
 

 

 
  

  

  

                         V Praze dne 21. ledna 2022 

                            UKPF/22562/2022 

 

Opatření děkana č. 1/2022, 

kterým se mění opatření děkana č. 2/2020, o pracovních cestách 

 

Podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy vydávám toto opatření 

děkana: 

Čl. I 

Opatření děkana č. 2/2020, o pracovních cestách, se mění takto: 

1. V čl. 6 odst. 1 se slova „tajemníkovi fakulty prostřednictvím ekonomickému“ nahrazují 

slovem „ekonomickému“. 

2. V čl. 6 odst. 2 se za slovo „cesty“ vkládá slovo „zejména“. 

3. V čl. 6 odst. 3 písm. c) se slova „nebo tajemníkem v případě samostatného referátu“ 

zrušují. 

4. V čl. 6 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Ekonomické oddělení postoupí žádost ke schválení tajemníkovi.“. 

5. V čl. 7 odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“ a slova „přede dnem zasedání kolegia 

děkana předcházejícího předpokládanému datu“ se nahrazují slovy „před 

předpokládaným dnem“. 

6. V čl. 7 odst. 2 se za slovo „cesty“ vkládá slovo „zejména“. 

7. V čl. 7 odst. 3 písm. c) se slova „nebo samostatného referátu“ zrušují. 

8. V čl. 7 odst. 5 se slovo „děkanovi“ nahrazuje slovy „tajemníkovi a proděkanovi pro 

zahraničí“. 

9. V čl. 8 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(8) K žádosti podle odstavce 2 zaměstnanec přiloží dokumenty podle čl. 9 odst. 1. 

Ustanovení čl. 9 odst. 3 platí obdobně.“. 



- 2 - 

 

10. V čl. 10 odst. 1 písm. b) se slova „děkan po projednání v kolegiu děkana“ nahrazují slovy 

„proděkan pro zahraničí“. 

11. V čl. 15 se na konci textu doplňují slova „nebo z jiného zdroje“. 

12. V čl. 21 odst. 1 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „minimální sazby 

stravného, které mu přísluší podle vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí 

upravující sazbu tuzemského stravného, zvýšené o 9 Kč.“ a písmena a) až c) se zrušují. 

13. V čl. 27 odst. 3 písm. c) se slova „nebo tajemníkem v případě samostatného referátu“ 

zrušují. 

14. V čl. 28 odst. 3 písm. c) se slova „nebo samostatného referátu“ zrušují. 

15. V čl. 30 odst. 4 se za slovo „zálohu“ vkládají slova „ve lhůtě pro podání vyúčtování 

pracovní cesty“. 

Čl. II 

Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 24. ledna 2022. 

 

 

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r. 

děkan 


