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Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity konaného dne 12. listopadu 2009 

 
Konání: 12. listopadu 2009, 12,30 hod 

Místo zasedání: Zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty, místnost č. 109 

 

Přítomní senátoři učitelské komory:  
JUDr. Petr Kolman, Ph.D., Doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D., JUDr. 

Kateřina Ronovská, Ph.D.,JUDr. Pavel Salák, JUDr. David Sehnálek, Ph.D., Ing. Eva Tomášková, 

Ph.D, JUDr. Eva Večerková, Ph.D. 
 

Přítomní senátoři studentské komory:  
Jan Kazda, Bc. Petr Kolečkář, Jana Kraĺovianská, Lucie Nechvátalová, Lukáš Pruška, Robert 

Stróbinger. 

 

Omluveni senátoři učitelské komory:  
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.,  JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. 

 

Omluveni senátoři studentské komory:  
Mgr. Damian Czudek,  Ing. Jan Hajzler. 

 

Omluveni senátoři v průběhu jednání: 
Lucie Nechvátalová,  Robert Stróbinger. 

  

Hosté: 
PROGRAM: 

1. Přivítání přítomných senátorů a hostů 

2. Způsobilost Akademického senátu PrF MU jednat 

3. Návrh programu jednání 

4. Zpráva z usnesení ze zasedání AS PrF MU ze dne 28. dubna 2009 

5. Návrhy na změnu  Statutu Právnické fakulty MU 

6. Diskuse-různé  

7. Usnesení 

8. Závěr  

 

Ad. 1., 2. a 3.)   Zasedání AS PF MU zahájila předsedkyně senátu přivítáním všech členů-

senátorů. Současně konstatovala  usnášeníschopnost senátu. V úvodu navrhla program jednání, 

který byl jednomyslně schválen. 

 
Pro   12, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
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Ad. 4.)  Zpráva z usnesení ze zasedání AS PrF MU ze dne 28. dubna  2009 
Úkoly nebyly uloženy. 

 
 

 

Ad. 5.)  Návrhy na změnu Statutu Právnické   fakulty MU 
Překladatelkou změn je paní děkanka prof. Rozehnalová a předsedkyně senátu představila 

následující návrhy na změnu: 

 

Bod 1. Návrh na vypuštění čl. 25 odst. 4 písm. n „v souladu s Disciplinárním řadem fakulty (vnitřní 

předpis č. 8) rozhoduje o uložení kárného opatření studentům“ a na následnou úpravu článku.  

Odůvodnění: Pravomoc děkana směrem k disciplinárnímu řízení je upravena taktéž v písm. o téhož 

článku a odstavce, jedná se tedy o duplicitní úpravu.  

 

Bod 2. Návrh na vypuštění čl. 28 odst. 4 „Zastoupení v řízení o přestupku studenta není možné. 

Bližší podrobnosti upravuje disciplinární řád (vnitřní předpis č. 8).“ A na následnou úpravu článku.  

Odůvodnění: Právo obviněného ze správního deliktu se nechat v řízení zastupovat náleží mezi 

základní procesní oprávnění. Disciplinární delikt je jednou z forem správního deliktu a obecné 

zásady platící pro správní trestání je tedy nutno uplatnit i zde. Ustanovení je v rozporu s výše 

uvedeným základním principem a proto je navrhování jeho vypuštění 

 

Bod 3. Návrh na doplnění čl. 28 odst. 3 o dovětek „Bližší podrobnosti upravuje Disciplinární řád 

(vnitřní předpis č. 8)“ 

Odůvodnění: Vzhledem k navrhovanému zrušení čl. 28 odst. 4 je vhodné odkaz na Disciplinární řád 

uvést buď v odst. 3 čl. 28 nebo jej ponechat jako samostatné ustanovení v odst. 4 čl. 28. 

 

Bod 4.  Návrh na změnu článku 38 věta druhá a třetí.  Vypustit věty „Studium se člení na bloky a 

semestry. Podrobnosti stanoví studijní plány. “ Obě věty  nahradit větou:  „Probíhá podle 

schválených studijních plánů v ročnících, které se člení na semestry.“ 

Odůvodnění: Tato ustanovení neodpovídají zcela realitě z pohledu Studijního a zkušebního řádu 

MU.  

 

Bod 5. Návrh na úpravu čl. 39. Změna prvé věty na: „Studium v doktorském studijním programu na 

fakultě je čtyřleté“.  

Odůvodnění.   V souladu s akreditací DSP je nezbytné opravit délku studia. Dále se v souvislosti se 

studiem v DSP nepoužívá označení „postgraduální studium“. Vzhledem k tomu, že je DSP 

akreditován v jednotlivých studijních oborech, doporučuje se doplnit tuto skutečnost do statutu. 

 

Bod 6. Návrh na úpravu čl. 52 odst. 1 bod 4 

vypustit „Studijní a zkušební řád doktorského studijního programu“ 

Odůvodnění. Doporučuje se vypustit bod 4, který mezi vnitřní předpisy řadil Studijní a zkušební řád 

DSP, protože v současné době je tato úprava zahrnuta ve Studijním a zkušebním řádu MU. 

 

Bod 7. Návrh na vložení nové věty do článku 33 odst. 2. „Do doktorského studijního programu se 

přijímají studenti s ukončeným vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu.“   

Odůvodnění: striktní vymezení článku 33 je zavádějící ve vztahu k doktorskému studiu.  
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Bod 8.  Návrh na zrušení vnitřního předpisu „č. 1 Pravidla přijímacího řízení a úpravu“ a úpravu 

článku 52 odst. 1 bod 1: vypustit Pravidla přijímacího řízení. 

Odůvodnění: Pravidla přijímacího řízení upravují podmínky přijetí ke studiu na Právnickou fakultu 

Masarykovy univerzity a pravidla konání přijímacího řízení. Podmínky přijetí ke studiu a způsob 

podávání přihlášek je upraven v čl. 14 Statutu Masarykovy univerzity a další náležitosti přijímacího 

řízení jsou promítnuty do Přílohy č. 4 ke Statutu Masarykovy univerzity. V souladu se  Statutem a 

Přílohou č. 4 ke Statutu Právnická fakulta Masarykovy univerzity vyhlašuje vždy pro příslušný 

akademický rok Podmínky přijetí k magisterskému a bakalářskému studiu, které zveřejňuje 

v daných termínech na své úřední desce. Existence Pravidel přijímacího řízení jako samostatného 

vnitřního předpisu Právnické fakulty Masarykovy univerzity se jeví jako nadbytečné a vytváří 

duplicitu právní úpravy. Dále se sluší poznamenat, že  charakterem úpravy tento vnitřní předpis 

stále počítá s podáním přihlášky ke studiu formou tiskopisu Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR, který již v přijímacím řízení na Masarykovu univerzitu používán není. S tím 

souvisí i úprava Statutu v této části.  

 

V rámci diskuse vystoupili: 
 

V rámci diskuse nebylo připomínek. 

 

Návrh usnesení: 
 

Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje změny Statutu 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity.  

 

Pro  12, proti 0, zdržel se hlasování 0. 

 

Ad. 6.)  Diskuse-různé  
 

V rámci diskuse vystoupili: 

Předsedkyně senátu iniciovala další řádné zasedání AS PrF MU na konec listopadu, popřípadě 

začátek prosince s tím, že harmonogram bude upřesněn. Z řad studentské i učitelské komory nebyly 

vzneseny žádné podněty k řešení.  

 

Ad. 7.)   Usnesení 
 

Akademický senát PF MU na svém řádném zasedání konaném dne 12. listopadu  2009 

schválil: 

 

1. Návrhy na změnu Statutu Právnické fakulty MU 

 
 

Pro  14, proti  0, zdržel se hlasování 0. 

 

 

Ad.  8.)    Na závěr předsedkyně AS poděkovala přítomným senátorům a hostům za účast a 

popřála hodně zdaru v další práci. 

 

 
Zapsala: Ivana Pařízková 


