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Zápis z 21. jednání Kolegia děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy konaného 

dne 5. září 2022 

 

 

Účast: děkan Boháč, tajemník Hájek, proděkani Antoš, Handrlica, Honusková, Chromá, 

Pfeiffer, Tomášek, koordinátorka prof. Koldinská, koordinátor dr. Urban, předseda 

AS PF UK dr. Staša 

 

Omluveni: místopředsedkyně AS PF UK dr. Žákovská, místopředseda AS PF UK kol. Linzer 

 

 

Program: 

1. Děkan 

2. Tajemník 

3. Magisterské studium 

4. Doktorské studium 

5. Inovace ve studiu 

6. Komunikace a IT 

7. Věda, výzkum a edice 

8. Zahraniční vztahy 

9. LL.M. a cizojazyčné studijní programy 

 

 

1. Děkan 

1.1. Kolegium děkana opětovně projednalo návrh organizačního řádu fakulty, který byl upraven 

na základě jeho projednání na výjezdním zasedání kolegia děkana v červnu 2022. Finální 

projednání se předpokládá na kolegiu děkana na konci září. 

1.2. Děkan informoval o probíhajících výběrových řízení. Všechna výběrová řízení souvisejí 

s reorganizací fakultních akademických pracovišť od 1. října 2022, příp. jde o výběrová 

řízení na uvolněná místa. 

1.3. Kolegium děkana projednalo návrh memoranda týkající se zřízení „Asociace právnických 

fakult“. Návrh bude zaslán k připomínkám ostatním právnickým fakultám v České 

republice a Ústavu státu a práva AV ČR. 

1.4. Děkan informoval, že na sekretariátu fakulty bude nově působit Adéla Šejdlová, která 

dosud působila jako referentka na studijním oddělení. 

 

2. Tajemník 

2.1. Tajemník fakulty informoval o průběhu investic a rekonstrukcí, které probíhaly přes letní 

měsíce: 

a) Kotelna 2. etapa – od 30. června 2022 byla zahájena druhá etapa rekonstrukce kotelny 

s tím, že realizace probíhá podle časového harmonogramu a ukončení se předpokládá do 

konce měsíce října. Předmětem této etapy je výměna vzduchotechnických uzlů 

s elektrorozvaděči. 
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b) Kotelna 3. etapa – z důvodu neaktuálnosti a potřeby změn v realizaci a úspěšného 

dokončení akce rekonstrukce kotelny se připravuje aktualizace projektu, která se zabývá 

radiátory a ovládacími prvky jako jsou například termohlavice v místnostech. Samotná 

realizace by probíhala až po vysoutěžení zhotovitele, a to v odstávce topné sezóny roku 

2023. Tato realizace by přinesla další úspory v oblasti topení. 

c) Oprava fasády a oken – došlo k úpravě studie o stavu oken a fasády nejen v popisu stavu 

s použitím novodobých technologií k opravě, ale především k aktualizaci časového 

a finančního předpokladu s doporučením na další průzkumy, které budou taktéž obsahem 

projektové dokumentace. Výběrové řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace 

bude vyhlášeno na začátku měsíce září. Samotná realizace opravy podle studie 

se předpokládá na celé dva kalendářní roky, tedy roky 2024 a 2025. 

d) Plošina pro imobilní osoby – u místnosti č. 300 byla úspěšně nainstalována elektrická 

plošina, která umožní těmto osobám vstup i z druhé strany do této místnosti. 

e) V rámci rekonstrukcí místností s dislokačními přesuny vybraných pracovišť došlo 

ke zlepšení pracovních podmínek, přičemž většina oprav spočívala ve výmalbě, navrácení 

původní podlahové krytiny, případně dodání nového kancelářského nábytku. Při těchto 

přesunech na fakultě vznikly dvě odpočinkové/volnočasové zóny, které mohou využívat 

naši studenti a zaměstnanci, případně návštěvníci budovy. První se nachází v přízemí 

u kavárny a druhá ve 3. patře pod schodištěm na severní straně. Tajemník fakulty 

poděkoval celému provoznímu oddělení, především paní Fialové, za dobře zvládnuté 

rekonstrukce místností. 

2.2. Kolegium děkana projednalo prvotní návrh úsporných opatření související s vysokými 

cenami energií. Tajemník fakulty návrh upraví podle připomínek členů kolegia děkana 

a předloží ke schválení na příštím kolegiu děkana. 

2.3. Kolegium děkana schválilo opatření děkana o příspěvku na úroky z úvěru na bytové 

potřeby. Nově budou mít nárok na tento příspěvek všichni zaměstnanci, nicméně, nebude-

li dostatek peněžních prostředků v sociálním fondu, bude to znamenat snížení výše 

příspěvku u zaměstnanců, kteří ho nyní čerpají. 

2.4. Tajemník fakulty informoval, že dne 31. srpna 2022 došlo k uzavření smlouvy 

na provozování knihkupectví se společností Leges s.r.o. Provoz knihkupectví, které 

se nachází u vstupu do budovy od tramvajové zastávky z ul. 17. listopadu, bude zahájen 

dne 3. října 2022. 

2.5. Tajemník fakulty informoval o průběhu porady tajemníků fakult a ředitelů součástí UK, 

která se konala dne 29. června 2022, přičemž hlavními body programu byly: 

• pojištění řešené v rámci celé univerzity a analýza předběžné tržní konzultace 

• záměr založit Certifikační autoritu Univerzity Karlovy, z.ú. 

• analýza správy a uložení výzkumných dat na univerzitě. 

2.6. Kolegium děkana souhlasí se zapůjčením/pronájmem místností (prostor): 

2.6.1. Všehrd: 

Debata kandidátů na primátora hl. m. Prahy, datum konání: 16. 9. 2022 (od 11:00 

do 20:00), m. č. 100, a to za dodržení stanovených podmínek 

2.6.2. Česká národní skupina Mezinárodní společnosti pro trestní právo: 

Diskusní setkání České národní skupiny AIDP k tématu přípravy nového trestního 

řádu, datum konání: 10. 11. 2022 (od 12:30 do 18:00), m. č. 38 + předsálí m. č. 38 
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2.6.3. Prager Deutscher Klub: 

Členská schůze spolku, datum konání: 29. 9. 2022 (od 18:00 do 20:00), m. č. 38 

2.6.4. FSV UK: 

Orientační den pro zahraniční studenty, datum konání: 26. 9. 2022 (od 8:30 

do 15:00), m. č. 100 

2.6.5. FSV UK: 

konference European Consortium for Political Science, datum konání: 3. až 8. 9. 

2023, celá budova. Kolegium děkana pověřuje tajemníka fakulty k dalšímu jednání. 

 

3. Magisterské studium 

3.1. Proděkanka Chromá informovala o průběhu úvodního soustředění pro první ročník, které 

se konalo ve dnech 28. srpna až 4. září 2022 a kterého se účastnilo ve dvou bězích 419 

studentek a studentů prvního ročníku. Poděkovala panu děkanovi, všem vyučujícím 

a zaměstnancům fakulty a fakultní ombudsmance, kteří se podíleli na akademickém 

programu a technickém zabezpečení průběhu akce. Zároveň vyjádřila poděkování všem 

studentským organizátorům, z nichž většina jsou členové pracovní skupiny pro propagaci 

fakulty za obrovské organizátorské nasazení a obětavost při přípravě a průběhu úvodního 

soustředění. Kolegium děkana poděkovalo proděkance Chromé za organizaci této akce 

a deklarovalo vůli pořádat tuto akci i v budoucnu. 

3.2. Proděkanka Chromá upozornila, že byla tajemníkům akademických pracovišť zaslána 

výzva k aktualizaci karet předmětů s důrazem na následující termíny: 

• 11. září 2022 – zaslání karet PP, PVP a VP, které se upravovaly 

• 11. září 2022 – sdělení týkající se dovednostních PVP pro 1. ročník 

• 13. září 2022 – finalizace rozvrhových lístků katedrálních předmětů 

• 18. září 2022 – zaslání aktualizace specializačních a profilačních modulů 

Veškeré požadované úpravy se zasílají na sojka@prf.cuni.cz. 

3.3. Děkan informoval, že katedrám byl k připomínkám do 30. září 2022 rozeslán koncept 

podoby diplomového semináře pro nový magisterský studijní program.  

 

4. Doktorské studium 

4.1. Proděkan Handrlica informoval o jmenování nové garantky a nových garantů doktorských 

studijních programů: 

• Občanské právo (doc. Elischer s účinností od 7. července 2022) 

• Právní dějiny a římské právo (prof. Kuklík s účinností od 8. července 2022) 

• Správní právo a správní věda (prof. Handrlica s účinností od 11. července 2022) 

• Law and Legal Theory in European Context (prof. Koldinská od 11. července 2022) 

4.2. Proděkan Handrlica informoval o tom, že dne 14. července 2022 proběhlo on-line setkání 

proděkanů pro doktorské studium s p. prorektorem Krištoufkem ve věci navrhované novely 

zákona o vysokých školách (zavedení nových pravidel se předpokládá od akademického 

roku 2024/25). Předmětem setkání byla zejména diskuse nad následujícími body:  

A. Navrhované zvýšení doktorandského stipendia ve vazbě na minimální mzdu. Toto 

zvýšení ovšem nebude provázeno celkovým navýšením peněžních prostředků; z toho 

plyne, že počet doktorandů se sníží cca o 40 %. To bude mít mimo jiné za následek nutnost 

více selektivního přijímacího řízení. 

B. Zrušení státní doktorské zkoušky. Tato změna může vést k nutnosti reakreditace 

jednotlivých doktorských studijních programů (bude ze strany rektorátu upřesněno). 

mailto:sojka@prf.cuni.cz
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C. Výuka nemá být součástí individuálního studijního plánu; doktorand učit může, ovšem 

musí být za to separátně ze strany fakulty odměněn. Z diskuse vyplynulo, že rektorát chápe 

tuto změnu jenom jako formalizaci již existujícího stavu, kdy zajišťování výuky 

doktorandy je chápáno jako výjimečné řešení. Řada fakult tuto změnu výslovně podporuje, 

univerzita proto proti tomuto konceptu nebude vystupovat, a to i přes nesouhlas právnické 

fakulty. 

D. Školitelem doktoranda bude moct být v zásadě jenom profesor, nebo docent. Výjimky 

budou možné, ovšem v reálu se budou týkat v zásadě nehabilitovaných odborníků 

z Akademie věd. 

Z diskuse vyplynulo, že není reálné očekávat, že by výše uvedené návrhy ještě ze strany 

MŠMT byly modifikovány. Rektorát proto plánuje začít s reflexí výše uvedených změn 

v univerzitních předpisech již na podzim. 

Z diskuse dále vyplynulo, že od akademického roku 2024/25 je třeba počítat s dvojím 

režimem doktorského studia, tj. (i) podle původní právní úpravy a (ii) podle nové úpravy. 

Celkově je třeba počítat s tím, že snížením počtu doktorandů se pozice školitele stane 

prestižnější záležitostí; pozice školitele bude v zásadě rezervována profesorům a docentům. 

O výše uvedených záměrech bude informováno na nadcházející vědecké radě. 

4.3. Kolegium děkana projednalo výzvu rektorátu k nominaci kandidáta na udělení 

Mimořádného stipendia Miroslava Vlčka pro studenty cizojazyčných studijních programů, 

kteří nad rámec studijních povinností přispěli k šíření dobrého jména univerzity v Česku 

či zahraničí, zapojili se do výzkumných či vzdělávacích projektů či se zapojili do jiné 

aktivity ve prospěch dalších zahraničních studentů univerzity. Kolegium rozhodlo 

o nominaci Mgr. Martina Samka, studenta doktorského programu “Theoretical Legal 

Sciences – Law and Legal Theory in European Context”, který se zasloužil nejenom o další 

rozvoj tohoto programu, ale i o jeho propagaci mezi potenciálními uchazeči o studium.  

4.4. Proděkan Handrlica osloví ve spolupráci s koordinátorkou Koldinskou během podzimu 

vedoucí kateder za účelem vytvoření aktualizovaného seznamu školitelů a témat 

dizertačních prací v doktorském studijním programu “Theoretical Legal Sciences – Law 

and Legal Theory in European Context”. 

4.5. Kolegium děkana projednalo návrh revize Pravidel přijímacího řízení do doktorského 

studia pro akademický rok 2023/24. Účelem změny je upřesnění podmínek v případě, že se 

do prezenční formy studia hlásí větší počet uchazečů, než může být přijat s ohledem 

zejména na kapacitní možnosti kateder. 

4.6. Proděkan Handrlica informoval o tom, že ve dnech 21. až 25. listopadu 2022 se bude 

na půdě Univerzity Karlovy konat mezinárodní doktorandská konference asociace 

univerzit CENTRAL (Berlín, Vídeň, Budapešť, Varšava) na téma „Central Europe: What 

unites and divides us?”. Na konferenci vystoupí doktorandi ze všech výše uvedených 

univerzit. Zájemci z řad studentů doktorského studia naší fakulty se mohou hlásit emailem 

p. Páralové (paralovl@prf.cz). 

4.7. Proděkan Handrlica informoval o tom, že na studijním oddělení působí nová referentka 

pro doktorské studium Radka Kaufmanová. 

 

5. Inovace ve studiu 

5.1. Dr. Urban informoval o tom, že o pilotně zavedené pevné studijní kruhy pro studenty 

prvního ročníku byl velký zájem, všech 100 nabídnutých míst se zaplnilo během pár minut 

po otevření přihlašování. 

 

mailto:paralovl@prf.cz
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6. Komunikace a IT 

6.1. Děkan informoval, že RUK odpověděl na vyjádření fakulty k licencím Zoom a trvá na tom, 

že polovinu nákladů na licence má nést fakulta. Vzhledem k tomu, že jde o relativně 

vysoký náklad, kolegium děkana po diskusi rozhodlo, aby proděkan Antoš provedl 

průzkum mezi učiteli, do jaké míry je pro ně dostupnost Zoomu zásadní a zda by o něj měli 

zájem i v případě, že by to od nich vyžadovalo nějakou formu finanční spoluúčasti.  

6.2. Proděkan Antoš informoval o postupu v přípravách nového fakultního intranetu. Kolegium 

děkana souhlasí s tím, aby fakulta v zájmu hospodárnosti spojila síly s Pedagogickou 

fakultou, která má obdobné požadavky a v současné době pracuje na vyhlášení výběrového 

řízení na dodavatele. 

6.3. Proděkan Antoš informoval o opakovaných problémech, které se objevují v souvislosti 

s přechodem fakultních e-mailů na univerzitní systém Office365. Základním problémem 

je nedostatečná personální kapacita na rektorátním Ústavu výpočetní techniky, kvůli které 

řada potíží přetrvává i nepřiměřeně dlouhou dobu po jejich nahlášení. Znovu se navíc 

objevují některé chyby, které byly již dříve opraveny. V této věci se proto obrátil 

i na prorektora pro IT, který přislíbil, že se zasadí o nápravu. Kolegium děkana vyjádřilo 

politování nad touto situací, která našim zaměstnancům komplikuje práci. Proděkan Antoš 

zároveň prosí všechny, kdo narazí na problémy s fungováním svého e-mailu, aby poslali 

informaci na itpodpora@prf.cuni.cz. Kolegové z našeho oddělení informačních 

technologií sice nemají možnost přímo zjednat nápravu, ale pokud o problému vědí, mohou 

ji alespoň urgovat u kolegů na rektorátu. 

 

7. Věda, výzkum a edice 

7.1. Kolegium děkana bere na vědomí informaci o vyhlášení termínu 20. kola soutěže GA UK. 

7.2. Kolegium děkana vzalo na vědomí informaci o úspěchu žadatelů o mezinárodní projekty 

Equal Strength/Rovnocenná síla v rámci výzvy Horizontu Evropa „A sustainable future 

for Europe (HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01)“ (Ing. Josef Montag, 

Ph.D.) a Financial incentives as a tool for improving the V4 innovation ecosystem 

and enhancing IP protection, ucházející se o podporu Mezinárodního visegradského fondu 

(JUDr. et MgA. Petra Žikovská, JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.). Kolegium děkana 

všem zmíněným blahopřeje. 

7.3. Kolegium děkana projednalo první verzi klíče pro rozdělení mzdových prostředků 

programu Cooperatio Law mezi vědní obory pro účely odměn. Další verze bude projednána 

kolegiem děkana v průběhu září tak, aby mohla být projednána v radě programu Cooperatio 

Law dne 6. října 2022. 

 

8. Zahraniční vztahy 

8.1. Kolegium děkana schvaluje pro účely zahraniční mobility přiznání a vyplacení stipendia 

z fondu internacionalizace PPSŘ ve výši celkem 200.000,- Kč. 

 

9. LL.M. a cizojazyčné studijní programy 

9.1. Prof. Koldinská informovala o počtu uchazečů přijatých do programů LL.M. (Zdravotnické 

právo 28, Sportovní právo 6, Health and Law 7 a Human rights and Environmental law – 

15).  

 

Zapsala: Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 

mailto:itpodpora@prf.cuni.cz

