF 

prof. Damohorský) a Q18 Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti 

(koordinovaný FSV, za PF prof. Kysela) představuje finanční participace PF u 

každého programu 1,4%.   

Zbývající prostředky budou rozděleny mezi programy koordinované PF takto: 

• 32% programu Q02 Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání 

(koordinovaný prof. Tomáškem) 

• 31% programu Q03 Soukromé právo a výzvy dneška (koordinovaný prof. 

Dvořákem) 

• 30% programu Q04 Právo v měnícím se světě (koordinovaný prof. Gerlochem) 

• 7% programu Q05 Právní a společenské aspekty migrace a problémy postavení 

menšin (koordinovaný prof. Kuklíkem)  
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tajemník: (předložil písemně) 

- návrh na prodloužení stávajících nájemních smluv, a to na dobu určitou 1 roku 

s následujícími subjekty: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. – Prodejna II. 

Literární kavárna; Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. – Prodejna I. 

Přízemí; Coffee Espresso Bar s.r.o.; REHALAND International s.r.o. 

- informaci o akci „Den architektury“ ve dnech 3. - 4. 10. 2020 (návaznost na Noc fakulty 

2020); KD vzalo na vědomí 

- KD vyslovilo souhlas s poskytnutím prostor v budově fakulty (3. patro v okolí 

páternosteru) dne 25. 2. 2020 pro natáčení hudebního videoklipu 

- informaci o vandalismu na PF UK (v souvislosti s poškozením křesel a pohovek 

na veřejných prostranstvích) 

- informaci o žádosti institutu H21 o pořádání sympózia s názvem „Demokracie a volební 

systémy link“ v prostorách PF UK dne 12. 9. 2020; KD pověřilo tajemníka k dalšímu 

jednání 

- informaci, že výplaty mezd v hotovosti (netýká se bezhotovostních převodů) za měsíc 

březen budou vypláceny na pokladně dne 14. dubna 2020. Důvodem posunu termínu je 

děkanský den (9. 4. 2020) a navazující Velikonoce (10. - 13.4.2020). 

- informaci o instalaci dávkovačů s dezinfekcí na toalety 

předseda AS PF UK Boháč: 

- informoval o připravené novele JŘ AS PF UK, která bude předložena AS PF UK 

k projednání na zasedání dne 5. 3. 2020; novela obsahuje tyto změny: 

o zavedení zvláštního a běžného režimu pro projednávání materiálů AS PF UK, 

o harmonogram řádných zasedání se bude schvalovat na dva semestry 

o upravená pravidla pro mimořádné zasedání AS PF UK 

o pravidla pro první zasedání senátu v novém funkčním období členů senátu 

o úprava odročení doby jednání AS PF UK po 5 hodinách 

o nová pravidla pro rozpravu – možnost ukončení rozpravy z taxativně 

upravených důvodů 

o pokud se senát usnese, může být schvalování nebo nominace osob do senátních 

komisí a obdobných poradních orgánů veřejné 

o zveřejňování přijatých usnesení nejpozději do 2 pracovních dní po zasedání 

senátu 

o možnost každého člena senátu být členem komise senátu 

- předložil podkladový materiál k problematice výukových místností upravený 

v návaznosti na jeho předchozí projednání v kolegiu děkana; KD s materiálem vyslovilo 

souhlas, materiál bude předložen k projednání AS PF UK  

Navrhované závěry pro akademický rok 2020/21: 

1) vytvoření nových seminárních místností (č. 407 a rozdělení místnosti č. 402) 

2) částečné využití místnosti č. 243. 

3) mírné snížení počtu obecně povinně volitelných předmětů (cca 10 předmětů) 

4) integrace výuky CŽV do výuky do 1. ročníku 

5) efektivnější využití všech výukových místností ve všech výukových oknech 

Navrhované závěry pro další akademické roky: 

1) pečlivě sledovat a důkladně vyhodnocovat situaci ohledně výukových místností 
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2) hledat další možnosti, jak zvýšit kapacitu výukových oken 

3) pouze v případě, že by se nepodařilo kapacitu výukových oken zvýšit dostatečným 

způsobem, provést změnu výukových oken ve variantě tzv. 80+20 od 8 hod. s tím, že v 

úterý a ve středu by byla přidána okna od 19:40 do 21:00 

- informoval o termínech pro předkládání materiálů senátu v roce 2020 

- informoval o připravovaném programu zasedání AS PF UK dne 5. 3. 2020 

 

Ad 3) 

KD souhlasí s přiznáním účelových stipendií: 

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

práva v letním semestru AR 2019/2020 (od 1. 2. 2020) ve výši tarifu pro pomocné 

studentské síly; doporučují prof. Dvořák a doc. Macková 

- Mach Daniel za činnost pomocné studentské síly na CPK v letním semestru AR 

2019/2020 ve výši tarifu pro pomocné studentské síly; doporučuje prof. Tichý 

- Matoušková Anna za tvorbu zápisů AS PF UK, ve výši 2 200, - Kč; doporučuje doc. 

Boháč 

- Pospíšilová Alžběta za tvorbu zápisů AS PF UK, ve výši 2 900, - Kč; doporučuje doc. 

Boháč 

- Škopková Andrea za činnost pomocné studentské síly na CPK v letním semestru AR 

2019/2020 ve výši tarifu pro pomocné studentské síly; doporučuje prof. Tichý 

- Kryštof Kosina na studijní pobyt v LS 2020 v Tel Avivu (dofinancování fondu mobility), 

ve výši 25 000, - Kč; doporučuje proděkan Damohorský 

- Macek Dominik na studijní stáž v knihovně v Římě v době 8. -12. 2. 2020, ve výši 

12.000,-Kč; doporučuje proděkan Damohorský 

Z IPR: 

- Bílý Adam na studijní pobyt v Petrohradě (z mezifakultní dohody) v AR 2019/2020 ve 

výši 100 000,-Kč; doporučuje proděkan Damohorský 

 

KD souhlasí se zapůjčením místností (prostor): 

COMMON LAW SOCIETY: 

- 9. 3. - 14. 5. 2020 – pondělí – od 18:00 do 19:30 – m. č. 350 – „Jazykové kurzy CLS“ 

–    každý čtvrtek po dobu letního semestru – od 18:00 do 19:30 – m. č. 350 – „Jazykové 

kurzy CLS“  

– každé úterý po dobu letního semestru – od 18:00 do 19:30 – m. č. 225 – „Jazykové kurzy 

CLS“  

– každé úterý po dobu letního semestru – od 18:00 do 19:30 – m. č. 347 – „Jazykové kurzy 

CLS“  

       KAPPA OMEGA: 

      –    atrium, termín a čas bude upřesněn po domluvě s tajemníkem fakulty -„Bazén volným 

stylem“  

       STUDENTSKÁ MEDIACE PRAHA: 

- každý čtvrtek po dobu letního semestru – od 19:30 do 21:00 – m. č. 302 – „Pravidelné 

mediační tréninky“  
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KD souhlasí s následujícími zahraničními cestami učitelů PF: 

- dr. Říha, UNI Kodaň, konference, 20. – 21. 2. 2020, vše PF UK (OZZ) s refundací z grantu 

4EU+ (RUK), pojištění vlastní; 

- prof. Tichý, Vídeň, konference, 14. – 19. 4. 2020, jízdné fond Mobility (projekt prof. Tichého), 

ubytování Progres Q3, stravné jinak, pojištění jinak;  

- doc. Elischer, Vídeň, konference, 16. – 19. 4. 2020, vše Progres Q3, pojištění PF UK (OZZ);  

- doc. Handrlica, UNI Milano, seminář, 17. – 21. 6. 2020, vše grant GA ČR (projekt doc. 

Handrlici), pojištění PF UK (OZZ); 

- doc. Handrlica, UNI Atény, meziuniverzitní dohoda, 25. – 31. 10. 2020, vše GA ČR (doc. 

Handrlica), pojištění PF UK (OZZ)  

 

SCHVÁLENO PRODĚKANEM PRO ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI PŘED KD – NA 

VĚDOMÍ KD: 

- doc. Bílková, Riga, mise Benátské komise, 19. – 23. 2. 2020, vše jinak, pojištění vlastní   

 

 

 

 

Příští jednání KD je 5. 3. 2020 od 13 hod. Na jednání naváže od 16 hod. zasedání AS PF UK.   

 

Zapsal JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.  

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

Publikace, nominované do Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK 

České a slovenské monografie v abecedním pořadí dle autorů 

BALAŠ, Vladimír – ŠTURMA. Pavel Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2018, 153 s. ISBN 978-80-7598-100-4.  

BĚLOVSKÝ, Petr. Usucapio : Vydržení v římském právu. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2018, 246 s. 

ISBN 978-80-87284-72-8. 

BERAN, Karel a kol. Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého 

soukromého práva. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 271 s. ISBN 978-80-7598-043-4. 

KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 

2018, 344 s. ISBN 978-80-7552-935-0. 

MADEJ, Martin. Meze základních práv v České republice. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, 

2018, 240 s. ISBN 978-80-7502-294-3. 

MARŠÁLEK, Pavel Příběh moderního práva. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2018, 304 s. 

ISBN 978-80-87284-66-7. 

 

ŠMEJKAL, Václav a kol. Evropská unie po brexitu: Právně-institucionální budoucnost evropské 

integrace. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 223 s. ISBN 978-80-7598-098-4.  

ŠOLC, Martin. Právo, etika a kmenové buňky. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 348 s. 

ISBN 978-80-7552-977-0  

Cizojazyčné monografie v abecedním pořadí dle autorů 

BÖTTNER, Robert – GRINC, Jan. Bridging Clauses in European Constitutional Law; Legal 

Framework and Parliamentary Participation. 1. vyd. Cham: Springer, 2018, 96 s. 

ISBN 978-3-319-73340-1. 

 

JELÍNEK, Jiří et al. Criminal Evidence and Procedure. 1. vyd. Budapest: Wolters Kluver Hungary 

Kft., 2018, 182 s. ISBN 978-963-295-768-5. 

 

KOHAJDA, Michael et al. Financial System of the European Union after Brexit. 1. vyd. 

Waldkirchen: rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2018, 88 s. 

ISBN 978-3-946915-23-2. 

 

ŠTURMA, Pavel – MOZETIC, Almada Viníus (eds) et al.  Business and Human Rights. 1. vyd. 

Waldkirchen: rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2018, 268 s. 

ISBN 978-3-946915-21-8.  
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TOMŠEJ, Jakub – GUNDT, Nicola. Organization, flexibility and well-being in employment law: 

current issues. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 136 s. ISBN 978-80-7552 


