
Právnická fakulta UK realizuje množství projektů v oblasti vzdělání 
i zkvalitnění prostředí ke studiu a práci, mnoho z nich zejména díky 
spolupráci s partnery a mecenáši z řad absolventů, advokátních kanceláří 
i dalších přispěvatelů soukromých a komerčních. 

Naším cílem je nadále nabízet to nejlepší možné vzdělání, a zároveň 
zůstat přátelskou, otevřenou institucí s moderním přístupem ke vzdělání 
a současnou úctou ke staleté tradici a historickým kořenům. 

Společně s vámi pečujeme o to, abychom byli fakultou, kde je radost 
studovat i pracovat. Všem, kdo nás podpořili a podporují, děkujeme 
a těšíme se, že společně dokážeme ještě více.
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FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM/DAREM

S ohledem na rozsah a charakter spolupráce může být  
finanční dar/příspěvek našich partnerů použit buď účelově na konkrétní 
položku (nákup výdejníku vody apod.) nebo jako součást financování  
většího projektu (např. pokrytí části rekonstrukce prostor).

JAK MŮŽETE PODPOŘIT 
PRÁVNICKOU FAKULTU



FAKULTA PŘÁTELSKÁ
je otevřená a komunikující, vstřícná a respektující, nabízí širokou škálu 
aktivit nejen odborných, příjemné prostředí ke studiu i práci a intenzivně 
se zajímá o potřeby studentů, včetně studentů se zdravotním postižením 
nebo studentů - rodičů. 
 

FAKULTA TRADIČNÍ
má bohatou tradici a historii, pracuje s historickým odkazem budovy, 
významnými osobnostmi, úspěšnými absolventy a dějinným kontextem. 
 

FAKULTA MODERNÍ
využívá nové technologie a postupy ve výuce i vybavení, reaguje 
na aktuální dění a výzvy doby, klade důraz na internacionalizaci 
vzdělávání na fakultě. 

FAKULTA NÁROČNÁ
klade vysoké nároky na studenty, které komplexně připravuje 
na úspěšnou profesní dráhu. Zárukou úrovně výuky i vědecké činnosti 
je rovněž důraz na odborné i lidské kvality pedagogů a ostatních 
zaměstnanců. 

FAKULTA UDRŽITELNÁ 
dbá, aby její činnost reflektovala úctu k životnímu prostředí, stejně jako 
další aspekty udržitelného rozvoje zejména v oblasti vzdělání, férového 
přístupu, respektu, rovnosti, spravedlnosti, zdraví a kvality života, inovací 
a odpovědné spotřeby. 

Těmto tématům je na fakultě věnována značná pozornost, ať již v podobě 
vybavení a provozu budovy nebo ve formě studijních i nestudijních aktivit.

JAKÁ JE A CHCE BÝT  
PRÁVNICKÁ FAKULTA UK



FORMY ZVIDITELNĚNÍ PARTNERŮ
Podpory našich partnerů si velmi vážíme, a proto jim chceme nabídnout co nejvíce. 
Snažíme se o zachování neutrality akademické půdy a studia, proto nabízíme 
kultivované formy zviditelnění odpovídající úrovni právnického prostředí.

Kromě níže uvedených možností lze u konkrétních projektů projednat též 
specifické formy zviditelnění s ohledem na charakter spolupráce.

WEBOVÉ STRÁNKY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ FAKULTY  
A ČI JEJÍCH PRACOVIŠŤ
Publikujeme články o realizovaných projektech či aktivitách s uvedením partnerů, 
aktuality, příspěvky na sociálních sítích nebo bannery odkazující např. na vybra-
nou aktivitu s doplněným logem podporujícího partnera.

Na webu fakulty je stránka Partneři PF UK, kde jsou umístěna loga partnerů  
včetně prokliku na jejich aktuální webové stránky.

Obdobnou podporu partnerům nabízí také jednotlivá pracoviště, která daný projekt 
(např. vybraný moot court) prakticky realizují.



ZVIDITELNĚNÍ PRACOVNÍ INZERCE
Nabídky práce na webu PF UK jsou vyhledávanou platformou pro právníky  
s praxí, absolventy i studenty, ale také pro zaměstnavatele, kteří chtějí oslovit  
kvalitní uchazeče. 

Nově lze za poplatek zveřejněnou inzerci zviditelnit, např. přidáním loga,  
obrázku, garantovaným umístěním ve výsledcích vyhledávání nebo dalšími  
doplňkovými službami. 

Pro naše partnery toto zvýhodnění nabízíme na předem dohodnuté období zdarma.



TISKOVINY
Každý rok fakulta vydává výroční zprávu za uplynulé období.  
Naši partneři jsou zde uvedeni ve zvláštní kapitole, ale i u jednotlivých aktivit,  
na jejichž podpoře se podíleli.

K vybraným aktivitám vytváříme také další materiály, např. plakáty, diplomy apod., 
kde jsou rovněž vždy uvedeni partneři a jejich loga.

Tomáš Vanča
Náhrada nemajetkové újmy jako cesta k punitive damages?

prof. JUDr. Jan Kuklík , DrSc. prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

výroční zpráva 
online



RÁMEČKY V PÁTERNOSTERU
V kabinách renovovaného výtahu jsou umístěny mosazné rámečky formátu A4, 
které lze za poplatek využít k propagaci právnických pracovních nabídek,  
advokátních kanceláří apod.

Našim partnerům dle výše jejich příspěvku nabízíme na předem dohodnutou dobu  
využití této propagace zdarma využití této formy propagace jako formu zviditelnění 
na fakultě či jako poděkování za příspěvek. 



INFORMAČNÍ TABULKY
V případě, že partner přispěje na zakoupení konkrétní položky (výdejník vody,  
běžecký pás do fakultní posilovny) nebo je jeho dar použit jako součást financování 
většího projektu (rekonstrukce místnosti, architektonická soutěž a/či její realizace, 
umístění uměleckého díla), je na viditelném místě umístěna též informační  
tabulka se jménem či logem partnera.

Je-li rekonstruovaná místnost pojmenována po významné osobnosti, na tabulce 
vedle místnosti je uvedeno též jméno či logo partnera nebo partnerů,  
kteří realizaci svým darem umožnili.

Pronájem inzertní plochy lze sjednat na měsíc či předplatit na celý rok.
Cena měsíčního pronájmu je 3 000 Kč. 



KOMUNIKACE NAVENEK
Je-li k jakémukoliv projektu, jehož financování zcela nebo zčásti pokryl příspěvek  
partnera, vydáno stanovisko nebo tisková zpráva, jsou v ní též všichni partneři uvedeni. 





REKONSTRUKCE PÁTERNOSTERU
Úspěšná obnova provozu historického oběžného výtahu páternosteru  
byla dokončena v roce 2018. Původní dvanáctikabinový páternoster vyrobila  
v roce 1929 firma Škoda.

VYBAVENÍ A PROSTORYI.

Dvě původní kabiny unikátního výtahového systému  
jsou nadále vystaveny v prostorách fakultní budovy.



VÝDEJNÍKY PITNOU NA VODU
Postupné vybavení budovy výdejníky na vodu je jedním ze způsobů, jak zajistit  
dostatečný pitný režim a zároveň eliminovat množství zejména plastového odpadu.

Aktuálně jsou v budově dva výdejníky vody a další, jak doufáme, budou brzy následovat.

Výdejníky jsou napojeny přímo na vodovodní řad v budově;  
voda je před výdejem ještě filtrována.



STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ)
Každoroční soutěž studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) probíhá  
ve spolupráci s externími partnery v několika sekcích.

Soutěž je skvělou příležitostí pro mladé vědce a talenty v oboru práva k prezentaci 
jejich výzkumu a vědecké debatě nad aktuálními tématy právní vědy.

Soutěž lze podpořit jako celek nebo formou vypsání specifických témat  
či zvláštních cen (např. advokátní kancelář KŠD LEGAL již podruhé  
podpořila soutěž vypsáním zvláštní ceny prof. Švestky).

Partner se v závislosti na formě spolupráce účastní soutěže v jejím průběhu  
a během vyhlášení vítězných prací.

Dále je uveden v informacích o ceně a podmínkách na webu fakulty,  
sociálních sítích i v dalších využívaných kanálech.

Celkové náklady na soutěž činí 500 000 Kč ročně.  
Partneři se mohou zapojit darem od výše 60 000 Kč.

PRAVIDELNÉ A DLOUHODOBÉ PROJEKTYII.

T V

Náhrada nemajetkové újmy jako cesta k punitive damages?

prof. JUDr. Jan Kuklík , DrSc.



SIMULOVANÁ SOUDNÍ JEDNÁNÍ – MOOT COURTY
Studenti PF UK se pravidelně účastní moot courtů - soutěžních  
simulovaných soudních jednání, a to lokálních i mezinárodních.

Nedílnou součástí partnerské spolupráce na moot courtech je uvádění partnera  
na propagačních materiálech k soutěži, webu fakulty, facebookových stránkách 
a dalších platformách. 

Příspěvky partnerů v různé výši pokrývají náklady na přípravu soutěžních 
týmů i výdaje na cestování do místa konání. 

Výše nákladů se liší u jednotlivých moot courtů.  
Zapojit se lze již od příspěvku ve výši 10 000 Kč.



PROJEKT STREET LAW
Street Law je dlouhodobý projekt, jehož cílem je přiblížení práva neprávníkům  
a zvýšení právní gramotnosti v české společnosti. 

Studenti právnické fakulty pod pedagogickým dohledem připravují lekce 
a přednášky pro studenty středních a základních škol, seniory, sociálně  
vyloučené osoby či vězně. 

Do budoucna plánuje projekt Street Law rovněž rozšíření a prohloubení databáze 
materiálů pro výuku práva.

Podpora partnerů je zásadní pro administrativní, organizační i materiální zajištění 
projektu, tvorbu lekcí „na klíč“ či simulovaných soudů.

Podpořit projekt Street Law lze již částkou od 10 000 Kč.  
Podrobné informace o projektu najdete také na www.streetlaw.eu.



ÚVOD DO STUDIA PRÁVA
Bloková výuka Úvodu do studia práva má za cíl poskytnout novým studentům 
prvotní vhled do problematiky práva a právní vědy.

Předmět zahrnuje seznámení se základními právními dovednostmi a motivuje 
studenty k řádnému studiu. Je vyučován v malých seminárních skupinách 
po 25 studentech, aby byl garantován individuální přístup a interaktivita výuky. 

Blokovou výuku v rozsahu 2,5 dne pro každou seminární skupinu zajišťují vždy 
dva lektoři. Lektorský tým je tvořen zejména studenty doktorského studijního  
programu, ale také dalšími absolventy fakulty s lektorskými zkušenostmi.

Pro plné pokrytí výuky ve všech seminárních skupinách je každý rok třeba  
více než 50 lektorských míst.

Partnerská podpora je zásadní pro bezchybné organizační, materiální i personální 
zajištění výuky, která je doslova základním kamenem studia na fakultě.

Partnerem klíčového předmětu Úvod do studia práva se můžete stát  
díky příspěvku v hodnotě od 20 000 Kč.



AKTIVITY KATEDRY TĚLESNÉ VÝCHOVY
Katedra tělesné výchovy PF UK zajišťuje nejen rozmanitou nabídku aktivit  
na fakultě, ale také organizaci řady výjezdů a letních i zimních sportovních  
kurzů. Pohybové aktivity jsou důležitou součástí vyváženého studijního plánu  
a udržení dobré fyzické kondice, zdraví a psychické pohody studentů.

Příspěvky partnerů najdou svoje využití nejen při nákupu nezbytných sportovních 
pomůcek a vybavení, ale umožní také další školení pedagogů i provoz a údržbu 
fakultní posilovny. 

Výše příspěvku se liší v závislosti na aktuálním plánu aktivit  
či doplnění sportovních potřeb. 
Partneři mohou být zviditelněni na poutačích během sportovních akcí,  
a to i ve Sportovním centru UK Hostivař. Vybraných aktivit se mohou  
též dále účastnit. 



NOC FAKULTY
Pravidelně pořádaný multižánrový festival Noc fakulty neformálním způsobem 
podněcuje zájem o právo a jeho popularizaci v celospolečenském kontextu.  
Noc fakulty PF UK je největší akcí svého druhu v České republice.

Na pozadí doprovodného programu každoročně během jednoho večera  
proběhnou desítky přednášek, workshopů, diskuzí či kulatých stolů, do kterých  
se zapojí na pět desítek hostů.

Generální partner (od příspěvku 50 000 Kč výše):  
uvedení loga na materiálech, webu akce a fakulty,  
prezentace partnera, možnost workshopu během akce  
+ individuální plnění dle dohody.
Senior partner (příspěvek ve výši 25 000 - 49 999 Kč):  
uvedení loga na materiálech, webu akce a fakulty,  
prezentace partnera, možnost workshopu během akce.
Junior partner (10 000 Kč - 24 999 Kč):  
uvedení loga na materiálech a webu akce i fakulty.





Údržbu paternosteru lze podpořit již částkou 5 000 Kč
Cena měsíčního pronájmu je 3 000 Kč. 

Rekonstruovaný páternoster je fakultním rodinným stříbrem. 
Unikátní výtahový systém vyžaduje pravidelnou řádnou údržbu, aby v rekonstru-
ovaném stavu dlouho, bezchybně a bezpečně sloužil studentům a všem návštěvní-
kům fakulty.

PROVOZ A ÚDRŽBA HISTORICKÉHO VÝTAHU



VÝDEJNÍK NA HORKOU VODU 
Plánujeme nákup a instalaci třetího výdejníku, který kromě studené filtrované 
vody nabídne též horkou vodu.

Náklady na pořízení a instalaci výdejníku vody činí 35 000 Kč. 
Partner bude uveden přímo u výdejníku vody na informační tabulce  
a poděkování se mu dostane též dalším způsobem (web, facebook apod.).



CHARGEBOX – NABÍJECÍ STANICE
Rádi bychom studentům nabídli možnost dobíjení elektronických zařízení přímo 
v budově fakulty. 

S ohledem na omezený počet elektrických zásuvek a vzrůstající potřebu využití 
elektroniky při výuce a studiu proto připravujeme nákup nabíjecí stanice.

Náklady na pronájem dobíjecí stanice činí 40 000 Kč na rok 
+ odkup po roce provozu za 79 000 Kč. 
Partner bude uveden přímo u zařízení na informační tabulce  
+ bude prezentován dalším vhodným způsobem (web, facebook apod.).



NOVÉ ARCHITEKTONICKÉ ZPRACOVÁNÍ  
FOYER A ATRIA FAKULTNÍ BUDOVY
Historická budova, která v roce 2021 slaví 90 let od svého otevření, projde další 
modernizací. Připravujeme architektonickou soutěž na novou úpravu vstupních 
prostor fakulty, a to včetně ikonického centrálního prvku atria (tzv. bazénu)  
a prostoru před konferenční místností 38.

Nové řešení srdce celé fakultní budovy je zásadní jak s ohledem na běžný život 
na fakultě, tak z hlediska reprezentativnosti budovy během právních a jiných  
konferencí, soutěží či slavnostních setkání.

Hlavním cílem je při zachování historického odkazu návrhu a realizace architektů 
Jana Kotěry a Ladislava Machoně dosáhnout maximální ergonomie prostor,  
které budou nabízet zejména studentům větší komfort, co nejpříjemnější prostředí 
ke studiu i odpočinku a možnost plného využití potenciálu budovy.

Partnerem návrhu a realizace se můžete stát 
od příspěvku ve výši 250 000 Kč.
Předpokládané náklady na architektonickou soutěž 
a realizaci se pohybují v rozmezí 3 – 5 milionu Kč.



PŘÍBĚH PRÁVNICKÉ FAKULTY
Připravujeme publikaci, která se bude v plné šíři zabývat výjimečnou budovou 
Právnické fakulty, dílem jednoho ze zakladatelů moderní české architektury  
Jana Kotěry a jeho následovníka Ladislava Machoně.

Obsahem připravované knihy bude nejen významný architektonický aspekt  
budovy, ale také její pestrá historie a autentické příběhy, jak je čtenářům  
zprostředkují osobnosti, jejichž životní osudy byly s budovou spjaty.

Kniha bude vydána v české a anglické verzi a bude určena jak pro účely  
reprezentace PF UK, tak pro širokou veřejnost. 

Partnerem publikace se můžete stát od příspěvku ve výši 70 000 Kč.



REKONSTRUKCE UČEBEN  
A ODKAZ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ PF UK
Vybrané prostory fakultní budovy postupně rekonstruujeme a modernizujeme.  
K realizaci našich záměrů je třeba nemalých investic, abychom při renovaci  
co nejvěrněji zachovali charakter budovy, odměnou však jsou již realizované  
projekty a jejich atmosféra i moderní vybavenost. 

Významné prostory budou po citlivé rekonstrukci pojmenovány po významných 
osobnostech spjatých s Právnickou fakultou.

Jméno či název partnera, jehož příspěvek byl použit v rámci  
rekonstrukce prostor budou uvedeny na informační tabulce u místnosti. 
Minimální výše příspěvku na rekonstrukci činí 100 000 Kč.



FAKULTA BEZ BARIÉR
Neustále vylepšujeme prostředí i pro studenty a zaměstnance, kteří mají s ohledem 
na svůj zdravotní stav specifické potřeby. 

V plánu je vytvoření nových parkovacích míst u budovy, zvukový systém  
pro studijní oddělení, bezprahové přejezdy do všech místností, elektronické komu-
nikační zařízení s elektronickým přístupem pro knihovnu, elektronický zvukový 
systém, speciální stoly do výukových místností i knihovny.

Partner se může zapojit darem od 70 000 Kč.




