
Zápis č. 1/2014-2015 ze zasedání kolegia děkana dne 1. 9. 2014 
 

SZ: MU-IS/89526/2014/155777/PrF 
 

Přítomni: prof. Rozehnalová, prof. Gregorová, doc. Mrkývka, doc. Kotásek, JUDr. Valdhans, 
doc. Škop, JUDr. Jurníková, předseda AS dr. Sehnálek, tajemnice Ing. Přikrylová 
 
Omluveni:  
Host: Mgr. Pavliňák, Bc. Schardová 
 
Program: 
Úvodní zasedání kolegia děkana 

1. Příprava na zahájení akademického roku, kontrola úkolů.  
o Budova, stav prací, aktuální informace, změny v plánech, otázky nutné k řešení 

(Ing. Přikrylová, Ing. Klein) 
o Stav zápisu studentů a další úkoly související se zahájením akademického 

roku, elektronický katalog, přezkumné řízení, náhradní přijímací řízení atd. 
(Mgr. Pavliňák, Bc. Schardová) 

o Přijaté normy pro nové období – přehled (p. Šimberová) 
o Dny práva – proděkan Valdhans  
o Aktuální stav vyhlášení projektů specifického výzkumu – proděkanka 

Gregorová  
o Odsouhlasení harmonogramu zasedání kolegia děkana, porad vedoucích 

kateder, vědecké rady 
o Představení příjezdů zahraničních profesorů – JUDr. Valdhans, Mgr. 

Redrupová 
o Dlouhodobý záměr – příprava harmonogramu  
o Rada projektů – plán zasedání. Mgr. Ing. Jaroš, proděkan Mrkývka  

2. Hospodaření fakulty v období 1 – 7/2014 – Ing. Přikrylová (CCV, ediční – samostatné 
výnosy a náklady) 

3. Informace o dalších aktuálních otázkách v rámci MU 
4. Různé 

 
 
ad 1.  
Příprava na zahájení akademického roku, kontrola úkolů 
o Stav zápisů studentů 

Na jednání kolegia byli přizváni vedoucí studijního odd. Mgr. Pavliňák a vedoucí odd. pro 
DSP a rigorózní řízení Bc. Schardová. Mgr. Pavliňák předložil aktuální přehled zapsaných 
studentů do magisterského, navazujícího magisterského a bakalářského studia. Bc. 
Schardová oznámila, že zápisy do DSP budou probíhat v pátek 5. 9. 2014. Předložila 
přehled předběžného počtu posluchačů. Proděkan Škop zpracoval harmonogram pro 
studenty bakalářského studia k ukončení studia od jara 2015 a doporučené postupy ve 
studiu od podzimu 2014 pro studenty po ukončení 6. a vyššího semestru studia z důvodu 
ukončení akreditace pro obory Veřejná správa, Právo a finance, Právní vztahy 
k nemovitostem, Právo a podnikání, Právo a mezinárodní obchod a Teorie a praxe 
přípravného řízení trestního bakalářského kombinovaného studia v programu Právní 
specializace ke dni 31. 10. 2015. Informace budou zveřejněny na webových stránkách 
PrF.  
Závěr:  



• kolegium bere na vědomí informace o počtech studentů. 
• Ukládá vedoucímu studijního odd. pravidelně aktualizovat informaci o počtu studentů 

a v průběhu 3. týdne měsíce září 2014 předložit informaci o stavech počtu studentů 
B2, M2 a N2.  

• Kolegium rovněž zavazuje děkanku a tajemnici fakulty k dalším jednáním o tzv. 
sankci za překročené počty studentů. Důvodem je skutečnost, že počty nebyly 
v žádném z oborů překročeny, a drobné navýšení vzniká po započtení studentů 
přecházejících z CŽV do 3. a 5. semestru řádného studia.  

• Kolegium bere na vědomí informaci o zápisech do DSP a ukládá vedoucí odd. 
aktualizovat informaci po proběhlých zápisech.  

• Kolegium bere na vědomí harmonogram pro studenty bakalářského kombinovaného 
studia k ukončení studia od jara 2015 a doporučené postupy ve studiu od podzimu 
2014.  
 

o Budova, stav prací 
Ing. Přikrylová informovala kolegium o pracích, které byly prováděny v průběhu 
prázdnin, a o stávajícím stavu prací. Předložila podrobný přehled oprav a stavebních prací 
v budově s uvedením předpokládaných termínů jejich dokončení. Oznámila, že v průběhu 
září bude do místnosti č. 104 (dosavadní malé zasedací místnosti) přestěhována vedoucí 
personálního a mzdového oddělení Ing. Pipalová. Malá zasedací místnost bude zřízena 
v místnosti č. 050.  
Práce v knihovně probíhají dle harmonogramu, postupně se stěhuje knižní fond.  
Závěr:  kolegium bere na vědomí. S přehledem prováděných prací budou vedoucí kateder 
a ústavů seznámeni na poradě dne 2. 9. 2014.   

 
o Přehled nových předpisů (viz příloha č. 1) bude nakopírován a poskytnut vedoucím 

kateder a ústavů na poradě. 
 
o Dny práva 

Proděkan Valdhans informoval o přípravě konference Dny práva. Poznamenal, že 
pozvánky na konferenci budou rozeslány především účastníkům loňského a předloňského 
ročníku. 

 
o Aktuální stav vyhlášení projektů specifického výzkumu 

Proděkanka Gregorová sdělila, že k 17. září 2014 bude rektorem MU vydána výzva k 
vyhlášení soutěže na podporu projektů specifického výzkumu. Proděkanka navrhuje do 
vyhlášení projektů zakomponovat, že řešitelé projektů berou na vědomí úkoly, které pro 
ně z projektů vyplývají. 
Závěr:   
• kolegium bere na vědomí informaci o průběhu vyhlášení projektů specifického 

výzkumu.  
• Proděkanka Gregorová společně s děkankou po 17. září připraví Opatření děkana PrF 

k podpoře specifického výzkumu na fakultě.  
 
o Plán zasedání kolegia děkana 

Kolegium schválilo plán zasedání kolegia děkana s doplněním bodů programu. 
 
Plán porad vedoucích kateder a ústavů  
2. 9. 2014 – příprava zahájení akademického roku  
7.10. 2014 – specifický výzkum  



4.11. 2014 - zkušenosti s RIV 
2.12. 2014 – závěr roku a pedagogické záležitosti 
V lednu 2015 se porada nekoná.  
 
Plán zasedání Vědecké rady PrF 
7. 10. 2014 – habilitační řízení JUDr. Jan Kocina, Ph.D.  
2. 12. 2014  
Kolegium se seznámilo se stavem kvalifikačních řízení.  

Závěr: 
• kolegium ukládá proděkanu Kotáskovi projednat s předsedou komise pro habilitační 
řízení JUDr. Pavla Molka, PhD., stav řízení vzhledem k době jeho trvání.  

• Plán zasedání kolegia děkana, plán porad vedoucích kateder a ústavů, plán zasedání 
Vědecké rady je přílohou č. 2 tohoto zápisu.  

 
o Seznam zahraničních vyučujících na PrF v podzimním semestru 2014 (příloha č. 4) 

Závěr:  
• bere se na vědomí.  
• Děkanka ukládá proděkance Jurníkové zvážit zařazení podmínky absolvování 

studijního pobytu v zahraničí, kurzu v zahraničí, nebo zahraniční letní školy do 
studijního plánu 2015/2016. 

 
o Diskuze k Dlouhodobému záměru PrF se přesouvá na zasedání kolegia dne 6. 10. 2014. 
 
o Mgr. Ing. Jaroš předložil kolegiu Harmonogram zasedání Rady projektů pro období 

podzim 2014. Závěr:  bere se na vědomí.  
 
ad 2. 
Hospodaření fakulty v období 1 – 7/2014 
Tajemnice fakulty Ing. Přikrylová předložila bilanci hospodaření fakulty za období leden – 
červenec 2014. Za toto období bylo spotřebováno cca 50% rozpočtu. Očekává se, že 
hospodaření za celý rok 2014 by mělo skončit bez větších problémů. Závěr:  kolegium bere na 
vědomí. 
 
ad 3. 
Informace o dalších aktuálních otázkách v rámci MU 
• K 31. 8. 2014 ukončil pracovní poměr na MU kvestor, doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., 

MBA. Na pozici kvestora bude vypsáno výběrové řízení. Prozatím je zástupem pověřen 
vedoucí kanceláře kvestora Ing. Michal Sellner. 

 
ad 4. 
Různé 
 
• Personální změny – viz příloha č. 3.  Závěr:  kolegium bere na vědomí. 
 
• Kolegium projednávalo zápis z porady katedry občanského práva. Zabývalo se zejména 

bodem IV. Aktuální otázky pedagogického procesu, a to otázkou používání právních 
předpisů u zkoušek. Proděkanka uvedla: u postupových zkoušek může pravidla nastavit 
garant předmětu sám, u SZZk může student použít právní předpisy při přípravě, ne však 
při výkonu zkoušky. Je možné tuto otázku znovu otevřít, nicméně jedná se po letech o 



ojedinělou připomínku. Počty studentů u SZK nepřevyšují v celkovém součtu předmětů 
stanovené číslo 10. Předseda komise má možnost komisi rozdělit na dopolední a 
odpolední zasedání.  

 
proděkanka Jurníková 
Promoce absolventů PrF se budou konat dne 30. října 2014 (čtvrtek) po celý den. Všechny 
skupiny budou sloučeny do jednoho dne. Imatrikulace 1. ročníku se uskuteční dne 12. 
listopadu 2014 (středa). 
 
 
 
 
 
Zapsala: Šimberová 
Schválila: prof. Rozehnalová 



 
     Příloha č. 1 

 
 

Přehled nových předpisů 
 
 
 
 
 

Směrnice děkana 
 

účinnost 
 

2/2014 
Stipendijní program na podporu studentské publikační 
činnosti 

1.6.2014 

2/2013 
Stipendijní program na podporu zahraničních studijních 
pobytů studentů, ve znění změn  

1.6.2014 

3/2014 
Stipendijní program na podporu krátkodobých studijních 
pobytů zahraničních studentů 

1.7.2014 

7/2010 
Stipendijní program na podporu krátkodobých zahraničních a 
tuzemských studijních pobytů studentů, ve znění změn  

1.6.2014 

4/2014 O vzdělávání v programech celoživotního vzdělávání 1.9.2014 

5/2014 
Stipendijní program na podporu e-learningových aktivit 
studentů mag. stud. programu a DSP v ak. roce 2014/2015 

13.9.2014 

6/2014 
Stipendijní program na podporu studentských spolkových a 
jiných aktivit  

1.9.2014 
 

7/2014 
Zrušení směrnice děkana č. 1/2011 Odměňování za realizaci 
programů CŽV v rámci akreditovaných studijních programů 
magisterského a bakalářského studia 

1.9.2014 

8/2014 
Odměňování činností konaných na PrF MU na základě dohod 
o provedení práce a dohod o pracovní činnosti 

1.9.2014 

9/2014 
 SVOČ – vyhlášení soutěže pro ak. rok 2014/2015 1.9.2014 

 
 
 
 
 
 
 



 

           Příloha č. 2 
 

  Kolegium děkana – plán na období září – leden 2014/2015 
 
Upozornění:  

1. Kolegium začíná vždy v 9,00 hodin. Účastní se jej v případě základních materiálů i vedoucí 
garantujícího oddělení, či další pracovníci. 

2. Materiály budou zaslány ve čtvrtek týdne předcházejícího zasedání kolegia sekretariátu 
děkana. Jen zcela výjimečně je může proděkan/vedoucí oddělení zaslat přímo, nejpozději do 
soboty. V opačných případech bude bod přeložen na projednání v mimořádném zasedání 
kolegia další týden.  

 
 

1. 9. 2014  
Úvodní zasedání kolegia děkana 

2. Příprava na zahájení akademického roku, kontrola úkolů. Mimo počtů zapsaných 
studentů, příjezdu zahraničních profesorů a přehledu přijatých norem není nutné 
podávat písemnou zprávu. Ale připravit se na uvedení diskuze. 

o Budova, stav prací, aktuální informace, změny v plánech, otázky nutné k řešení 
(Ing. Přikrylová, Ing. Klein)  

o Stav zápisu studentů a další úkoly související se zahájením akademického 
roku, elektronický katalog, přezkumné řízení,  náhradní přijímací řízení atd. 
(Mgr. Pavliňák, Bc. Schardová) 

o Přijaté normy pro nové období - přehled (p. Šimberová) 
o Dny práva – proděkan Valdhans  
o Aktuální stav vyhlášení projektů specifického výzkumu – proděkanka 

Gregorová  
o Odsouhlasení harmonogramu zasedání kolegia děkana, porad vedoucích 

kateder, vědecké rady 
o Představení příjezdu zahraničních profesorů – JUDr. Valdhans, Mgr. 

Redrupová 
o Dlouhodobý záměr – příprava harmonogramu. 
o Rada projektů – plán zasedání.  Mgr. Ing. Jaroš, proděkan Mrkývka  

3. Hospodaření fakulty období 1 – 7/2014 – Ing. Přikrylová (CCV, ediční – samostatné 
výnosy a náklady) 

4. Informace o dalších aktuálních otázkách v rámci MU. 
5. Různé 

 
 
15. 9. 2014 

1. Činnost ÚDVIS v oblasti dovednostních předmětů a praxí studentů – doc. Mrkývka, 
JUDr. Trávníčková 

o Aktuální přehled předmětů pro jednotlivé studijní plány 
o Diskuze nad potřebou dalších typů předmětů 
o Aktivity na poli sjednávání odborných praxí, problémy atd. 
o Další problémy typu DP a BP a jejich obhajoba 

2. Vědecká rada – přehled stavu řízení. Mgr. Ing. Jaroš 



3. Stav celoživotního vzdělávání, LL.M. a MPA., a další kurzy, přijímací řízení, kurz 
Cambridge, plán kurzů CŽV pro podzim 2014 (Bc. Lautrbachová) 

4. Různé 
 

6. 10. 2014 
1. Oblast V a V, roční vyhodnocení úkolů, příprava na vyhlášení mezifakultních 

projektů, mezinárodní projekty atd. – proděkan Kotásek, Mgr. Ing. Jaroš. 
2. Publikační činnost členů fakulty 2013 – diskuze nad stavem 
3. Budoucí struktura oddělení V a V, organizace sběru pro RIV, hodnocení publikací pro 

RIV z pohledu organizačního a personálního – ing. Jaroš, Mgr. Georgala  
4. Přijímací řízení do bc. a mgr. studijních programů na ak. rok 2015/2016 
5. Diskuze o Dlouhodobém záměru PrF 
6. Různé 

 

20. 10. 2014 
1. Přijímací řízení do DSP – prod. Gregorová 
2. Smlouvy o nájmech na fakultě po roce – koncepce, analýza problémů – Ing. 

Přikrylová  
3. První představa o dislokaci pracovišť a pracovníků, revize stavu  
4. Různé 

 

10. 11. 2014 
1. Hospodaření fakulty 1 – 9/2014, výhled na rozpočet do konce roku 2014 - Ing. 

Přikrylová 
2. Studijní otázky, anketa, případně novela Zákona o VŠ, příprava nového studijního 

plánu, otázky týkající se zadávání 
3. Studijní otázky akreditovaných vzdělávacích programů CŽV 
4. ÚDVIS – koncepce výuky dovednostních předmětů na PrF 
5. Různé 
 

8. 12. 2014 
1. Investice pro rok 2015 – stav budovy, atd. – Ing. Klein, Ing. Kotula, Ing. Přikrylová 
2. Různé 

 

19. 1. 2015 
 1. Akademická hodnocení 2015 
 2. Různé 
 

 
 

Porady vedoucích kateder a ústavů 
2.  9. 2014 – příprava zahájení akademického roku  
7. 10. 2014 – specifický výzkum 
4. 11. 2014 – zkušenosti s RIV 
2. 12. 2014 – závěr roku, pedagogické záležitosti  

 
 
 

Zasedání Vědecké rady PrF MU 
7. 10. 2014 
2. 12. 2014 



       Příloha č. 3 

Personální změny      
Červen-září 2014 
 

 
Nástupy do pracovního poměru: 
01.09.2014 Mgr. Markéta Klusoňová  Kat.právní teorie - asistent 
      (zak.0655/úvazek 0,5; doba určitá do 31.12.2015) 
01.09.2014 JUDr.Ing. Lukáš Prudil,Ph.D. Kat.pracovního práva a SZ- odborný asistent 
      (zak.0655/úvazek 0,5; doba určitá do 31.12.2015) 
01.09.2014 Mgr.Vojtěch Vomáčka,Ph.D. Kat.práva život.prostředí a poz.práva - odborný asistent 
      (zak.1111/úvazek 0,5; doba určitá do 31.08.2017) 
01.09.2014 Bc. Kateřina Fafílková     ÚDVIS - referent 
      (zak.1111/úvazek 0,5; doba určitá do 31.08.2015) 
01.09.2014 JUDr. Miroslav Frýdek    ÚDVIS - asistent 
      (zak.1111/úvazek 0,1; doba určitá do 30.06.2017) 
01.09.2014 JUDr. Ing. Pavel Schreiber   ÚDVIS - asistent 
      (zak.1111/úvazek 0,1; doba určitá do 30.06.2017) 
01.09.2014 Mgr. Jitka Večeřová, Ph.D.   ÚDVIS - odborný asistent 
      (zak.1111/úvazek 0,1; doba určitá do 30.06.2017) 
 

 
Ukončení pracovního poměru:  
21.07.2014 JUDr. Bc. Jaromír Šavelka   Ústav práva a technologií - asistent, dohodou 
31.08.2014 Mgr. Jiřina Michlová   Děkanát - ediční referent, PP doba určitá 
31.08.2014 Martin Pěnčík     ÚDVIS – referent, PP doba určitá 
31.08.2014 JUDr.Alena Schillerová,Ph.   ÚDVIS - odborný asistent, dohodou 
30.09.2014 Mgr. Eva Kolečková   Odd.VVPP – manažer pro koor., dohodou 
 
Ukončení pracovního poměru – konec zakázky 0751: 
31.08.2014 JUDr. Lucia Hudecová     Odd.VVPP – asistent projektu, PP doba určitá 
31.08.2014 RNDr.Eva Janouškovcová,Ph.D.  Odd.VVPP – odborný asistent, PP doba určitá 
31.08.2014 Mgr.Ing.Jiří Jaroš     Odd.VVPP – asistent, 2.PP doba určitá 
31.08.2014 doc.JUDr.Věra Kalvodová,Dr.  Odd.VVPP – vedoucí projektu, 2.PP doba určitá 
31.08.2014 doc.JUDr.Filip Křepelka,Ph.D.   Odd.VVPP – metodik, 2.PP doba určitá 
31.08.2014 doc.JUDr.Petr Mrkývka,Ph.D.  Odd.VVPP – metodik, 2.PP doba určitá 
31.08.2014 prof.JUDr.N.Rozehnalová,Ph.D.  Odd.VVPP – metodik, 2.PP doba určitá 
31.08.2014 JUDr.Jiří Valdhans,Ph.D.    Odd.VVPP – metodik, 2.PP doba určitá 
 
Ukončení pracovního poměru – konec zakázky 0756: 
31.08.2014 Mgr. Bc. Jaroslav Benák    ÚDVIS – manažer projektu, PP doba určitá 
31.08.2014 JUDr. Marián Kokeš    ÚDVIS – asistent projektu, PP doba určitá 
31.08.2014 Mgr. Jan Neckář      ÚDVIS – odborný pracovník, dohodou 
31.08.2014 JUDr.Kateřina Šimáčková,Ph.D.  ÚDVIS – vedoucí projektu, 2.PP doba určitá 
31.08.2014 Mgr.Vendula Zahumenská,Ph.D.  ÚDVIS – manažer projektu, PP doba určitá 
 
Prodloužení pracovního poměru:  
Mgr. Lucie Atkinsová, LL.M.    ÚDVIS – asistent, PP do 31.12.2014 
Mgr. Magdalena Grolichová     Odd.VVPP – finanční manažer, PP do 31.12.2014 
Mgr. Petr Havlík       Děkanát-technik ICT, PP do 31.8.2017 

      



doc .JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.    Odd.VVPP – odb. pracovník,2.PP do 31.12.2014 
Ing. David Neckář      Odd.VVPP – manažer projektu, PP do 31.12.2014 
 

Ostatní změny:  

20.06.2014  doc.JUDr. Michal Radvan, Ph.D. jmenování docentem 
27.06.2014  Mgr. Jan Horecký, Ph.D.    ukončeno doktorské studium      -------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

01.07.2014 JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.     návrat z MD 

17.07.2014 JUDr. Jana Komendová, Ph.D.     návrat z MD 

12.09.2014 Ing. Eva Tomášková, Ph.D.     nástup na MD 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne: 27.08.2014     Vypracovala: Ing. Dagmar Pipalová 

 

  
  
 



 
Zahraniční vyučující na PrF 
MU- PS 2014 
 

 Příloha č. 4  

Vyučující Země/univerzita Termín výuky Zaměření/Kurz Poznámka k 
financování 

Bogdan 
Michael 

Švédsko/University of Lund 25.-27.11. Introduction to Comparative 
Law/MVV160K 

financování z 
rozv. projektu, 
případně zak. 
Erasmus Mundus 

Boóc Adam Maďarsko/Karoli Gaspar 
University of the Reformed 
Church (Budapešť) 

22.-25.9. Doing Business in Hungary — 
Introduction to the Hungarian 
Business Law with Emphasis on the 
Recent Trends and 
Developments/MVV141K 

přes Erasmus+ - 
není nutno řešit 
financování  

Carpenter 
Raymond 

USA/Georgia/Attorney-at-Law 13.-23.10. The Law of US 
Corporations/MVV155K 

přes CILS (PrF 
MU hradí 
ubytování)  

Ganje David USA/South Dacota/Attorney-at-
Law 

3.-13.11. A Review of Environmental Law and 
Natural Resources Law in the United 
States/MVV159K 

financování z 
rozv. projektu, 
případně zak. 
Erasmus Mundus 

Hodgkinson 
David 

UK/University of Derby 20.-29.10., 24.-
27.11. (kolokvium) 

Advanced Legal Skills and 
Ethics/MVV129K  

financování z 
rozv. projektu, 
případně zak. 
Erasmus Mundus 

Jans Jan H. Nizozemsko/University of 
Gronningen 

21.-23.10. Introduction to European 
Environmental Law/MVV158K  

financování z 
rozv. projektu, 
případně zak. 
Erasmus Mundus 

Khatidze 
George 

Gruzie/Georgian Institute of 
Public Affairs 

3.-13.11. International Investment 
Law/MVV161K 

financování z 
rozv. projektu, 
případně zak. 
Erasmus Mundus 

Lafarge 
François  

Francie/l université de 
Strasbourg 

20.-23.10., 
listopad/prosinec 
(kolokvium) 

European Agencies (zavedení do IS v 
procesu) 

financování z 
rozv. projektu, 
případně zak. 
Erasmus Mundus 

Pavlov 
Andrej A. 

Rusko/St. Petersburg University 6.-9.10. Osnovy objazateľstvennogo prava 
RF/MVV154K   

financování z 
rozv. projektu, 
případně zak. 
Erasmus Mundus 

Spieske 
John 

USA/The John Marshall Law 
School 

18.-24.11. Counseling and 
Negotiating/MVV156K 

financování z 
rozv. projektu, 
případně zak. 
Erasmus Mundus 

Trimble 
Marketa 

USA/University of Nevada 1.-11.12. International Intellectual Property 
Law/MVV153K   

financování z 
rozv. projektu, 
případně zak. 
Erasmus Mundus 

Watters 
Lawrence 

USA/Washington/Attorney-at-
Law 

20.-30.10. The Law of Climate Change: Current 
Status and Challenges/MVV157K 

financování z 
rozv. projektu, 
případně zak. 
Erasmus Mundus 

 
 


