
 

 
 

 

 
  

  

  

 

 

                   V Praze dne 24. dubna 2020 

                                   UKPF/121092/2020 

  

Opatření děkana č. 7/2020, 

kterým se mění opatření děkana č. 13/2017, Organizační řád Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy 

 

K provedení čl. 6 odst. 3 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy podle čl. 11 odst. 2 

Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy vydávám toto opatření děkana 

Čl. I 

Opatření děkana č. 13/2017, Organizační řád Právnické fakulty Univerzity Karlovy, ve znění 

opatření děkana č. 2/2018, opatření děkana č. 6/2018, opatření děkana č. 18/2018 a opatření 

děkana č. 4/2020, se mění takto: 

1. V čl. 7 odst. 1 se slova „a samostatné referáty“ zrušují. 

2. V čl. 7 odst. 2 bod 5 zní: 

„5. oddělení zahraniční“. 

3. V čl. 7 odst. 2 bod 8 zní: 

„8. oddělení personální“. 

4. V čl. 7 odst. 2 se na konec bodu 9 doplňují slova „a vnějších vztahů“. 

5. V čl. 7 se na konci odstavce 2 doplňuje bod 10, který zní: 

„10. oddělení strategického rozvoje“. 

6. V čl. 7 odst. 3 se bod 1 zrušuje. 

Dosavadní body 2 až 4 se označují jako body 1 až 3. 

7. V čl. 7 odst. 3 se bod 3 zrušuje. 

8. V čl. 7 se odstavec 3 zrušuje. 
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Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5. 

9. V čl. 7 se odstavec 5 zrušuje. 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Samostatný referát investic a samostatný referát evropských a institucionálních projektů 

se dnem 1. května 2020 stávají referáty v oddělení strategického rozvoje. 

2. Působnost referátu pro další vzdělávání právníků – JURIDIKUM přechází dnem 

1. července 2020 na oddělení komunikace a vnějších vztahů. 

3. Působnost referátu pro celoživotní vzdělávání (CŽV), studentskou vědeckou a odbornou 

činnost (SVOČ), univerzitu třetího věku (U3V) a ceny, pokud jde o agendu celoživotní 

vzdělávání (CŽV), přechází dnem 1. července 2020 na oddělení studijní. 

4. Působnost referátu pro celoživotní vzdělávání (CŽV), studentskou vědeckou a odbornou 

činnost (SVOČ), univerzitu třetího věku (U3V) a ceny, pokud jde o agendu zajišťování 

administrativní podpory studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ), přechází dnem 

1. července 2020 na oddělení pro vědu, výzkum a edici. 

5. Působnost referátu pro celoživotní vzdělávání (CŽV), studentskou vědeckou a odbornou 

činnost (SVOČ), univerzitu třetího věku (U3V) a ceny, pokud jde o agendu univerzitu 

třetího věku (U3V) a cen, přechází dnem 1. července 2020 na oddělení komunikace a 

vnějších vztahů. 

6. Změny provedené tímto opatřením se promítnou v identifikačních a komunikačních 

nástrojích (hlavičkové papíry, razítka, vizitky, označení pracovišť apod.) v tištěné 

i elektronické podobě bez zbytečného odkladu, nejpozději 

a) do 31. května 2020, pokud jde o zřízení oddělení strategického rozvoje a začlenění 

referátu investic a referátu evropských a institucionálních projektů do tohoto oddělení, 

b) do 31. července 2020, pokud jde o změnu názvu oddělení komunikace, 

c) do 31. října 2020, pokud jde o změnu názvu oddělení pro zahraniční záležitosti a oddělení 

zaměstnaneckého. 

Čl. III 

Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. května 2020, s výjimkou 

a) ustanovení čl. I bodu 1, 4, 8 a 9 a čl. II bodu 2 až 5 a bodu 6 písm. b), která nabývají 

účinnosti dnem 1. července 2020, 

b) ustanovení čl. I bodů 2 a 3 a čl. II bodu 6 písm. c), která nabývají účinnosti dnem 1. října 

2020. 

 

 

 

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r. 

děkan 


