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Univerzita Karlova                                                                         V Praze dne 5. 3. 2020  
Právnická fakulta             UKPF/120491/2020 
 

Zápis z jednání kolegia děkana (KD) konaného dne 5. 3. 2020 
 
Přítomni: děkan Kuklík, proděkani Damohorský, Dvořák, Chromá, Prášková, Kysela, 

Tomášek, tajemník Hájek, předseda AS PF UK Boháč, místopředsedové AS PF UK 
Říha, Staša, členové KD Honusková, Hřebejk, vedoucí sekretariátu PF UK 
Hrubešová  

  
Omluveni: proděkani Antoš, člen KD Skřejpek 
 
Přizváni k bodu II.: K. Fialová, dr. Kohout, Mgr. Kovářová, P. Linzer (AS PF UK), Ing. Potěšil, 

Mgr. Sojka, Bc. Zichová  
    
Program:   

I. Sdělení děkana 
II. Opatření proti koronaviru 
III. Sdělení členů KD 
IV. Různé 

 
Ad I.  
Děkan: 

- zkonstatoval situaci na PF UK ohledně opatření proti šíření onemocnění COVID-
19, způsobené novým koronavirem a dále uvedl vystoupení proděkana 
Damohorského (bod ad II.) s tím, že zdůraznil koordinaci postupu v rámci UK 
s ohledem na rozhodnutí státních orgánů ČR. Považuje za nutné reagovat 
na další vývoj v podmínkách PF UK sděleními, příp. opatřeními. 

- informoval, že od 1. 3. 2020 je pověřeným kvestorem UK JUDr. Tomáš 
Horáček, Ph.D., člen katedry obchodního práva naší fakulty. Tímto mu vedení 
fakulty přeje v nové pozici hodně pracovních úspěchů. 

- požádal proděkana Kyselu o předložení koncepce doktorského studia na jednání KD 
dne 2. 4. 2020 

- informoval o dopisu rektora ohledně udržitelného rozvoje v podmínkách UK – 
tajemník fakulty a proděkan Damohorský připraví podklad pro odpověď, odpověď 
připraví proděkan Tomášek; odpověď požaduje rektor UK do 30. 3. 2020 

 
Ad II. 
   Proděkan Damohorský uvedl předem rozeslanou přehledovou informaci k šíření 
tzv. koronaviru a opatření na PF UK (stav k 5.3.2020, 13:00) a tuto informaci a opatření 
v ní uvedená okomentoval. Text informace tvoří přílohu tohoto zápisu. 
   Informaci doplnil dr. Kohout, který dále navrhl pojištění storna letenek pro případ, 
že by byl zrušen příslušný let nebo bylo vydáno doporučení do určitých oblastí necestovat. 
Děkan s návrhem vyslovil souhlas.  
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   Informaci dále doplnil tajemník o připravená technická řešení pro případ karantény na PF UK. 
   Děkan vyslovil poděkování proděkanu Damohorskému, dr. Kohoutovi a neakademickým 
pracovníkům děkanátu za iniciativu pro zvládání nastalé situace.  
     
Ad III.   
proděkan Antoš (zaslal písemně): 

- k návrhu proděkana KD souhlasí s uzavřením darovacích smluv s Elsou Praha 
a s KŠD Legal   

- KD souhlasí s návrhem proděkana na přijímání nabídek pomoci s opravou 
poničených křesel  

proděkanka Chromá: 
- upřesnila počet přihlášek do MSP pro AR 2020/2021: k 5. březnu je elektronických 

přihlášek 2271, z toho je zaplaceno 2156, nezaplaceno 115 (urgováno); tištěných 
(papírových) přihlášek z CŽV je 124, všichni zaplatili poplatek. V roce 2019 byl 
celkový počet přihlášek 2674, nezaplatilo 95 uchazečů čili účastníků přijímacího 
řízení bylo 2579 (v tom počtu byli i uchazeči z CŽV)  

- k odůvodněnému návrhu proděkanky KD ohledně návrhu Podmínek pro přijetí 
ke studiu pro ak. rok 2021/2022 souhlasí se změnou termínu pro podávání přihlášek 
do MSP v roce 2021 z původně navrženého 28.2.2021 na 31. březen 2021  
v souvislosti s přijímacím řízením do MSP vyslovil děkan poděkování proděkance 
Chromé za aktivní propagaci studia na PF UK na středních školách  

- informovala o nabídce volného pracovního místa referenta/referentky pro přijímací 
řízení 

- informovala o zpřístupnění výsledků ankety HVS pro učitele  
proděkanka Prášková: 

- předložila k projednání „Podmínky Univerzity třetího věku pro akademický rok 
2020/2021“ a „Podmínky studia jednotlivých předmětů pro akademický rok 
2020/2021“. S předloženými návrhy KD vyslovilo souhlas 

- informovala o dalších připravovaných kurzech pro U3V (Spotřebitelské právo), 
které by měly proběhnout na podzim 2020 

- informovala o kurzech v rámci Juridika. Příští týden bude zahájen kurz Stavební 
právo. Byla podepsána smlouva o dvoudenním kurzu pro Komoru daňových 
poradců 

- informovala o jednání s Českou obchodní inspekcí o možnostech zorganizování 
některých seminářů (např. „nekalé praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele“, 
„přestupkové právo“). Byl vypsán nový seminář dr. Morávka o obecném nařízení 
o ochraně osobních údajů a zákoně o zpracování osobních údajů 

proděkan Kysela:  
- informoval o jmenování členů koordinační oborové rady. Po dohodě s děkanem 

a s doc. Lopatkovou bude svoláno její zasedání (květen 2020)  
- informoval o přípravě podmínek přijímacího řízení pro AR 2021/2022; po vyjádření 

garantů budou předloženy KD 
- informoval o přípravě OD – harmonogram AR 2020/2021 v DSP 
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proděkan Tomášek: 
-    informoval o vyhlášení veřejné soutěže GA ČR s předpokládaným počátkem řešení 

v roce 2021; KD bere informaci na vědomí s tím, že proděkan Tomášek osloví členy 
akademické obce k zapojení do GA ČR a dalších mimouniverzitních a zahraničních 
projektů s tím, že zapojit by se měla zejména ta pracoviště, která mají podle 
kontrolní zprávy RVH zvýšit počet externích grantů 

-     konzultoval s KD jmenovité zapojení do Noci vědců; 
-     informoval o výsledcích soutěže SVV, kde fakulta získala 100 % financování všech 

navržených projektů. 
tajemník:  

- informoval o kladném (přebytkovém) výsledku hospodaření PF UK za rok 2019 
a o stavu fondů; podrobná zpráva bude předložena při dalších jednání KD 

- předložil návrh k navýšení příspěvků na stravování v menze; KD vyslovilo souhlas 
s tím, že návrh bude projednán s odborovou organizací 

- informoval o nabídkách pomoci různých firem na opravu poškozených křesel 
a pohovek včetně nabídky Kanceláře prezidenta republiky na bezúplatný převod 
dalších, stejných křesel v omezeném počtu; KD vyslovilo souhlas s bezúplatným 
převodem křesel z “KPR“  

- rámcově informoval o obnově vnitřních prostor (architektonická soutěž)  
- informoval o osobních a pracovních výročí zaměstnanců PF UK s návrhy odměn 

dle kolektivní smlouvy; KD s návrhy vyslovilo souhlas 
- informoval o poradě tajemníků fakult na RUK dne 11. 3. 2020 a o jejím programu 

předseda AS Boháč: 
- informoval o programu zasedání AS PF UK dne 5. 3. 2020 včetně předložených 

pozměňovacích návrhů programu (k předběžnému návrhu podmínek pro přijetí 
ke studiu do MSP pro AR 2021/2022, k první novele jednacího řádu AS PF UK) 

- předložil 5. novelu OD – Organizační řád PF UK, která obsahuje tyto změny: 
a) referát evropských a institucionálních projektů a referát investic bude 
od 1. května 2020 zařazen pod nově vytvořené oddělení strategického rozvoje, 
b) agenda registru smluv, která je dnes zahrnuta v referátu investic, bude 
od 1. května 2020 začleněna do agendy sekretariátu fakulty, 
c) agenda kurzu CŽV bude od 1. července 2020 začleněna do agendy studijního 
oddělení, 
d) oddělení zaměstnanecké bude od 1. října 2020 přejmenováno na personální 
oddělení, 
e) oddělení pro zahraniční záležitosti bude od 1. října 2020 přejmenováno 
na zahraniční oddělení. 

Novela bude dále projednávána na příštím zasedání KD. Nový organizační řád 
PF UK se předpokládá vydat s účinností od 1. října 2020. 

- předložil každoročně vydávané OD o poplatcích spojených se studiem 
pro AR 2020/2021; KD vyslovilo s návrhem souhlas 

-    předložil návrh na uskutečnění setkání ve věci soukromoprávní a veřejnoprávní části 
SZZK a KLP, který obsahuje:  
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a) návrh na svolání schůzky garanta MSP a proděkanky pro magisterský studijní 
program s vedením kateder soukromoprávní části SZZK (tj. katedra občanského 
práva a katedra obchodního práva) 
b) schůzku garanta MSP a proděkanky pro magisterský studijní program s vedením 
kateder veřejnoprávní části SZZK (tj. katedra správního práva, katedra trestního 
práva a katedra ústavního práva) 
KD vzalo informaci na vědomí. 

místopředseda AS Říha:  
- avizoval body na budoucí jednání KD: náměty pro alianci 4EU+, Noc fakulty 2020 
- informoval o chystané obměně RVH 

dr. Honusková: 
- s powerpointovou prezencí shrnula vývoj v projektech; v r. 2020 začínáme projekty 

za 16 mil. Kč a informovala o ošetření rizik 
 
Ad IV. 
KD souhlasí s přiznáním účelových stipendií: 

- Gangur Petr za činnost pomocné studentské síly na katedře ústavního práva 
od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020 ve výši tarifu pro pomocné studentské síly; doporučuje 
prof. Gerloch 

- Hýžďal Filip za činnost pomocné studentské síly na katedře ústavního práva 
od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020 ve výši tarifu pro pomocné studentské síly; doporučuje 
prof. Gerloch 

- Ševčík Jakub za správu fakultního instagramového účtu (grafická forma a obsahová 
náplň), ve výši tarifu pro pomocné studentské síly dle výkazu odpracovaných hodin; 
doporučuje proděkanka Chromá    
 

KD souhlasí se zapůjčením místností (prostor): 
MLADÍ OBČANÉ: 

- 18. 4. 2020 – od 9:00 do 16:00 – m. č. 38 – „Akademie Mladých občanů, projekt 
Republika – seminář pro středoškolské studenty“ – předpokládaná účast cca 20 osob 

       V JEDNOM KOLE: 
- 30. 3. 2020 – od 18:00 do 19:30 – m. č. 100 – „Online Mindfulness na UK“ – 

předpokládaná účast cca 50 osob 
- 30. 3. 2020 – od 18:00 do 19:30 – m. č. 300 – „Debata se soudkyní Ústavního soudu 

JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, Ph.D. nejen o duševním zdraví“– předpokládaná 
účast cca 50 osob 

- 6. 4. 2020 – od 18:00 do 19:30 – m. č. 243 – „Konec prokrastinace“ – předpokládaná 
účast cca 30 osob 

       VŠEHRD:  
- 10. 3. 2020 – od 18:00 do 19:30 – m. č. 38 – „Digitální doba“ – předpokládaná účast 

do 40 osob 
 

Poznámka: na základě Sdělení vedení PF UK k provedení zákazu prezenční výuky na vysokých 
školách ze dne 10. března 2020 se všechny spolkové akce ruší, a to do odvolání (viz bod 9) 
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KD souhlasí s následujícími zahraničními cestami učitelů PF: 
- doc. Balaš, UNI Frankfurt, konference, 6. – 8. 3. 2020, vše Progres Q4, pojištění PF UK 
(OZZ);  
- dr. Žákovská, New York (sídlo OSN), konference, 21. 3. – 5. 4. 2020, vše Progres Q2, pojištění 
PF UK (OZZ);  
- doc. Gřivna, UNI Regensburg – UNI Vídeň, výměna zkušeností o výuce kriminologie, 
24. – 5. 3. 2020, vše IP (doc. Gřivna), pojištění PF UK (OZZ);  
- dr. Navrátil, UNI Krakov, meziuniverzitní dohoda, 24. – 28. 3. 2020, jízdné OZZ (s refundací 
ukazatel D), ubytování jinak, stravné jinak (s dofinancováním OZZ, resp. ukazatel D), pojištění 
vlastní;  
- dr. Maslowski, UNI Istanbul (Galatasaray), konference, 27. – 31. 3. 2020, vše MSCA-IF, 
pojištění MSCA-IF;  
- Mgr. Šoltés, Bologna, konference, 3. – 7. 6. 2020, vše Progres Q4, pojištění PF UK (OZZ) 
 
ZMĚNA JIŽ SCHVÁLENÉ CESTY: 
- Dr. Viola, Madrid (CEPC), studijně-výzkumný pobyt, 12. 2. – 17. 3. 2020, vše jinak, pojištění 
vlastní (oprava dat pobytu uvedených na nesprávně vyplněném formuláři)  
 
 
Příští jednání KD je 12. 3. 2020 od 13 hod.  
Zapsal JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.  
Schválil Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan fakulty 
 
 

 

Příloha: 

Přehledová informace k šíření tzv. koronaviru a opatřením na PF UK (stav k 5.3.2020, 13:00) 

 

PF UK situaci kolem šíření tzv. koronaviru vedení PF UK dlouhodobě podrobně sleduje.  

Vedení PF UK přijalo v této souvislosti tato opatření: 

 

1) PF UK uveřejnila dne 26.2.2020 na webových stránkách a facebooku fakulty aktualitu 
s informacemi vedení PF UK k šíření tzv. koronaviru, v němž shrnuje vývoj situace ve vztahu 
k PF UK a žádá studenty a zaměstnance, aby zvážili cesty do rizikových oblastí (mobilita 
s kontinentální Čínou byla ve shodě s tamějšími partnerskými školami do opadnutí nebezpečí 
zcela přerušena). Tyto informace byly rozeslány emailem i všem studentům a zaměstnancům 
PF UK a v anglickém jazyce se objevily též na anglickém webu PF UK a byly rozeslány všem 
studentům v anglických programech. 
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2) PF UK zavedla povinnosti přijíždějících zahraničních studentů a akademiků na PF UK podepsat 
prohlášení, že v posledních 14 dnech nepobývali v rizikové oblasti, resp. nesetkali se s žádnou 
osobou infikovanou koronavirem (podepsané prohlášení odevzdalo i všech 6 Erasmus studentů 
z Itálie na PF UK – 4x Řím, 1x Milán, 1x Boloňa).  

3) PF UK monitoruje situaci v případě vracejících se studentů a akademiků PF UK ze zahraničí – 
v tomto směru bylo individuálně doporučeno studentům samostudium, resp. zaměstnancům 
práce z domova, a to mimo prostory PF UK po dobu 14 od návratu z rizikových oblastí (seznam 
studentů a zaměstnanců podléhajících tomuto opatření lze nalézt v příloze – aktuálně 
15 studentů a 5 zaměstnanců). Vedení PF UK zašle všem vyučujícím žádost, aby omluvili 
absence na výuce u všech studentů, jichž se toto opatření týká (návrh emailové žádosti 
je přílohou tohoto podkladového materiálu). 

4) PF UK je ve spojení s RUK, s nímž lze v akutních případech týkajících se šíření koronaviru 
komunikovat po emailu na emergency@ruk.cuni.cz, popř. v pracovní době na tel. 224 491 850. 
Za PF UK jsou kontaktními osobami pro RUK proděkan prof. Damohorský a vedoucí OZZ 
dr. Kohout (dle požadavku RUK byli studenti s opatřením domácího studia oznámeni na RUK). 

5) Dle sdělení Evropské kanceláře RUK je možno v případě výjezdů do zemí/oblastí, 
kam je ze strany MZV vydáno doporučení necestovat, předčasně ukončit bez sankcí studentské 
pobyty v rámci programu Erasmus (aktuálně se to pro PF UK týká pouze severní Itálie, kdy jedna 
studentka ukončila předčasně svou praktickou stáž Erasmus v Boloni). 

6) PF UK ruší lyžařský kurz, který původně měli studenti absolvovat pod odbornou garancí KTV 
PF UK. Studenti budou informováni o tom, že PF UK nadále kurz negarantuje, v případě, 
že budou mít zájem na lyžařský pobyt vycestovat (studenti již zaplatili cenu zájezdu cestovní 
kanceláři pod sankcí 20% stornopoplatku), mohou tak učinit jako soukromé osoby individuálně 
na základě svého svobodného uvážení. Dle aktuálního vývoje lze však předpokládat, 
že tito studenti budou následně podléhat opatření o 14-denní ochranné době po návratu 
z rizikové oblasti. 

7) PF UK prozatím ponechala v platnosti uskutečnění dvou mezinárodních moot courtů na PF UK, 
a to kvalifikačního kola Jessup Moot Court (5.-7.3.2020, odpovědná osoba dr. Lipovský) 
a Willem C. Vis Prague Pre-Moot (20.-22.3.2020, odpovědná osoba prof. Pauknerová, 
Mgr. Drasković). Každý účastník těchto moot courtů bude muset předem podepsat prohlášení 
ve smyslu bodu 2) výše. Zrušena však byla účast týmu z Terstu (Vis Moot) a sám se účasti vzdal 
tým z Kuvajtu (Jessup Moot). Pořádání těchto akcí je podmíněno stabilním vývojem situace 
kolem rizik nákazy a nadále neomezujících doporučení a opatření orgánů veřejné správy.  

8) S výhradou dalšího vývoje bude PF UK pokračovat v přípravě zejména těchto mezinárodních 
projektů – letních škol pro americké studenty, festivalu práva Praha – Pasov. 

 

 

mailto:emergency@ruk.cuni.cz

