
  

 

    
 

V Praze dne 17. června 2021 

č. j.: UKPF/288086/2021 

 

1 

 

Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 17. června 2021 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

1. Obecně 

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

3. Strukturální projekty 

4. Stipendia 

5. Zahraniční cesty 

 

1. Obecně 

1.1. KD odsouhlasilo zrušení přesměrování pevných telefonních linek na mobilní čísla 

na pracovníky administrativy, a to v době letních prázdnin (dovolených) od 28. 6. do 5. 9. 

2021. 

 

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

2.1. Proděkanka Chromá informovala o zákazu zveřejňování jmen studentů, kteří jsou 

přihlášeni na jakékoliv druhy státních zkoušek, ve veřejné části webových stránek fakulty. 

Zákaz vydal univerzitní pověřenec pro GDPR. Vzhledem k tomu, že takový zákaz je 

v rozporu s vnitřními předpisy UK a požadavkem veřejnosti SZ stanoveným zákonem 

o vysokých školách, bude celá problematika předmětem dalšího jednání s rektorátem. 

2.2. Proděkanka Chromá připomněla povinnost akademických pracovišť zaslat vedení fakulty 

závěr projednání výsledků studentských anket v souladu s opatřením děkana č. 8/2020. 

 

3.  Strukturální projekty 

3.1. Dr. Honusková podala informace k systémovým opatřením proti sexuálnímu obtěžování 

a dalšímu nevhodnému chování: 

• uskutečnil se kulatý stůl s externími subjekty (spolky V jednom kole, Ženy v právu, 

In Iustitia, Konsent); 

• proběhla schůzka vyučujících, kteří se chtějí účastnit prací na návrhu mechanismu; 

skupina bude co nejvíce rozšiřována; 

• proběhla virtuální setkání pro zmapování různých možností správy podnětů. 

 

4. Stipendia 

4.1. KD souhlasí s přiznáním a vyplacením těchto stipendií: 

1. Jan Mais – 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 

2. Martin Daniel Grundman – ve výši 100 000 Kč na studijní pobyt v USA, NSU 

Florida (zimní semestr 2021) 

3. Zora Kocumová – ve výši 100 000 Kč na studijní pobyt v USA, NSU Florida (zimní 

semestr 2021) 
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4. Tereza Novotná – ve výši 100 000 Kč na studijní pobyt v USA, NSU Florida (zimní 

semestr 2021) 

 

5. Zahraniční cesty 

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

1. doc. Scheu – UNI Vídeň, studijně-výzkumný pobyt, datum konání: 2.–13. 7. 

2021, jízdné a stravné NAKI, ubytování jinak, pojištění PF UK; 
2. doc. Scheu, UNI Graz, studijně-výzkumný pobyt, datum konání: 26.–30. 7. 2021, 

vše NAKI, pojištění PF UK; 

3. prof. Damohorský – UNI Linz, konf. Österreichische Umweltrechtstage, datum 

konání: 22.–23. 9. 2021, služ. auto, ubytování, stravné a konf. poplatek Progres 

Q16, pojištění PF UK; 

4. B. Krupka – Linz, autodoprava na konferenci, datum konání: 22.–23. 9. 2021, 

služ. auto, ubytování, stravné a parkovné PF UK (ZO), pojištění PF UK; 

5. doc. Stejskal – UNI Linz, konf. Österreichische Umweltrechtstage, datum 

konání: 22.–23. 9. 2021, služ. auto, ubytování, stravné a konf. poplatek Progres 

Q16, pojištění PF UK; 

6. prof. Damohorský – UNI Linz, konference, datum konání: 27.–28. 10. 2021, 

služ. auto, ubytování pořadatel, stravné Progres Q16, pojištění PF UK; 

7. B. Krupka – UNI Linz, autodoprava na konferenci, datum konání: 27.–28. 10. 

2021, služ. auto, ubytování a stravné PF UK, pojištění PF UK; 

8. doc. Stejskal – UNI Linz, konference, datum konání: 27.–28. 10. 2021, služ. auto, 

ubytování pořadatel, stravné Progres Q16, pojištění PF UK. 

 

 

Příští zasedání KD se koná 24. června 2021 od 13 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

 


