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Pokyn děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 4/2019 
 

 

Vyslání na zahraniční konferenci a podpora zapojení  
do zahraničních vědeckých sítí (mimo SR) 

 
(ve znění účinném od 1. 1. 2019) 

 
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o vysokých školách“) vydávám tento pokyn: 
 

 
1) V roce 2019 může vyučující působící na plný úvazek1 na Právnické fakultě 

MU (dále jen „vyučující“) obdržet podporu z prostředků oddělení pro 
zahraniční vztahy ve výši až 15.000,- Kč na aktivní účast na zahraniční 
konferenci, a to při splnění následujících podmínek: 

- jde o vědeckou či pedagogickou odbornou konferenci v zahraničí (mimo 
SR), 

- učitel zde aktivně vystoupí s příspěvkem, který bude otištěn ve sborníku, 
nebo časopise, 

- příspěvek otištěný ve sborníku či časopise je vykazován v rámci sběru dat 
pro VaV výlučně a pouze pro PrF MU a je zaveden do IS MUNI po svém 
vydání, 

- jestliže vyučující čerpal podporu v předchozích letech, byla naplněna 
podmínka otištění příspěvku, případně vyučující doloží potvrzení 
organizátora konference, že sborník je v tisku (resp. redaktora časopisu o 
přijetí do tisku). 

 
Další podmínky: o příspěvek je třeba požádat k rukám proděkana pro 
zahraniční a vnější vztahy prostřednictvím IS MUNI alespoň 14 dnů před 
datem přihlášení na konferenci a alespoň 30 dnů před plánovaným výjezdem. 
V opačném případě si děkan vyhrazuje právo o příspěvku nerozhodnout. 
Udělení této podpory vylučuje přiznání cílové odměny dle pokynu děkana č. 
2/2019 – Cílové odměny za zpracování grantového projektu a dle pokynu 

                                                           
1 Ve zvláště odůvodněných případech je možné, aby děkan z této podmínky udělil na návrh proděkana 

výjimku.  
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děkana č. 1/2019 – Cílové odměny za internacionalizaci v oblasti publikací za 
rok 2019. V případech, kdy se jedná o významnou reprezentaci fakulty, může 
děkan na návrh proděkana příspěvek zvýšit. 

 
2) V roce 2019 může vyučující obdržet podporu z prostředků oddělení pro 

zahraniční vztahy ve výši až 20.000,- Kč určenou k budování či rozvíjení 
mezinárodních vědeckých sítí mimo sítí výlučně česko-slovenských 
(mezinárodních odborných grémií, pracovních skupin apod.), a to při splnění 
následujících podmínek: 

- jedná se o zahraniční akci mimo SR (zasedání expertů, setkání odborných 
grémií, projednání legislativních návrhů apod.), přičemž vyučující se 
aktivně účastní příslušného jednání (akce) a publikuje z jednání odbornou 
zprávu v podobě odborného uceleného pojednání, které bylo otištěno ve 
sborníku či časopise jako odborný článek a které bude vykazováno v rámci 
sběru dat pro VaV výlučně a pouze pro PrF MU a bude zavedeno do IS 
MUNI po svém vydání (příp. byl tento příspěvek prokazatelně přijat 
k publikaci),  

- v případě, že byla tato podpora udělena v předchozích letech, byly 
naplněny podmínky stanovené pro přidělení podpory v daném roce.  

 
 
Ustanovení bodu 1) o dalších podmínkách udělení odměny platí obdobně. 
 
 
 
V Brně dne 7. listopadu 2018 
 
 
 
 
        doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., v. r. , 
            děkanka 

 


