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Univerzita Karlova                                                                       V Praze dne 26. 9. 2019  

Právnická fakulta       UKPF/284789/2019 

 

Zápis z jednání kolegia děkana (KD) konaného dne 26. 9. 2019 

 

Přítomni: děkan Kuklík, proděkani Antoš, Dvořák, Chromá, Kysela, Prášková, Tomášek, 

tajemník Hájek, předseda AS PF UK Boháč, místopředseda AS PF UK Říha, 

členové KD Honusková, Hřebejk  

  

Omluveni: proděkan Damohorský, místopředseda AS PF UK Staša, člen KD Skřejpek  

 

Přizvána: Bc. Hrubešová, Ing. Schmidtová (k ekonomickým bodům tajemníka)   

   

Program:   

I. Sdělení děkana 

II. Sdělení členů KD 

III. Různé 

 

Ad I 

   Děkan: 

- podpořil žádost ČT k natáčení „Speciálu k 30 letům“ – seriál besed na vysokých 

školách k výročí událostí 17. 11. 1989 – na PF UK je beseda plánována na út 3. 12. 

2019; KD s akcí souhlasí (podrobnosti v oddíle „rezervace místností“) 

- zmínil některé obsahové aspekty setkání akademické obce dne 30. 9. 2019 

- informoval o návrhu na sloučení katedry právních dějin a ústavu právních dějin; KD 

vzalo návrh na vědomí. Navrhovaná organizační změna bude předložena ke schválení 

AS PF UK dne 3. 10. 2019, poté bude novelizováno OD – organizační řád.  

 

Ad II.  

   proděkan Antoš: 

- informoval o setkání abiturientů (ročník nástupu ke studiu PF UK 1994), které se bude 

konat v pátek 11. 10. 2019 od 10 hod. v m. č. 100; KD vyslovilo souhlas 

- informoval o tom, že oddělení IT připravilo podporu pro snadné vytváření 

konferenčních webů (viz např. https://perspektivy.prf.cuni.cz/), umožňujících i 

registraci účastníků; organizátoři konferencí se mohou obracet na Ing. Potěšila 

   proděkan Dvořák: 

- informoval o interpretačních nejasnostech při uznávání diplomových prací za práce 

rigorózní 

   proděkanka Chromá: 

- navrhla svolání evaluační komise; děkan stanovil termín na den 24. 10. 2019 od 10 

hod. v m. č. 117 

- informovala o některých studijních aspektech v souvislosti s končícím akademickým 

rokem 2018/2019;  

https://perspektivy.prf.cuni.cz/
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- připomněla, že od 1. 10. 2019 je účinná 3. novela Pravidel pro organizaci studia na PF 

UK 

   proděkanka Prášková: 

- informovala o začátku kurzu CŽV v pondělí 30. 9. 2019 a upozornila na problém 

uznávání splněných studijních povinností již jednou uznaných – praxe si vyžádá 

interpretační pravidlo. Sdělení proděkana o pravidlech pro uznávání kontroly studia 

předmětů v rámci Kurzu celoživotního vzdělávání bylo změněno tak, že se v čl. 1 odst. 

2 nahrazuje text „v posledních 7 letech“ textem „v posledních 6 letech“. 

- zmínila některé aspekty změn podmínek pro přijetí do kurzu CŽV od ak. roku 

2020/2021 v návaznosti na nový studijní program MSP; KD doporučilo proděkance 

Práškové vytvořit přehled nutných změn kurzu CŽV („inventuru problémů“)    

- informovala, že zahájení kurzu práva pro tajemníky fakult/vysokých škol bude dne 31. 

10. 2019 v 10 hod.; doporučila, aby se zahájení kurzu zúčastnil děkan PF UK nebo jím 

delegovaný proděkan 

   proděkan Tomášek: 

        -     předložil návrh organizačního zabezpečení účasti PF UK v 11. kole soutěže 

Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2020 včetně termínů pro vyhlášení 

soutěže na PF UK 1. 10. 2019, 29. 11. 2019 pro deklaraci záměrů, v týdnu od 9. do 13. 

12. 2019 pro posouzení předložených návrhů Komisí pro vědu a výzkum, leden 2020 

pro projednání návrhů v KD a 31. 1. 2020. KD vyslovilo s návrhem souhlas; 

        -    informoval o průběhu příprav vlastní hodnotící zprávy pro univerzitní hodnocení tvůrčí   

činnosti za roky 2014 – 2018 včetně potřeby překladu do angličtiny; 

        -    informoval o zasedání Rady Česko-čínského centra UK u pana rektora dne 18. 9. 2019; 

        -    informoval o své účasti na oslavách 70. výročí založení ČLR dne 25. 9. 2019 na Žofíně 

za účasti prezidenta ČR 

        KD vzalo informace na vědomí 

   tajemník: 

- členům KD rozeslal Zprávu o čerpání rozpočtu Právnické fakulty za 1. pololetí 2019; 

„Zpráva“ podává informaci o hospodaření s přebytkem 41 761 tis. Kč s tím, že 

v přebytku se promítají dosud nevyčerpané prostředky vědeckých projektů, které se 

budou v hlavní míře čerpat v podzimních měsících. Provozní hospodářský výsledek 

k datu 30. 6. 2019 činil 1 827 tis. Kč. Ing. Schmidtová informovala o změně 

poskytování příspěvku na vzdělávání ze strany MŠMT oproti minulým letům; KD se 

„Zprávou“ vyslovilo souhlas; tajemník doplnil informaci o hospodaření PF UK k 31. 

8. 2019 (s přebytkem v provozním HV 5 341 tis.). Proděkan Antoš poukázal na 

problém s nadměrným čerpáním prostředků na DPČ a DPP; podle Zprávy bylo za 

první pololetí vyčerpáno 86 % částky rozpočtované na celý rok. 

- informoval o sdělení kvestorky UK o možnosti zhodnocení volných peněžních zdrojů 

PF UK a využití nabídek Komerční banky, a.s. a České spořitelny, a.s. KD souhlasí 

s deponováním části peněžních prostředků, které má PF UK na svých bankovních 

účtech, v nabízených produktech KB a ČS – technickou stránku „doladí“ tajemník, 

proděkan Antoš a Ing. Schmidtová 

- členům KD rozeslal přehled o stavu fondů PF UK  
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- informoval o požadavcích na „stravenky“ pro akademické a neakademické pracovníky 

PF UK; z diskuse vyplynulo, že OR příspěvky ze sociálního fondu (čl. 6 – příspěvek 

na stravování) není zřejmě zcela v souladu s kolektivní smlouvou, na kterou přímo 

odkazuje zákoník práce. Výkladově bude PFUK postupovat podle kolektivní smlouvy 

- informoval, že nový ekonomický systém UK nemůže být „spuštěn“ před rozhodnutím 

KS v Brně, který zkoumá zákonnost rozhodnutí ÚOHS v dané věci 

- informoval o nabídce Magistrátu HMP na uspořádání akce „Povídání si s dětmi a 

rodiči“ ve dnech 2. a 16. 11. 2019; tajemník zjistí podrobnosti nabídky   

   předseda AS Boháč:  

- upřesnil program AS PF UK dne 3. 10. 2019  

- ve spolupráci s proděkankou Chromou připravil a předložil KD návrh OD o 

podrobnostech hodnocení výuky a hodnocení kontrol studia studenty magisterského 

studijního programu; KD návrh doporučilo vydat poté, co bude dořešeno technické 

zabezpečení provedení ankety 

- připravil harmonogram setkání kateder se zástupci vedení fakulty v souvislosti 

s novelou studijních předpisů a schválením nového studijního programu Právo a 

právní věda, Harmonogram tvoří přílohu tohoto zápisu. 

- informoval o průběhu hlasování vědecké rady PF UK per rollam (personální otázky 

oborové rady DSP a členství v komisi pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby 

disertačních prací); termín hlasování je do 30. 9. 2019 

    místopředseda AS Říha: 

- informoval o průběhu první mezinárodní letní školy PF UK organizované ve 

spolupráci s univerzitní aliancí 4EU+. Dále KD seznámil s plány na rozšiřování 

spolupráce. Poděkoval zejména oddělení pro zahraniční záležitosti a oddělení vědy za 

vstřícnost a pomoc s organizací. 

- informoval o zavedení programu Turnitin pro účely kontroly plagiátorství od 1. 10. 

2019 (písemné podklady zaslány)  

- informoval o projednávání akreditace MSP Právo a právní věda na RVH (schválení 

uskutečňování na 10 let, požadavek na předložení dvou kontrolních zpráv)  

   dr. Honusková: 

- informovala o připravované výzvě na mezinárodní mobilitu (evidenci zájemců povede  

dr. Kohout) 

- informovala o novém programovacím období (2021 – 2027); nabízené možnosti bude 

dr. Honusková průběžně prezentovat  

 

Ad III. 

KD souhlasí se zapůjčením místností (prostor): 

      AGENTURA COVER STORY + ECONOMIA  

- m. č. 38 dne 18. 11. 2019 (po) od 16:00 do 19:30 pro debatu „Ženy v právu“– projekt 

významné právničky (panelová debata + příspěvky řečnic/řečníků), kontaktní osoba: 

Jaroslav Kramer 

COMMON LAW SOCIETY: 

- m. č. 300 dne 9. 10. 2019 (st) od 17:45 do 20:00 pro přednášku „Náboženství 

v postmoderním světě“ (prof. Tomáš Halík) 
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- m. č. 350 (úterý) a m. č. 21, 302, 405 (čtvrtek) ve dnech 15. 10. – 19. 12. 2019 od 

18:00 do 19:30 pro „Jazykové kurzy“ 

ELSA: 

- m. č. 213 dne 22. 10. 2019 (út) od 17:00 – 20:00 pro přednášku „Hromadná žaloba“  

JURISTI: 

- atrium dne 1. 10. 2019 (út) od 11:30 do 13:30 pro „Posezení s prváky“ + prodej diářů  

        

KD souhlasí s následujícími zahraničními cestami učitelů PF: 

- doc. Scheu, Benátky, zasedání Benátské komise, 10. – 13. 10. 2019, vše jinak, pojištění PF 

UK;  

- prof. Skřejpek, UNI Trnava, profesorské řízení, 15. 10. 2019, služ. auto, stravné ukazatel D,    

     pojištění PF UK 

 

 

 

Příští KD je 3. 10. 2019 od 13 hod.; na jednání KD navazuje zasedání AS PF UK  

 

Zapsal JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.  

Schválil Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan fakulty 

 

 

Příloha:  

Harmonogram setkání kateder se zástupci vedení fakulty v souvislosti s novelou 

studijních předpisů a schválením nového studijního programu Právo a právní věda. 

 

Den Hodina Katedra 

18. října 2019 14 hod. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení 

25. října 2019 13 hod. Katedra právních dějin 

1. listopadu 2019 10 hod. Katedra evropského práva 

1. listopadu 2019 13 hod. Katedra práva životního prostředí 

8. listopadu 2019 10 hod. Katedra politologie a sociologie 

8. listopadu 2019 13 hod. Katedra ústavního práva 

22. listopadu 2019 10 hod. Katedra národního hospodářství 

22. listopadu 2019 13 hod. Katedra mezinárodního práva 

28. listopadu 2019 10 hod. Katedra občanského práva 

28. listopadu 2019 13 hod. Katedra finančního práva a finanční vědy 

6. prosince 2019 10 hod. Katedra trestního práva 

6. prosince 2019 13 hod. Katedra teorie práva a právních učení 

13. prosince 2019 10 hod. Katedra obchodního práva 

13. prosince 2019 13 hod. Katedra správního práva 

 

Rozpis místností, ve kterých se budou jednotlivá setkání konat, bude katedrám zaslán 

sekretariátem fakulty. 


