
 

 

 
  

  

  

V Praze dne 21. prosince 2022 

UKPF/602113/2022 

 

Opatření děkana č. 20/2022, 

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, ve znění opatření děkana č. 1/2022, se 

mění takto: 

1. V čl. 3 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: 

„c) osoba, s níž fakulta uzavře smlouvu o úhradě cestovních nákladů.“. 

2. V čl. 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:  

„(2) Na zaměstnance podle odstavce 1 písm. c) se toto opatření použije přiměřeně s tím, 

že tento zaměstnanec nepodává žádost o vyslání na pracovní cestu, vyúčtování pracovní 

cesty a zprávu z pracovní cesty. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad a jejich výše 

se řídí smlouvou o úhradě cestovních nákladů. 

(3) Zaměstnanec je povinen bez zbytečného odkladu oznámit zaměstnavateli změnu 

skutečnosti, která je rozhodná pro uskutečnění pracovní cesty nebo poskytnutí cestovní 

náhrady.“. 

3. V čl. 6 odst. 3 úvodní části ustanovení a čl. 7 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo 

„zařazeného“ nahrazuje slovy „, který je“. 

4. V čl. 6 odst. 3 písm. a) a v čl. 7 odst. 3 písm. a) se slova „na katedře, ústavu nebo centru“ 

nahrazují slovy „zařazen na katedře nebo ústavu“, slova „, ředitelem ústavu“ se zrušují 

a slovo „centra“ se nahrazuje slovem „ústavu“. 

5. V čl. 6 odst. 3 a v čl. 7 odst. 3 se na začátek písmen b) a c) vkládá slovo „zařazen“. 
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6. V čl. 6 odst. 3 a v čl. 7 odst. 3 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se 

písmene d) a e), která znějí: 

„d) vedoucím katedry nebo ústavu anebo tajemníkem děkan, 

  e) vedoucím oddělení děkanátu ten, komu je podřízeno jeho oddělení.“. 

7. V čl. 9 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b). 

8. V čl. 9 odst. 1 písm. b) se slovo „potvrzení“ nahrazuje slovy „kopii smlouvy“ a za slovo 

„pojištění“ se vkládají slova „se sjednaným rizikem havárie“. 

9. V čl. 9 odst. 2 se slova „, b) nebo c)“ nahrazují slovy „nebo b)“. 

10. V čl. 9 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „který“ zrušuje. 

11. V čl. 9 odst. 3 se na začátek písmene a) vkládá slovo „který“. 

12. V čl. 9 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 

„b) jehož vozidlo je pojištěno podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

a má sjednáno havarijní pojištění se sjednaným rizikem havárie na dobu pracovní cesty,“. 

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 

13. V čl. 9 odst. 3 se na začátek písmene c) vkládá slovo „který“. 

14. V čl. 10 odst. 3 se slovo „a“ nahrazuje slovem „, které“. 

15. V čl. 11 odst. 3 se text „(V-VV)“ nahrazuje textem „(LV-VV)“. 

16. V čl. 12 odst. 1 se doplňuje věta „Je-li záloha poskytována v cizí měně bezhotovostně, lze 

ji převést pouze na účet vedený v této cizí měně.“. 

17. V čl. 16 odst. 6 se za slovo „vlakem“ vkládají slova „nebo autobusem“ a na konec se 

doplňuje text „(economy)“. 

18. V čl. 16 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

„(7) Zaměstnanec může pro pracovní cestu uskutečněnou letadlem, vlakem nebo 

autobusem použít jinou třídu než třídu podle odstavce 5 nebo 6.“. 

19. V čl. 19 se slovo „trojnásobku“ nahrazuje slovem „čtyřnásobku“. 

20. V čl. 27 odst. 2 úvodní části ustanovení a v čl. 28 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo 

„zařazeného“ nahrazuje slovy „, který je“. 

21. V čl. 27 odst. 2 písm. a) a v čl. 28 odst. 3 písm. a) se slova „na katedře, ústavu nebo centru“ 

nahrazují slovy „zařazen na katedře nebo ústavu“, slova „, ředitelem ústavu“ se zrušují a 

slovo „centra“ se nahrazuje slovem „ústavu“. 

22. V čl. 27 odst. 2 a v čl. 28 odst. 3 se na začátek písmen b) a c) vkládá slovo „zařazen“. 
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23. V čl. 27 odst. 2 a v čl. 28 odst. 3 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují 

se písmene d) a e), která znějí: 

„d) vedoucím katedry nebo ústavu anebo tajemníkem děkan, 

  e) vedoucím oddělení děkanátu ten, komu je podřízeno jeho oddělení.“. 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Na pracovní cesty, u nichž byla žádost o vyslání na tuzemskou nebo zahraniční cestu 

podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření děkana, se použije opatření děkana 

č. 2/2020, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření. 

Čl. III 

Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023. 

 

 

 

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., v. r. 

děkan 

 

 

 

  


