
 

 

 

 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity ze dne 19. 9. 2016 

 

Datum konání: 19. 9. 2016  

Místo konání: Místnost 109, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70 

Přítomní senátoři Učitelské komory:  

doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (předsedkyně Akademického senátu), JUDr. Bc. Tereza 
Kyselovská, Ph.D, JUDr. Eva Večerková, Ph.D., MBA, JUDr. Alena Kliková, Ph.D, JUDr. Bc. 

Jaromír Tauchen, Ph.D. LL.M. Eur.Int., JUDr. Dana Šramková, Ph.D., JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. 

Přítomní senátoři Studentské komory: 

Lukáš Buchta, Jiří Růžička, Daniela Procházková, Adam Herma, Jakub Šťastný, 

Omluvení senátoři: 

JUDr. Petr Lavický, Ph.D, JUDr. David Sehnálek, Ph.D., JUDr. Jana Dudová, Ph.D., Mgr. Vlastimil 

Vitoul, Jaroslav Compel ,́ Petr Adamec, 

Hosté: 

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, 

Ph.D. 

 



Program: 

I. Vyjádření se k jmenování vedoucích kateder 

II. Vyjádření se k jmenování doc. JUDr. Věry Kalvodové, Dr. Proděkankou pro doktorské 

studium a rigorózní řízení 

III. Různé 

 

Předsedkyně AS doc. Ronovská zahájila zasedání Akademického senátu v 13:05. Konstatovala, že AS 
je usnášeníschopný a přítomné seznámila s programem jednání. Uvedla, že v rámci bodu IV bude 

projednáno znovuobsazení ubytovacích komisí a obsazení uprázdněných senátorských funkcí v rámci 

studentské komory.  

 

I. 

Vyjádření se k jmenování vedoucích kateder 

Senátoři Akademického senátu Prf MU se s podklady seznámili již před zasedáním. Děkanka Prf MU 

doc. Selucká nicméně zopakovala, kteří pedagogové jsou navrženi na pozice vedoucích kateder a 

stručně sumarizovala, jak byli do svých funkcí vybráni. 

Za Katedru právní teorie byl navržen jediný kandidát prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. A paní 

děkanka s tímto kandidátem souhlasila. Za Katedru Dějin státu a práva byl rovněž navržen jediný 

kandidát, konkrétně prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. a paní děkanka s tímto kandidátem souhlasila. 

Katedru Občanského práva povede prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., který byl touto funkcí pověřen již 

po odchodu jeho předchůdce do funkce ústavního soudce. Katedru obchodního práva povede prof. 

JUDr. Josef Bejček, CSc. Katedru pracovního práva pak prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.. 

Katedru práva životního prostředí a pozemkového práva doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. Ústav pro 

právo a technologie povede doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. A Ústav pro otázky soudnictví pak JUDr. 

David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.  

Usnesení: 

Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity, se na svém řádném zasedání 

konaném dne 19. 9. 2016 vyjádřil ve smyslu čl. 24 odst. 2 písm. b) Statutu Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity k jmenování vedoucích kateder. 

Pro – 11, Proti -0, Zdrželi se - 0 

 

II. 

Vyjádření se k jmenování doc. JUDr. Věry Kalvodové, Dr. Proděkankou pro doktorské studium 

a rigorózní řízení 

Paní děkanka v tomto bodě konstatovala, že docentka Kalvodová již tuto funkci vykonávala 

v zastoupení odstoupivší docentky Gregorové a s výkonem této funkce byla paní děkanka spokojená, a 

proto se rozhodla ji jmenovat nastálo. K tomuto vznesla předsedkyně senátu docentka Ronovská 

dotaz, zda zde není neslučitelnost funkcí s výkonem funkce vedoucího katedry a paní děkanka jí 

odpověděla, že není. 

Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity se na svém řádném zasedání 

konaném dne 19. 9. 2016 ve smyslu článku 24 odst. 2 písm. c) Statutu Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity vyjádřil k jmenování paní doc. JUDr. Věry Kalvodové, Dr. proděkankou 

pro doktorské studium a rigorózní řízení. 



 

Pro – 11, Proti - 0, Zdrželi se - 0 

III. 

Různé 

Prvním projednávaným tématem bylo nedostatečné obsazení Studentské komory Akademického 

senátu PrF MU. Doc. Ronovská stručně shrnula, proč je třeba nastalou situaci řešit. Osvětlila, že ve 

výkonu funkce zbývá pouze 6 z 10 senátorů a že bude třeba vyhlásit doplňkové volby. 

Poté se k tomu vyjádřil Jiří Růžička a sdělil, že jsou již podnikány kroky k nápravě a obsazení 

uprázdněných mandátů. 

Dle se doc. Ronovská ptala, jaká je situace s Collette Schinskou, zda jí nezanikl mandát po roce, kdy 

jej nevykonávala. Jiří Růžička k tomu sdělil, že nenaplnila podmínky zániku mandátu a tak je stále ve 

funkci a zároveň zmínil, že by bylo vhodné novelizovat a aktualizovat volební řád. Jelikož došlo 

k situaci, kdy máme tři senátory za 5. ročník namísto jednoho a k jejímu řešení dojde až k lednu 

následujícího roku a k dalším nepříjemnostem, které ovšem nelze řešit dle stávajícího předpisu. 

Na to navázala paní děkanka doc. Selucká s informací, že v návaznosti na změny v zákoně o vysokých 

školách dojde i k změnám ve Statutu Právnické fakulty Masarykovy univerzity a bylo by vhodné tyto 

změny spojit. Zároveň bude muset být schválen Řád celoživotního vzdělávání, aby bylo možné spustit 

další formy vzdělávání na naší fakultě, konkrétně LLm a MBA.  

Doktorka Kyselovská vznesla dotaz, jak daleko se dospělo při realizaci. Paní děkanka doc. Selucká 

vyzvala k odpovědi prof. Svatoně.  

Ten podrobně shrnul, v jakých oborech bude nové formy studia škola poskytovat a doplnil i výhled, 

odkdy bude tato forma studia poskytována a vyjádřil názor, že by ke schválení těchto forem 

vzdělávání v jejich konkrétní podobě mohlo přijít v raném podzimu. 

Předsedkyně senátu doc. Ronovská zahájila následně diskusi nad jmenováním členů Ubytovací 

komise. Shrnula, že obě studentky vykonávají svou funkci řádně a z jejich strany je záměr nadále ji 

vykonávat, což jí bylo sděleno prostřednictvím studentské komory. Z těchto důvodů studentku 

Bilovou jmenovala do funkce děkanka doc. Selucká a studentku Zuzanu Hruškovou navrhl 

Akademický senát PrF MU ke jmenování chválením tohoto usnesení. 

Usnesení: 

Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity na svém řádném zasedání dne 19. 

9. 2016 ve smyslu čl. 24 odst. 3 písm a) Statutu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

navrhuje studentku Zuzanu Hruškovou do funkce člena Ubytovací komise. 

Pro - 11, Proti – 0, Zdrželi se - 0 

Předsedkyně AS Prf MU doc. Ronovská ukončila zasedání AS Prf v 13:40. 

 

Zapsala: Daniela Procházková 


