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Obecné informace o fakultě 

Historie fakulty 
 

1566: v Olomouci založena jezuitská kolej  
 

1679: olomoucký rodák, doktor práv Karel Ferdinand Irmler obdržel od císaře Leopolda I. 

povolení konat pro posluchače univerzity zvláštní právnické přednášky  
 

1778: přeložení olomoucké univerzity do Brna  
 

1782: přeměněna ve vysokou školu nižšího typu - lyceum a od 1. listopadu přeložena 
zpět do Olomouce  

 
1859: zemský výbor v Brně požádal ministerstvo kultu a vyučování ve Vídni, aby zřídilo 

v Brně právnickou akademii  

 
15. listopad 1918: v parlamentě podán spisovatelem A. Jiráskem a prof. K. Englišem 

návrh zákona na zřízení univerzity  
 

28. leden 1919: zřízena Masarykova univerzita se čtyřmi fakultami (právnickou, 
lékařskou, filozofickou a přírodovědeckou)  

 
1919/1920: zahájení činnosti, základ pedagogického sboru tvořili Bohumil Baxa, profesor 

pro české dějiny, Josef Vacek pro srovnávací právovědu, Jaroslav Kallab pro trestní 

právo, Rudolf Dominik pro obchodní právo, profesoři František Weyr, Karel Engliš a 
Jaromír Sedláček, přičemž František Weyr se stal prvním děkanem právnické fakulty  

 
1922: vypsání veřejné soutěže na projekt výstavby akademické čtvrti  

 
1925: vypsání veřejné soutěže na řešení akademického náměstí  

 
9. červen 1928: slavnostní položení základního kamene  

 

1931: odevzdání stavby k užívání  
 

v meziválečném období se ve funkci děkana postupně vystřídali profesoři František Weyr 
1919 - 1920, 1927 - 1928, 1935 - 1936, Jaroslav Kallab 1920 - 1921, 1929 - 1930, 1937 

- 1938, Karel Engliš 1921 - 1922, 1925 - 1926, Josef Vacek 1922 - 1923, Bohumil Baxa 
1923 - 1924, 1933 - 1934, Dobroslav Krejčí 1924 - 1925, 1931 - 1932, Jaromír Sedláček 

1926 - 1927, 1934 - 1935, Jan Loevenstein 1928 - 1929, Rudolf Dominik 1930 - 1931, 
1939 - 1940, Jan Vážný 1932 - 1933, František Čáda 1936 - 1937 a František Rouček 

1938 - 1939, bylo pravidlem, že děkan se příštím rokem stával proděkanem, profesoři 

Karel Engliš 1919 - 1920, František Weyr 1923 - 1924, Jaroslav Kallab 1927 - 1928, 
Bohumil Baxa 1931 - 1932 a Dobroslav Krejčí 1935 - 1936 se stali i rektory Masarykovy 

univerzity  
 

17. listopad 1939: nacisté obsadili budovy vysokých škol a studentských kolejí  
 

1945: prvním poválečným děkanem právnické fakulty se stal prof. Fr. Čáda  
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11. červen 1945: započaly přednášky v Auditoriu maximu slavnostním projevem děkana 
fakulty  

 

1945: otevřeny tyto ústavy: pro právní filozofii (vedoucí V. Kubeš); pro dějiny veřejného 
a soukromého práva středoevropského (Fr. Čáda); pro dějiny práva na území ČSR (Fr. 

Čáda); pro právo občanské (V. Kubeš); pro právo obchodní a směnečné (F. Rouček, po 
jeho odchodu zůstal ústav bez vedoucího); pro právo správní (J. Pošvář); pro právo 

mezinárodní (B. Kučera); pro vědu a právo finanční (Vl. Vybral); národního hospodářství 
a statistiky (V. Chytil); pro právo ústavní(Fr. Weyr)  

 
1948: řada negativních změn v životě fakulty  

 
1950: zřízeny katedry (7), k rozvinutí činnosti se však již nedostaly, děkany byli v letech 

1948 - 1949 Jaroslav Pošvář a 1949 - 1950 Jaromír Blažke  

 
27. červen 1950: vládním nařízením byla fakulta zrušena, budova právnické fakulty byla 

po krátké době předána k dispozici Vojenské akademii, která ji měla v držení až do roku 
1990  

 
15. březen 1969: vládním nařízením č. 35/1969 Sb. obnovena právnická fakulta v rámci 

brněnské Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, prvním děkanem se stal Vladimír 
Klokočka, docent ústavního práva  

 

1989: fakulta se vrátila do své budovy na ulici Veveří, které postupně dala její původní 
podobu, v čele fakulty po roce 1989 stáli: Jiří Kroupa (1990 - 1994), Zdeňka Gregorová 

(1994 - 1995), Josef Bejček (1995 - 2001), Jan Svatoň (2001 - 2007) a Naděžda 
Rozhenalová (2007 - dosud) 

 

Obecné informace o přijímacím řízení 
Pro navazující magisterské kombinované studium se podává přihláška pouze elektronicky 
na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/. Doklad o úhradě poplatku za služby spojené 

s přijímacím řízením není nutné na fakultu posílat. Je však nutné dodržet platební 
podmínky uvedené v elektronické přihlášce. Fakulta je oprávněna si vyžádat doklad o 

platbě v případě pochybností o jejím provedení. Tento poplatek není možné hradit 
v pokladně Právnické fakulty MU. 

 

Informace o studijních programech a oborech 

Kód 
program

u 

Název 
programu/obor

u 

Typ 

programu 

Titu

l 

Form

a 

Délk

a 

Vyuč.

jazyk 

OP

P 
U/P 

B6804 
Právní 
specializace 

Bakalářské 
studium 

Bc. KS 3   350 3329/376 

  
Právní vztahy k 
nemovitostem 

Bakalářské 
studium 

Bc. KS 3 
Češti
na 

50 366/61 

  Právo a finance 
Bakalářské 
studium 

Bc. KS 3 
Češti
na 

50 421/54 

  
Právo a 
mezinárodní 

obchod 

Bakalářské 

studium 
Bc. KS 3 

Češti

na 
50 396/46 

  Právo a podnikání 
Bakalářské 
studium 

Bc. KS 3 
Češti
na 

50 497/41 

  
Teorie a praxe 
přípravného 

řízení trestního 

Bakalářské 

studium 
Bc. KS 3 

Češti

na 
50 596/76 

http://is.muni.cz/prihlaska/


  Veřejná správa 
Bakalářské 
studium 

Bc. KS 3 
Češti
na 

50 554/68 

  
Vyšší justiční 

úředník 

Bakalářské 

studium 
Bc. KS 3 

Češti

na 
50 499/30 

N6807 Veřejná správa 

Navazující 

magistersk
é studium 

Mgr. KS 2     428/58 

  Veřejná správa 
Navazující 
magistersk

é studium 

Mgr. KS 2 
Češti

na 
60 428/58 

M6805 
Právo a právní 

věda 

Magistersk

é studium 
Mgr. PS 5   550 4615/603 

  Právo 
Magistersk

é studium 
Mgr. PS 5 

Češti

na 
550 4615/603 

 

Základní statistické informace 

Přepočtený počet učitelů: 90 

Celkový počet přihlášených uchazečů: 8366 

- z toho na magisterské programy: 5007 
 

Termíny 

Druh termínu Pro jaký typ studia Datum Poznámka 

Termín podání 
přihlášky 

Bakalářské a magisterské 
studium 

1. 11. 2010 – 28. 2. 
2011 

 

Navazující magisterské 
studium 

1. 2. 2011 – 30. 4. 
2011 

 

Termín přijímací 
zkoušky 

Bakalářské a magisterské 
studium 

7. – 8. 5. 2011 TSP 

Navazující magisterské 
studium 

3. 6. 2011 TOZ 

 
Poplatky 

Pro jaký typ studia Výše poplatku Poznámka 

Bakalářské a magisterské studium 400 Kč e-přihláška 

Navazující magisterské studium 400 Kč e-přihláška 

 

Přijímací zkoušky 

Povinnou součástí přijímacího řízení do bakalářského a magisterského studia na 

Právnickou fakultu MU je Test studijních předpokladů, do navazujícího studia na 
Právnickou fakultu MU je Test odborných znalostí.Podrobné informace o Testu studijních 

předpokladů (TSP) jsou na internetové adrese: 
http://www.muni.cz/admission/bachelor_test, o Testu odborných znalostí (TOZ) jsou na 

internetové adrese: http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/prijimaci-rizeni/ 
 

Uplatnění absolventů 

Právní vztahy k nemovitostem 

Absolvent bakalářského oboru Právní vztahy k nemovitostem najde uplatnění zejména 
v oblasti nakládání s nemovitostmi - v rezortu Ministerstva pro místní rozvoj, rezortu 



Ministerstva zemědělství, v katastrálních úřadech, správě nemovitostí a v realitních 
kancelářích. 

Právo a finance 

Absolvent bakalářského oboru Právo a finance může uplatnit získané znalosti a 
dovednosti především v orgánech a institucích veřejné správy zabývajícími se 

problematikou financí a i v oblastech podnikatelských. 
Právo a mezinárodní obchod 

Absolvent bakalářského oboru Právo a mezinárodní obchod najde uplatnění zejména 
v komerčně právní praxi a v mezinárodním obchodě. 

Právo a podnikání 
Absolvent bakalářského oboru Právo a podnikání najde uplatnění zejména v komerčně 

právní praxi, v daňovém poradenství. 
Teorie a praxe přípravného řízení trestního 

Absolvent bakalářského oboru Teorie a praxe přípravného řízení trestního najde uplatnění 

zejména ve veřejné správě v rozsahu Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti - 
vězeňská služba, justiční stráž, na Ministerstvu obrany - u vojenské policie, na 

Ministerstvu financí - v celní správě, v ostatních rezortech na úseku správního trestání. 
Veřejná správa 

Absolvent bakalářského oboru Veřejná správa najde uplatnění zejména v orgánech 
veřejné správy. 

Vyšší justiční úředník 
Absolvent bakalářského oboru Vyšší justiční úředník může uplatnit získané znalosti a 

dovednosti především v rámci rezortu ministerstva spravedlnosti a ministerstva vnitra. 

Vzhledem k charakteru vzdělání jsou získané poznatky využitelné i pro práci u osob 
provozujících soukromé právnické profese, kupř. u advokátů, notářů či exekutorů. 

Veřejná správa 
Absolvent navazujícího magisterského studia v oboru Veřejná správa může uplatnit 

získané znalosti a dovednosti především v orgánech a institucích veřejné správy, a to na 
všech úrovních státní správy, v celé oblasti územní samosprávy, dále v organizacích 

založených a zřízených uvedenými subjekty působícími ve veřejném sektoru, dále v 
orgánech profesní (zájmové) či vysokoškolské samosprávy. Uplatnění může nalézt také 

v evropských institucích. Pro absolventy se předpokládá uplatnění v pozici úředníka, 

vedoucího úředníka, a také v pozicích řídících a manažerských. 
Právo 

Absolvent magisterského studia oboru Právo najde široké uplatnění ve všech oborech, 
v nichž se předpokládá ucelené právnické vzdělání (soudnictví, veřejná správa, státní 

zastupitelství, advokacie, soukromý sektor atd.). 
 

Doporučená literatura k TSP 

S výjimkou případného seznámení se se staršími variantami TSP (viz 

http://www.muni.cz/tsp/ ) není doporučena žádná speciální přípravná 
literatura. Úplné znění všech variant Testu studijních předpokladů 

z předchozího přijímacího řízení, klíče správných odpovědí a základní statistické 
charakteristiky najdete na stránce http://www.muni.cz/tsp/. Centrum 

celoživotního vzdělávání PrF nabízí zájemcům o studium Kurzy pro maturanty (a 

nejen pro ně). Bližší informace najdete na 
http://www.law.muni.cz/dokumenty/9874 

 
Doporučená literatura k TOZ 
Veřejná správa 

Subtest zahrnuje zadání z oblasti vymezení veřejné správy, správního práva a správní 

vědy, právní regulace organizace veřejné správy, právní regulace činnosti veřejné 



správy, záruk zákonnosti ve veřejné správě a správněprávní odpovědnosti (to vše 
v rozsahu bakalářského studia). 

Doporučené prameny: 

 Skulová, S. a kol.: Správní právo procesní. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, 432 s. 

 Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění předpisů 
pozdějších. 

 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České republiky, ve znění předpisů pozdějších. 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění předpisů pozdějších. 
 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění předpisů pozdějších. 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění předpisů pozdějších. 

 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění předpisů pozdějších. 
 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění předpisů 

pozdějších. 
 Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění předpisů pozdějších. 

 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění předpisů pozdějších. 

Právo Evropské unie 

Subtest zahrnuje zadání z problematiky práva Evropské unie v rozsahu bakalářského 

studia. Zahrnuty jsou zejména následující témata: historie a východiska mezinárodní 

integrace v evropském geografickém prostoru; nadstátní a mezivládní mechanismus 
integrace; vývoj a charakteristika Evropských společenství a Evropské unie; orgány 

Evropské unie – složení, vzájemné vazby a pravomoci; prameny práva Evropské unie; 
zásady aplikace práva Evropské unie; prosazování práva Evropské unie s důrazem na 

nejvýznamnější typy řízení (zejména prejudiciální řízení, řízení pro porušení povinnosti, 
žaloba na neplatnost); základy jednotného vnitřního trhu.  

Doporučená literatura:  

 KŘEPELKA, Filip - SKŘIVÁNKOVÁ, Kateřina. Právo Evropské unie : multimediální 

učební text. 1. dostik 2. aktualiz. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 78 s. 
ISBN 978-80-210-4431-9. 

 Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie 

Veřejné finance 

Subtest předpokládá základní orientaci ve finančním právu a finanční správě a znalost 

příslušné terminologie. Zahrnuje zadání z problematiky veřejných financí, finančního 

systému a jejich právní regulace v rozsahu bakalářského studia. Zejména se jedná 
o oblast státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, 

Národního fondu, soustavy daní a jejich správy, vymezení věcné a místní působnosti 
správců daně, soustavy územních finančních orgánů a Celní správy České republiky, 

právní regulaci měny, Českou národní banku a její působnost.  

Doporučená literatura: 

Mrkývka, P., Pařízková, I: Základy finačního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 

Jánošíková, P., Mrkývka, P., Tomažič, I. a kolektiv: Finanční a daňové právo. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2009. 


