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PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ TALÁRŮ URČENÝCH 

K REALIZACI SIMULOVANÝCH SOUDŮ 

Taláry určené k realizaci simulovaných soudů byly pořízeny z grantu, který získalo dřívější 

fakultní mezioborové centrum rozvoje právních dovedností, jehož nástupcem je současné 

centrum právních dovedností. Taláry jsou tedy majetkem Univerzity Karlovy svěřeným do 

správy Právnické fakulty a rozumí se jimi stavovský oděv soudce, státního zástupce 

a  advokáta. K dispozici jsou všem členům akademické obce fakulty, kteří si je mohou vypůjčit 

pro realizaci simulovaných soudů. 

Kolegium děkana ustanovilo 7. dubna 2016 dr. Michala Urbana správcem talárů (bod 8 

zápisu ze zasedání). Michal Urban jako správce talárů a vedoucí centra právních dovedností 

vydává k realizaci výpůjček talárů 21. prosince 2018 tato pravidla: 

1. Taláry se ukládají v zamykatelných skříních v šatně fakulty, kde je vedena evidence jejich 

výpůjček. 

2. Taláry jsou přednostně určeny pro využití při akci, pro kterou je učiněna rezervace 

fakultní soudní síně (místnost č. 414) v informačním systému fakulty. V ostatních 

případech je nutné učinit v šatně předchozí rezervaci a ověřit, zda výpůjčka neomezí 

záměr na využití talárů pořadatele akce konané v soudní síni. 

3. Vyzvednutí i vrácení talárů může proběhnout pouze v otevírací době šatny. Záměr taláry 

si vypůjčit je třeba v šatně nahlásit alespoň s tříhodinovým předstihem, aby měly paní 

šatnářky dost času taláry přichystat. V době uzavření šatny (zejm. v období letních 

prázdnin) zastupuje šatnářky služba na vrátnici. 

4. Vypůjčitel při převzetí talárů prokáže svoji totožnost a příslušnost k akademické obci 

a zapíše do evidence své jméno a telefonní kontakt. K vydání talárů dojde proti podpisu 

vypůjčitele do evidence. 

5. Mimo budovu fakulty je možné taláry vypůjčit pouze po předchozím souhlasu správce 

Michala Urbana, který také může rozhodnout o výpůjčce talárů k jiným účelům. Tento 

souhlas bude vydáván prostřednictvím e-mailu správce urban@prf.cuni.cz. Vypůjčitel 

souhlas prokáže předložením vytištěné e-mailové zprávy.  

6. Taláry je nutné chránit před znečištěním. Zejména je zakázáno v talárech kouřit nebo je 

vnášet do zakouřeného prostředí. 

7. V talárech není možné opouštět budovu fakulty či jiný vymezený prostor konání akce. 

8. Jakoukoliv škodu vzniklou na talárech či jejich ztrátu je nutné oznámit v šatně fakulty 

a posléze nahradit. 

9. Tato pravidla nabývají účinnosti 1. ledna 2019. Dosavadní pravidla pro používání talárů 

určených pro realizaci simulovaných soudů z 24. května 2016 se ruší. 

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D., v. r. 

vedoucí centra právních dovedností 

správce talárů 


