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Univerzita Karlova                                                                       V Praze dne 3. 10. 2019 

Právnická fakulta       UKPF/290413/2019 

 

Zápis z jednání kolegia děkana (KD) konaného dne 3. 10. 2019 

 

Přítomni: děkan Kuklík, proděkani Antoš, Damohorský, Chromá, Kysela, tajemník Hájek, 

předseda AS PF UK Boháč, místopředseda AS PF UK Říha, členové KD 

Honusková, Hřebejk, Skřejpek  

  

Omluveni: proděkani Dvořák, Prášková, Tomášek, místopředseda AS PF UK Staša  

    

Program:   

I. Sdělení děkana 

II. Sdělení členů  

III. Různé 

 

Ad I.  

Děkan: 

- informoval o jednotlivých krocích k naplnění usnesení mimořádného zasedání AS PF 

UK dne 13. 6. 2019, zejména ve vztahu komunikace s fakultními orgány a veřejností  

- delegoval proděkany na magisterské promoce v Karolinu ve dnech 6. a 7. 11. 2019: 

6. 11. 2019 v 10,30 hod. – proděkan Antoš,  

                   ve 12, 00 a ve 13,30 hod – proděkanka Chromá  

7. 11. 2019 v 10,30 – proděkan Damohorský, ve 12,00 a ve 13,30 hod. – děkan Kuklík 

 

Ad II.  

proděkan Damohorský: 

- informoval o nabídce prestižního ISDE Institutu (Madrid) na spolupořádání Letní školy 

sportovního práva v anglickém jazyce na PF UK na přelomu června a července 2020 

- informoval o zájmu University College Cork o spolupráci v oblasti programů LL.M. 

(vzájemně přiznávaná sleva na poplatku za LL.M. v případě, že studenti již část kurzů 

úspěšně absolvovali v rámci programu Erasmus+) 

- informoval, že z ukazatele D (finanční fond, jenž poskytuje RUK pro účely výjezdů k 

navazování či posilování spolupráce v zahraničí, podporu společných studijních 

programů se zahraničním prvkem, aktivity uskupení 4EU++, hostujících profesorů na 

PF UK či studentských výjezdů - nelze ale použít na konference a výzkum) zbývá 

dočerpat cca 400 000 Kč do konce listopadu 2019. Bude proto vypsáno výběrové řízení 

na podporu krátkodobých výjezdů doktorandů a akademičtí pracovníci si rovněž mohou 

podávat průběžné žádosti o financování cesty (uskutečněných nejpozději do konce 

listopadu 2019) z tohoto zdroje 

- předložil výsledky doplňkových konkurzů na studijní výjezdy s programem Erasmus+ 

pro letní semestr 2020. Celkem bylo podáno 33 přihlášek do anglické, německé, 

francouzské a italské jazykové oblasti, výběrové komise shledaly všechny studenty 

způsobilé k výjezdu. KD výsledky konkurzů vzalo na vědomí 
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- upozornil KD na několik případů naskenovaných dokumentů, které byly na PF UK 

zaslány k potvrzení pravosti ze strany tří tureckých univerzit, které obsahují 

falzifikované podpisy zástupců PF UK, jsou opatřeny razítkem za PF UK (Juridikum) a 

týkají se osob, které na PF UK nikdy nepůsobily. Proděkan Damohorský navrhl 

uvědomit o této skutečnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a věc dát na 

vědomí též turecké ambasádě v ČR a rektorovi UK a postoupit těmto orgánům kopie 

falzifikátů. KD s tímto postupem vyslovilo souhlas 

proděkanka Chromá: 

- informovala, že pro AR 2019/2020 bylo přijato do obou forem studia (MSP a DSP) 

celkem 785 uchazečů (97 % oproti AR 2018/2019) a zapsalo se 675 studentů (95 % 

oproti AR 2018/2019) 

- okomentovala rozeslanou informaci o výsledcích 3. a 4. části SZZK v září 2019; ze 

statistických údajů vyplývá, že ve 2. opakovaném pokusu neuspěli 2 studenti ve 3. části 

SZZK a 2 studenti ve 4. části SZZK (3. část SZZK úspěšně vykonalo 201 studentů a 4. 

část SZZK 188 studentů) 

proděkan Kysela:   

- informoval o administrativním zajištění činnosti 14 doktorských studijních programů 

součinností garantů a pověřených doktorandů; po diskusi bylo domluveno, že 

doktorandi podepíší závazek mlčenlivosti, odměňováni budou 2x ročně formou 

mimořádného stipendia  

tajemník: 

      -     informoval o poradě tajemníků fakult u kvestorky UK dne 2. 10. 2019 

- předložil KD žádost Centra spolků studentů a absolventů UK, týkající se pronájmu 

prostor na PF UK pro konferenci Rise and Shine, která se má uskutečnit dne 9. 11. 2019 

od 7:00 do 20:00. KD vyslovilo s pronájmem souhlas, další postup je delegován na 

provozní oddělení. 

předseda AS Boháč: 

- informoval o hlasování per rollam členů VR PF UK ve věci změn personálního složení 

oborových rad doktorských studijních programů a komisí pro státní doktorské zkoušky 

a pro obhajoby disertačních prací; návrhy byly schváleny 

- informoval o zaměření schůzek zástupců vedení PF UK s katedrami (harmonogram 

v příloze zápisu z jednání KD dne 26. 9. 2019) a potřebě vytvoření podkladových 

materiálů na tyto schůzky; předmětem schůzek bude zejména nový magisterský studijní 

program a související témata; 

 

Ad III. 

KD souhlasí s přiznáním účelových stipendií: 

- Andreska Zuzana za účast na letní škole lidských práv 2019 v Náměšti nad Oslavou ve 

dnech 15. – 21. 9. 2019, ve výši 3 000, - Kč; doporučuje dr. Urban  

- Drbohlavová Dominika za účast na letní škole lidských práv 2019 v Náměšti nad 

Oslavou ve dnech 15. – 21. 9. 2019, ve výši 3 000, - Kč; doporučuje dr. Urban 

- Engelmann Jan za výpomoc při Letní škole z USA (Texas) v době V. -VII./2019, ve 

výši 3.500,- Kč; doporučuje dr. Kohout 
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- Chocholoušová Karolína za účast na letní škole lidských práv 2019 v Náměšti nad 

Oslavou ve dnech 15. – 21. 9. 2019, ve výši 3 000, - Kč; doporučuje dr. Urban 

- Klíma Tomáš za účast na letní škole lidských práv 2019 v Náměšti nad Oslavou ve dnech 

15. – 21. 9. 2019, ve výši 3 000, - Kč; doporučuje dr. Urban 

- Kruľová Katarína za mentoring studentů reprezentujících PF UK na přípravných kolech 

FDI Moot Court, ve výši 12 000, - Kč; doporučuje doc. Balaš 

- Kučová Kateřina na reprezentaci ČR a PF UK na ME v 3D lukostřelbě, ve výši 2 000,- 

Kč; doporučuje Mgr. Kosová 

- Kurková Natálie za podíl na organizaci úvodního soustředění pro 1. ročník, ve výši 

2 500, - Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Lajdová Magdaléna za vzornou reprezentaci PF UK na Akademickém mistrovství ČR 

2019 (zisk dvou zlatých a jedné stříbrné medaile), ve výši 10 000, - Kč; doporučuje Mgr. 

Kosová  

- Mais Jan za podíl na uspořádání exkurze pro zahraniční studenty programu Erasmus+ ve 

dnech 31. 10. a 1. 11. 2019 do Mikulova, ve výši 2 000, - Kč; doporučuje dr. Kohout (za 

podmínky uskutečnění exkurze)  

- Moozová Lucie za podíl na organizaci úvodního soustředění pro 1. ročník, ve výši 1 500, 

- Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Němcová Anna za výpomoc při Letní škole z USA (Texas) v době V. – VII./2019, ve 

výši 2.000,- Kč; doporučuje dr. Kohout 

- Nováková Kateřina za účast na letní škole lidských práv 2019 v Náměšti nad Oslavou 

ve dnech 15. – 21. 9. 2019, ve výši 3 000, - Kč; doporučuje dr. Urban 

- Pechmannová Kateřina za podíl na organizaci úvodního soustředění pro 1. ročník, ve 

výši 4 000, - Kč; doporučuje proděkanka Chromá 

- Řepíková Kristýna za podíl na uspořádání exkurze pro zahraniční studenty programu 

Erasmus+ ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2019 do Mikulova, ve výši 2 000, - Kč; doporučuje 

dr. Kohout (za podmínky uskutečnění exkurze) 

- Strnadová Zuzana za mentoring studentů reprezentujících PF UK na přípravných kolech 

FDI Moot Court, ve výši 12 000, - Kč; doporučuje doc. Balaš 

- Šimon Josef za účast na letní škole lidských práv 2019 v Náměšti nad Oslavou ve dnech 

15. – 21. 9. 2019, ve výši 3 000, - Kč; doporučuje dr. Urban 

- Šolcová Šárka za účast na letní škole lidských práv 2019 v Náměšti nad Oslavou ve 

dnech 15. – 21. 9. 2019, ve výši 3 000, - Kč; doporučuje dr. Urban 

- Švandová Helena za mentoring studentů reprezentujících PF UK na přípravných kolech 

FDI Moot Court, ve výši 12 000, - Kč; doporučuje doc. Balaš 

- Vraspír Filip za podíl na uspořádání exkurze pro zahraniční studenty programu Erasmus+ 

ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2019 do Mikulova, ve výši 2 000, - Kč; doporučuje dr. Kohout 

(za podmínky uskutečnění exkurze) 

      z institucionálního programu: 

- Mgr. Bc. Fabian Seda na studijní pobyt v USA – studium LL.M. na UNI San Francisco, 

ve výši 85 000,- Kč; doporučuje proděkan Damohorský 
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KD souhlasí se zapůjčením místností (prostor): 

 

- všeobecná podmínka zapůjčení místností (prostor) = po skončení akce je nezbytné 

vrátit místnost do původního stavu, tj. srovnání židlí, vynesení košů, hrubý úklid 

místnosti 

 

      CLUB 307 (Pospíšek Tomáš) – meziuniverzitní spolek 

- m. č. 38 dne 15. 10. 2019 od 17:00 do 18:00 pro „Představení spolku“  

COMMON LAW SOCIETY: 

- m. č. 303 dne 21. 10. 2019 od 19:30 do 22:00 pro „Valnou hromadu spolku“ 

- m. č. 38 dne 30. 10. 2019 od 18:00 do 20:00 pro „Workshop: Role právníků v M&A 

transakcích“ – pod podmínkou podávání občerstvení v předsálí 

- m. č. 100 dne 11. 11. 2019 od 16:00 do 18:00 besedu na téma „Komu vadí Mezinárodní 

trestní soud a jak se ho zbavit?“  

- m. č. 220 dne 3. 12. 2019 od 18:00 do 19:30 pro „Rosa Parks Memorial Lecture 2019: 

JUDr. Eliška Wágnerová“  

- m. č. 117 dne 3. 12. 2019 od 20:00 do 21:30 pro „Rosa Parks Memorial Lecture 2019: 

číše vína s JUDr. Eliškou Wágnerovou“  

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO EVROPSKÉ A SROVNÁVACÍ PRÁVO & COMMON 

LAW SOCIETY: 

- m. č. 38 ve dnech 7. – 8. 12. 2019 od 8:00 (oba dny) do 19:00 (první den), 16:00 (druhý 

den) pro „Ph.D. Workshop 2019“ – pod podmínkou podávání občerstvení v předsálí 

DEBATNÍ KLUB UK: 

- m. č. 38 ve dnech 2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10. 2019 vždy od 18:00 do 20:30 pro 

„Schůzky debatního klubu“  

- m. č. 103 a 319 dne 2. 10. 2019 od 18:00 do 20:30 pro „Schůzky debatního klubu“  

- m. č. 300 ve dnech 2. 10., 16. 10., 23. 10., 30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11., 4. 12., 

11. 12., 18. 12. 2019 a 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2. 2020 vždy od 18:00 do 

20:30 pro „Schůzky debatního klubu“  

- m. č. 100 dne 9. 10. 2019 od 18:00 do 20:30 pro „Schůzky debatního klubu“  

- m. č. 220 ve dnech 2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10., 30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11., 

4. 12., 11. 12., 18. 12. 2019 a 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2. 2020 vždy od 18:00 

do 20:30 pro „Schůzky debatního klubu“  

JURISTI: 

- m. č. 401 vždy v pondělí 1 x za 14 dní od 19:45 do 21:00 pro „Pravidelné schůze spolku“  

       VŠEHRD: 

- m. č. 408 dne 16. 10. 2019 od 18:00 do 19:30 pro „Školení ASPI pro začátečníky“  

- m. č. 408 dne 30. 10. 2019 od 18:00 do 19:30 pro „Školení ASPI pro pokročilé“  

- m. č. 408 dne 13. 11. 2019 od 18:00 do 19:30 pro „Školení ASPI pro začátečníky“  

- Atrium dne 16. 11. 2019 od 15:00 do 22:00 pro „Předvečer výročí 17. listopadu“  

- m. č. 100 dne 17. 11. 2019 od 8:00 do 22:00 „Oslavy výročí 17. listopadu“ s podmínkou 

následného úklidu místnosti 

- m. č. 408 dne 27. 11. 2019 od 18:00 do 19:30 pro „Školení ASPI pro pokročilé“ 

-  
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Schváleno mimo KD (7. 10. 2019): 

Šípal, Jan, student PF UK: 

- atrium dne 14. 3. 2019 od 15:00 do 22:00 divadelní představení „Noc rozhodnutí“(Hra 

popisuje noc 14. 3. 1939 z pohledu prezidenta Emila Háchy, adaptace stejnojmenného 

filmu z roku 1993) 

 

KD souhlasí s následujícími zahraničními cestami učitelů PF: 

- Doc. Bílková, UNI Varšava + Benátky, konference + zasedání Benátské komise, 5.–12. 10. 

2019, vše jinak, pojištění vlastní; 

- dr. Nová, UNI Bratislava (EU) + Rájecké Teplice (poř. UNI Žilina), 8.–11. 10. 2019, vše 

NAKI, pojištění vlastní; 

- prof. Kuklík, UNI Drážďany (TU), studijně-výzkumný pobyt, 11.-13. 10. 2019, vše Progres 

Q5, pojištění vlastní; 

- B. Krupka, UNI Trnava, autodoprava pro prof. Skřejpka, 15. 10. 2019, služ. auto, stravné a 

vedlejší výdaje PF UK (OZZ), pojištění PF UK (OZZ); 

- dr. Maslowski, Varšava → Praha → Varšava, konference, 16.–18. 10. 2019, jízdné a pojištění 

Progres Q4, ostatní jinak;    

- dr. Kohout, Sarajevo, kongres, 17.–20. 10. 2019, vše z prostředků kurzu LL.M. (nebude-li 

hradit hostitel), pojištění PF UK (OZZ);  

- dr. Lipovský, Norimberk, Nuremberg Academy, konference, 17.–20. 10. 2019, vše UNCE 

(prof. Šturma), pojištění vlastní;  

- doc. Hofmannová, UNI Michigan, jednání o spolupráci, 18.–28. 10. 2019, vše Ukazatel D, 

pojištění PF UK (OZZ);  

- prof. Tichý, UNI Bonn, meziuniverzitní dohoda, 21.–23. 10. 2019, jízdné Ukazatel D, ostatní 

jinak, pojištění vlastní; 

- Mgr. Troup, UNI Bonn, studijně-výzkumný pobyt, 21.–23. 10. 2019, jízdné a stravné Progres 

Q3, ubytování jinak, pojištění vlastní; 

- dr. Sedláček, Štrbské Pleso (poř. UNI Košice), konference, 23.–25. 10. 2019, vše Progres Q3, 

pojištění PF UK (OZZ);  

- dr. Honusková, Helsinky, konference, 23.–26. 10. 2019, vše UNCE (prof. Šturma), pojištění 

PF UK (OZZ); 

- prof. Jelínek, UNI Bratislava (UKo), konference, 24-25. 10. 2019, vše Progres Q2, pojištění 

PF UK;  

- doc. Scheu, UNI Vídeň, studijně-výzkumný pobyt, 25. 10. – 2. 11. 2019, jízdné a stravné 

NAKI, ubytování jinak, pojištění PF UK (OZZ); 

- prof. Jelínek, UNI Košice, konference + studijně-výzkumný pobyt, 5.–8. 11. 2019, vše NAKI, 

pojištění PF UK (OZZ); 

- dr. Nová, Smolenice (poř. UNI Bratislava – EU), konference, 27.–29. 11. 2019, vše NAKI, 

pojištění vlastní; 

- dr. Nová, Berlín (BIM), studijně-výzkumný pobyt, 10.–15. 12. 2019, vše NAKI, pojištění 

vlastní 
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Příští jednání KD je 24. 10. 2019 od 14 hod.  

 

 

Zapsal JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.  

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


