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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 10. června 2021 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

1. Obecně 

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

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

4. Komunikace a IT 

5. Celoživotní vzdělávání (CŽV), Juridikum, Univerzita třetího věku (U3V) 

6. Strukturální projekty 

7. Provozní záležitosti 

8. Akademický senát 

9. Ostatní 

10. Stipendia 

11. Zahraniční cesty 

 

1. Obecně 

1.1. V návaznosti na nová opatření Ministerstva zdravotnictví byly aktualizovány podmínky 

pro vstup do budovy PF UK. Dále je umožněno, že zkoušení a zkoušející při kontrole 

studia, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry, nemusejí mít nasazený 

respirátor. 

1.2. KD se shodlo na tom, že je třeba upřesnit a doplnit „Zásady spolupráce vedení Právnické 

fakulty UK a studentských spolků na fakultě“, a to zejména v otázce stížností a etického 

kodexu. 

KD rozhodlo o tom, že podmíněně odejme fakultní podporu spolku Kappa Omega 

do prošetření podnětů, které děkan obdržel. 

1.3. Děkan informoval členy kolegia o vypsání výběrové řízení na místo vedoucího katedry 

trestního práva, kriminologie a kriminalistiky. 

 

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

2.1. KD projednalo a vzalo na vědomí návrh hodnotící zprávy studijního programu Právo 

a právní věda předložený garantem studijního programu. 

2.2. KD odsouhlasilo harmonogram úředních hodin studijního oddělení pro měsíce červenec 

a srpen: 

• Červenec 

(přepážky č. 1 až 13) 

7. 7. 2021 (středa) 9–11 hod. a 13–15 hod.  

14. 7. 2021 (středa)  9–11 hod. a 13–15 hod.  

21. 7. 2021 (středa) 9–11 hod. a 13–15 hod.  

28. 7. 2021 (středa) 9–11 hod. a 13–15 hod.   

• Srpen 

V srpnu budou přepážky č. 3 až 13 zavřeny (čerpání dovolené). 



2 

Přepážky č. 1 a 2 budou otevřeny každou středu 9–11 hod. a 13–15 hod. 

 

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

3.1. Proděkan Tomášek informoval o návrhu projektu Ing. Montaga ve 3. veřejné soutěži 

vyhlášené TA ČR – program DOPRAVA 2020+ “Nová generace statistik dopravních nehod 

pro Policii ČR”. KD souhlasím se zapojením fakulty. 

3.2.Proděkan Tomášek informoval o vývoji rozpočtu programů Progres koordinovaných 

z PF UK. Oproti roku 2020 byl rozpočet navýšen o 3 586 314 Kč. KD vzalo informaci 

na vědomí s tím, že děkan navrhl, aby se v posledním červnovém týdnu sešli koordinátoři 

programů.  

 

4. Komunikace a IT 

4.1. KD schválilo věcný záměr pravidel pro nákup notebooků, resp. přechod od současných 

stolních počítačů k notebookům. 

4.2. KD souhlasilo s přijetím daru ve výši 100 tisíc Kč od ROWAN LEGAL na podporu 

konference EU Antitrust. 

4.3. KD vyzývá všechny pracovníky, aby na webu měli uvedenou e-mailovou adresu. 

 

5. Celoživotní vzdělávání (CŽV), Juridikum, Univerzita třetího věku (U3V) 

5.1. Proděkanka Prášková informovala o nové pracovnici Juridika Bc. Haně Vařekové. 

 

6. Strukturální projekty 

6.1. Dr. Honusková prezentovala návrh první verze systémových opatření k problematice 

nevhodného chování se sexuálním podtextem a dalším souvisejícím otázkám. Návrh je 

přílohou zápisu. Také informovala o dalším postupu (setkání s externími odborníky, interní 

diskuse). 

 

7. Provozní záležitosti 

7.1. KD upozorňuje na vypnutí elektrického proudu na fakultě dne 19. června 2021. 

 

8. Akademický senát 

8.1. Předseda senátu informoval o programu 14. zasedání AS PF UK dne 24. června 2021. 

 

9. Ostatní 

9.1. Zastoupení děkana v období červenec až srpen: 

5.-9. 7. = děkan  

12.-16. 7. = proděkan Antoš 

19.-23. 7. = proděkan Damohorský 

26.-30. 7. = proděkan Dvořák 

2.-6. 8. = proděkan Tomášek 

9.-20. 8. = proděkan Kysela 

23.-27. 8. = proděkanka Prášková 

9.2. Žádosti o povolení akce: 

1. Spolek Juristi = členská schůze, datum konání: 24. 6. 2021 od 17.30 do 22.00 hod., 

místnost č. 401 

2. Debatní klub UK = každotýdenní schůze klubu, datum konání: od září 2021, prostory: 

dle aktuálních kapacit (po 20 hod.). 
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3. Junák – český skaut, datum konání: 11. 12. 2021, učebny, atrium. 

4. rektorát Univerzity Karlovy = akce “na Karlovku” (stánky všech fakult), datum 

konání: 13. 11. 2021, nebo 27. 11. 2021, celá budova. KD preferuje konání akce v termínu 

13. 11. 2021. 

5. STILLKING FILMS = zázemí pro filmový projekt TGM, datum konání: 2. a 9.-10. 7. 

2021, atrium. 

 

10. Stipendia 

10.1.  KD souhlasí s přiznáním a vyplacením těchto stipendií: 

1. Sára Mirabell Hátlová – ve výši 10 000 Kč za kvalitní reprezentaci fakulty (Phillip 

C. Jessup International Law Moot Court Competition) 

2. Jan Mais – ve výši 10 000 Kč za kvalitní reprezentaci fakulty (Phillip C. Jessup 

International Law Moot Court Competition) 

3. Petra Rešlová – ve výši 10 000 Kč za kvalitní reprezentaci fakulty (Phillip C. Jessup 

International Law Moot Court Competition) 

4. Enes Zaimović – ve výši 10 000 Kč za kvalitní reprezentaci fakulty (Phillip C. 

Jessup International Law Moot Court Competition) 

5. Antonín Čermák – ve výši 10 000 Kč za kvalitní reprezentaci fakulty (Phillip C. 

Jessup International Law Moot Court Competition) 

6. Iva Fárková – ve výši 30 000 Kč na studijní pobyt v Jeruzalémě (zimní semestr 

2021) 

7. Eliška Vetýšková – ve výši 30 000 Kč na podporu praktické stáže u Stálé mise ČR 

při OSN v New Yorku (30. 8.-17. 12. 2021), hrazeno z IP (stř. 323) 

8. Blažková Tereza – ve výši 910 Kč za dohled a organizaci v přípravné učebně 303 

v průběhu 3. a 4. části SZZK v období od 10. 5. do 2. 6. 2021 

9. Černíková Nikola – ve výši 3 900 Kč za dohled a organizaci v přípravné učebně 

303 v průběhu 3. a 4. části SZZK v období od 10. 5. do 2. 6. 2021 

10. Dufková Anna – ve výši 3 900 Kč za dohled a organizaci v přípravné učebně 303 

v průběhu 3. a 4. části SZZK v období od 10. 5. do 2. 6. 2021 

11. Dvořák Marek – ve výši 650 Kč za dohled a organizaci v přípravné učebně 303 

v průběhu 3. a 4. části SZZK v období od 10. 5. do 2. 6. 2021 

12. Fleková Marta – ve výši 12 090 Kč za dohled a organizaci v přípravné učebně 303 

v průběhu 3. a 4. části SZZK v období od 10. 5. do 2. 6. 2021 

13. Géryk Jan – ve výši 1 300 Kč za dohled a organizaci v přípravné učebně 303 

v průběhu 3. a 4. části SZZK v období od 10. 5. do 2. 6. 2021 

14. Hořeňovský Jan – ve výši 2 340 Kč za dohled a organizaci v přípravné učebně 

303 v průběhu 3. a 4. části SZZK v období od 10. 5. do 2. 6. 2021 

15. Jakab Miroslav – ve výši 650 Kč za dohled a organizaci v přípravné učebně 303 

v průběhu 3. a 4. části SZZK v období od 10. 5. do 2. 6. 2021 

16. Kopecký Pavel – ve výši 2 730 Kč za dohled a organizaci v přípravné učebně 303 

v průběhu 3. a 4. části SZZK v období od 10. 5. do 2. 6. 2021 

17. Löbling Zuzana – ve výši 1 300 Kč za dohled a organizaci v přípravné učebně 303 

v průběhu 3. a 4. části SZZK v období od 10. 5. do 2. 6. 2021 

18. Novotná Dominika – ve výši 4 160 Kč za dohled a organizaci v přípravné učebně 

303 v průběhu 3. a 4. části SZZK v období od 10. 5. do 2. 6. 2021 

19. Orlandin Piero – ve výši 1 820 Kč za dohled a organizaci v přípravné učebně 303 

v průběhu 3. a 4. části SZZK v období od 10. 5. do 2. 6. 2021 
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20. Úlehlová Simona – ve výši 1 040 Kč za dohled a organizaci v přípravné učebně 

303 v průběhu 3. a 4. části SZZK v období od 10. 5. do 2. 6. 2021 

 

11. Zahraniční cesty 

11.1. KD schvaluje tyto žádosti o vyslání na pracovní cestu: 

1. prof. Boháč – konference (IV. slovensko-české dni daňového práva), UNI Košice, 

datum konání: 16.-17. 6. 2021, vše Progres Q02, pojištění PF UK 

2. prof. Marková – konference (IV. slovensko-české dni daňového práva), UNI Košice, 

datum konání: 16.-18. 6. 2021, vše Progres Q02, pojištění PF UK 

3. dr. Vybíral – konference (IV. slovensko-české dni daňového práva), UNI Košice, 

datum konání: 16.-18. 6. 2021, vše Progres Q02, pojištění PF UK 

4. doc. Pfeiffer – Letní škola 4EU+, UNI Milano, datum konání: 16.-19. 6. 2021, vše 

grant 4EU+, pojištění PF UK 

5. dr. Zavadilová – Letní škola 4EU+, UNI Milano, datum konání: 16.-19. 6. 2021, vše 

grant 4EU+, pojištění PF UK 

6. dr. Sedláček – UNI Hamburg, meziuniverzitní dohoda, datum konání: 14.-27. 8. 2021, 

přijímající univerzita + Progres Q03, pojištění PF UK 

7. prof Karfíková – konference (X. roč. sympozia Právo – obchod – ekonomika), 

Štrbské Pleso (poř. UNI Košice), datum konání: 19.-22. 10. 2021, vše Progres Q02, 

pojištění PF UK 

 

 

Příští zasedání KD se koná 17. června 2021 od 13 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
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Příloha: 

 

Systémová opatření PF UK k problematice nevhodného chování se sexuálním podtextem 

a dalším souvisejícím otázkám. 

 

Cíl mechanismu PF UK:  

a) přiblížit univerzitní mechanismus studentům i učitelům,  

b) rozpracovat ho na fakultě 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pro informaci: 

Univerzitní mechanismus k zabránění sexuálnímu a genderově podmíněnému obtěžování 

a násilí je směřován takto: „Univerzita Karlova klade velký důraz na prevenci a bezpečné 

prostředí pro všechny. Neakceptuje žádné formy sexuálního a genderově podmíněného 

obtěžování a násilí a očekává, že se všichni jednotlivci z univerzitní komunity, její 

návštěvníci/návštěvnice i smluvní partneři budou k sobě chovat ve vzájemném respektu, 

ohleduplně a s úctou. 

(...) cíle UK: 

● podporovat bezpečné prostředí, ve kterém se s lidmi zachází spravedlivě a s úctou; 

● deklarovat, že obtěžování je nepřijatelné, a že každý, kdo je součástí univerzity, se podílí 

na vytváření prostředí bez jakékoli formy obtěžování; 

● poskytnout podporu studujícím a zaměstnancům, kteří se cítí být obtěžováni; 

● poskytnout jasně definovaný mechanismus, pomocí kterého lze stížnosti řešit.“ 

Na úrovni univerzity je již nyní dostupných vícero poraden: 

Psychologická poradna, Psychiatrické poradenství, Právní poradna, Kariérní poradna, 

Koučování, Rozvoj studijních kompetencí, Sociálně-ekonomické poradenství  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mechanismus PF UK  

naváže na univerzitní. Buď tak, že se s nimi rovnou prováže, anebo bude někde třeba je přiblížit, 

a budou i na úrovni fakultní. Budou to systémová opatření. 

Komu bude určeno: všem, tedy i doktorandům i vyučujícím 

Věcný rozsah:  

a) sexuální a genderově podmíněné obtěžování a násilí (návaznost na univerzitní 

mechanismus),  

b) závažná porušení etického kodexu a další nevhodné chování (nevhodné narážky 

z důvodu rasy, genderu apod.) týkající se studentů, doktorandů i vyučujících.  

https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-31.html
https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-205.html#3
https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-33.html
https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-36.html
https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-35.html
https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-38.html
https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-202.html
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Jde primárně o situace, když se tyto věci objeví ve vztahu s mocenským prvkem, případně tam, 

kde hraje fakulta alespoň nějakou roli. Pomocnou ruku ve smyslu nasměrování ale nabídneme 

všem, kdo jsou členové akademické obce.  

Jde o předcházení i řešení. 

 

Nejbližší kroky: 

- popsání toho, co je nyní (univerzitní mechanismus nahlašování nežádoucího jednání, 

univerzitní poradenství, etická komise, disciplinární řízení na PF UK, policie...) 

- zjištění situace na PF UK, včetně toho, co je vnímáno jako nežádoucí (probíhající 

anonymní dotazník, diskuse)  

- zjištění inspirace: v zahraničí, v ČR (výzkum), setkání s externími odborníky (kulatý 

stůl 15. 6.) 

- nastavení systémových opatření na PF UK 

o informovanost 

▪ plakáty/webové stránky/FB návod, jak postupovat a na koho se obrátit 

▪ info na seznamovacích kursech, v Úvodu  

o návrh materiálu ke konkretizaci etického kodexu a vymezení nevhodného 

chování (návrh mantinelů k diskusi) 

o k úvaze: pravidelné zjišťování informací 

o ombudsman/ka (ukotvení ve fakultní struktuře, promyšlení vztahu k jiným 

orgánům, zajistit důvěru. 

o k úvaze: podávání podnětů mailem/ schránka/ software, provázání 

s univerzitním mechanismem  

o podaná ruka (rozcestník „co dělat, když“) i pro případy, které nejsou spojeny 

s fakultou jinak než tím, že jde o naše zaměstnance/studenty 

- rozšířit pravidla pro spolky + debatovat o porozumění pravidlům 

Část výše uvedeného (a z nemalé části již nyní existujícího) se již realizuje. 

 

Pro zpřehlednění: zabýváme se potenciálně nevhodným jednáním, což se rozpadá do řady 

podtémat. 

 Sexuální nátlak, násilí Nevhodné poznámky 

s genderovým podtextem 

Nevhodné poznámky související 

s domnělou „nadřazenosti“ 

Mocenský 

vztah  

1. univerzitní mechanismus, 

mechanismus PF UK, který je 

blíž, ale bude provázaný 

(ombudsman, mechanismus 

anonymních podnětů) 

2. informovanost, kontakt 

na podpůrné organizace  

1. mechanismus podané ruky 

(ombudsman, podněty),  

2. informovanost 

3. vnímání nepřijatelnosti 

v atmosféře fakulty  

1. mechanismus podané ruky 

(ombudsman, podněty), 

2. informovanost 

3. vnímání nepřijatelnosti 

v atmosféře fakulty 
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3. vnímání nepřijatelnosti 

v atmosféře fakulty 

    

    

Vztah 

mezi 

studenty  

1. mechanismus pomocné ruky 

(rozcestník) na PF UK 

2. vnímání nepřijatelnosti 

v atmosféře fakulty 

1. mechanismus pomocné ruky 

(rozcestník) na PF UK 

2. vnímání nepřijatelnosti 

v atmosféře fakulty  

1. mechanismus pomocné ruky 

(rozcestník) na PF UK 

2. vnímání nepřijatelnosti 

v atmosféře fakulty 

    

 

 

Vypracovala: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


