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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 14. 4. 2020 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

1. Magisterský studijní program a přijímací řízení (Mgr.) 

2. Doktorský studijní program a přijímací řízení (Ph.D.) 

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

4. Zahraniční záležitosti 

5. Provozní záležitosti 

6. Akademický senát 

7. Různé 

 

 

 

1. Magisterský studijní program a přijímací řízení 

1.1. Pracovní návrh novely Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.  

Závěr: Po diskusi k čl. 8 odst. 14 a čl. 9 odst. 12 zašle KD na rektorát své výhrady k návrhu 

úpravy čl. 9 odst. 12. 

 

2. Doktorský studijní program a přijímací řízení (Ph.D.) 

2.1. Pracovní návrh novely Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy. 

Závěr: Po diskusi k čl. 6 odst. 2 písm. e), čl. 10 odst. 12 a čl. 11 odst. 5 zašle KD na rektorát 

své výhrady k čl. 10 odst. 12. 

 

 

3. Věda, výzkum a edice 

3.1. Byly předloženy 2 nové návrhy na projekty PRIMUS. O účast v 5. kole soutěže se uchází 

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. s projektem “Singapurská úmluva o mediaci a její vliv 

na mezinárodní obchodní právo” a MSc. Vítězslav Titl s projektem “Role právních 

a institucionálních faktorů ve veřejných zakázkách”. Návrhy byly rozeslány členům komise 

pro vědu a výzkum.  

Závěr: Návrhy by měli žadatelé upravit ve smyslu připomínek KVaV. KD navrhuje, aby byl 

podán do soutěže PRIMUS projekt MSc. Titla a projekt dr. Svatoše, aby byl doporučen 

na GA ČR. 

 

 

4. Zahraniční záležitosti 

4.1. Po dohodě a ve vzájemném porozumění s UNI Pasov bylo s ohledem na koronavirovou 

epidemii a s ní spojená omezení a rizika odloženo pořádání 6. ročníku Česko-německého 

festivalu právu. Předpokládá se jeho uskutečnění v náhradním termínu v září 2021, 

což podporuje i UNI Pasov. O tomto závěru bude informován Česko-německý fond 

budoucnosti, který pro tuto akci přislíbil podporu, i další partneři a členové akademické obce. 
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V případě, že bude na PF UK v září 2021 probíhat rozsáhlá rekonstrukce budovy, bude jednáno 

s dalšími fakultami či s RUK o možnosti využití náhradních prostor pro tuto akci. 
Závěr: KD vzalo na vědomí.  

 

4.2. Dům zahraniční spolupráce prostřednictvím Evropské kanceláře RUK komunikoval 

doplnění pravidel pro čerpání Erasmus stipendií s ohledem na současnou mimořádnou situaci: 
•  Nově je potvrzeno, že i studenti, kteří se vrátili do ČR a odtud nadále dálkově studují 

na partnerské univerzitě, mají nárok na stipendium v plné výši, a to až do doby, 

než složí poslední zkoušku.  

• Studenti, kteří předčasně svůj studijní pobyt ukončili, mají nárok na stipendium 

za dobu, kterou skutečně v zahraničí strávili, a na náhradu prokázaných 

nestornovatelných nákladů (typicky předplacené ubytování). Náhrada zvýšených 

nákladů za letenky apod.  bude řešena v případě zbývajících volných prostředků. 
• Studenti, kteří měli teprve vyjet a z důvodů mimořádných opatření již vycestovat 

nestihli, budou moci uplatnit refundaci všech relevantních předplacených a nevratných 

nákladů, které prokáží. 
Závěr: KD vzalo na vědomí.  

 

4.3. V případě studentů, kteří byli vybráni na studijní pobyty Erasmus pro akademický rok 

2020/2021, je již nyní možno pozorovat tendenci odkládat (tj. ve většině případů i zkracovat) 

výjezdy pouze na letní semestr 2021. Lze očekávat, že s ohledem na různorodý vývoj situace 

napříč jednotlivými zasaženými státy bude těchto případů nadále přibývat.  

Závěr: KD vzalo na vědomí.  

 

4.4. V mezinárodně uznávaném kurzu LL.M. došlo pro tento semestr ke zrušení volitelného 

předmětu Comparative Private Law, který měli blokově vyučovat zahraniční akademici 

Prof. Michael Bogdan a Prof. Kurt Siehr. Posluchačům, kteří si tento kurz zapsali, 

bude umožněno si za něj dodatečně za stejný počet kreditů zapsat jiný kurz v tomto semestru, 

popř. v zimním semestru 2020. Nabídnut jim bude za 5 ECTS mimořádně i kurz Introduction 

to US Law, který bude v letošním roce v letním semestru vyučován dálkově Prof. Timothym 

Arcaro z partnerské NOVA Southeastern University (Ft. Lauderdale, Florida).  

Závěr: KD vzalo na vědomí.  

 

 

5. Provozní záležitosti 

5.1. Informace o aktuálním provozu fakulty 

Závěr: KD vzalo na vědomí.  

 

5.2. Zpráva o hospodaření PF UK 

Závěr: Schváleno. 

 

 

6. Akademický senát 

6.1. Předběžný program distančního zasedání AS PF UK dne 23. dubna 2020  

1. Sdělení děkana a informace z AS UK 

2. Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický 

rok 2020/21 

3. Opatření děkana o harmonogramu o harmonogramu akademického roku 2020/2021 

pro magisterský studijní program Právo a právní věda  
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4. Opatření děkana o harmonogramu akademického roku 2020/2021 pro doktorské 

studijní programy  

5. Výroční zpráva o činnosti PF UK za rok 2019 

6. Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2019  

7. Žádost o převod peněžních prostředků mezi fondy  

8. Opatření děkana o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2020/2021 

9. Různé 

Závěr: KD vzalo na vědomí 

 

 

7. Různé 

7.1. Informace o vyhotovení Výroční zprávy pro rok 2019. 

Závěr: Po zapracování připomínek bude zpráva předložena AS PF UK. 

 

7.2. Informace o uspořádání akce Noci fakulty Onlajn. 

Závěr: KD vzalo na vědomí 

 

7.3. Habilitační řízení – doporučený rozsah NS oponentského posudku habilitační práce 

Závěr: Doporučení: 3-5 NS 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


