
Zápis č. 3/2014-2015 ze zasedání kolegia děkana dne 6. 10. 2014 
 

SZ: MU-IS/101442/2014/168132/PrF 
 
 
 
Přítomni: prof. Rozehnalová, prof. Gregorová, doc. Kotásek, JUDr. Valdhans, doc. Škop, 
JUDr. Jurníková, tajemnice Ing. Přikrylová 
Nepřítomni:  dr. Sehnálek 
Omluveni: proděkan Mrkývka 
Host: Ing. Jaroš, Mgr. Georgala  
 
Program: 

1. Oblast V a V, roční vyhodnocení úkolů, příprava na vyhlášení mezifakultních 
projektů, mezinárodní projekty atd. – proděkan Kotásek, Mgr. Ing. Jaroš. 
Publikační činnost členů fakulty 2013 – diskuze nad stavem 
Budoucí struktura oddělení V a V, organizace sběru pro RIV, hodnocení publikací pro 
RIV z pohledu organizačního a personálního – ing. Jaroš, Mgr. Georgala  

2. Přijímací řízení do bc. a mgr. studijních programů na ak. rok 2015/2016 
3. Diskuze o Dlouhodobém záměru PrF 
4. Různé 

 
 
ad 1.  
Věda a výzkum 
Jednání kolegia děkana se zúčastnil vedoucí odd. pro vědu, výzkum a projektovou podporu 
Mgr. Ing. Jiří Jaroš a vedoucí knihovny Mgr. Georgala.  
Vedoucí V a V předložil situační zprávu z oblasti vědy výzkumu (viz příloha č. 1). 
Kolegium projednalo předloženou zprávu a dále se zabývalo otázkou budoucí struktury 
oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu.  
Ing. Jaroš seznámil kolegium s personální situací na oddělení, se současným rozdělením 
činností, informoval o stávajících aktivitách oddělení a nastínil výhled pro rok 2015. 
Zdůvodnil svůj požadavek navýšení personálního složení oddělení o 1 osobu na plný pracovní 
úvazek.  
 
Proděkan Kotásek předložil kolegiu materiál Podpora výzkumu pro roky 2015 a 2016. 
 
Závěr: 
• Kolegium bere na vědomí situační zprávu předloženou vedoucím odd. VaV.  
• Děkanka ukládá ředitelce knihovny a vedoucímu odd. VaV zpracovat rámcový návrh – 

teze - nové směrnice pro vyplnění RIV (v bodech), kde bude uchopena pozice knihovny a 
oddělení VaV. Termín: prvý návrh do 15. 12. 2014. 

• Ukládá se vedoucímu odd. VaV konkretizovat návrh personálního obsazení od 1. 1. 2015 
ve variantě 1+2 pracovníci a ve variantě 1+3 pracovníci, včetně zohlednění vzdělání a 
praxe stávajících pracovníků a směrem k vymezení pracovní náplně. T: 15. 11. 2014. 

• Závěr k jednotlivým opatřením vydaným v minulosti:  
a) Opatření děkana O vyhlášení statutu ceny děkana za vynikající vědeckou publikaci 

bude předloženo k rozhodnutí novému děkanovi k 1. 4. 2015. 
b) Opatření děkana O vyhlášení podpory katedrovým záměrům v oblasti vědy a výzkumu 

se prozatím odkládá a bude o něm rozhodnuto po prvých vyhodnoceních stávajících 



projektů. Prozatím děkanka ukládá vedoucímu odd.VaV připravit text opatření a 
tajemnici fakulty zajistit finanční prostředky. Vedoucímu odd. VaV se ukládá 
upozornit na poradě vedoucích kateder na data plnění (upozornění pro vedoucí týmů).  

c) Sdělení děkana Cílové odměny za internacionalizaci v oblasti publikací a Sdělení 
děkana Cílové odměny za zpracování grantového projektu kolegium doporučuje 
ponechat.  

 
 
ad 2. 
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů na ak. rok 
2015/2016 
Proděkanka Jurníková informovala o některých změnách ve formulářích a zvaní studentů 
k přijímací zkoušce. Upozornila na nutnost stanovení směrného čísla, a to ve světle nových 
soudních řízení, nikoli jen rámcově poté, co MŠMT stanoví směrná čísla.  
Závěr:  Děkanka ukládá oběma proděkanům připravit text pro www a připravit případné 
návrhy na formulaci problémových otázek. 
 
ad 3. 
Diskuze o Dlouhodobém záměru PrF 
Diskuze ke konkretizaci Dlouhodobého záměru PrF se přesouvá na příští zasedání kolegia 
děkana dne 20. října 2014. 
 
 
ad 4. 
Různé 
 
děkanka 
• informovala o schůzce s Ing. Brandejsovou z Centra výpočetní techniky Fakulty 

informatiky.  

• Kolegium bere na vědomí aktuální stavy počtu studentů.  

• Kolegium bere na vědomí personální změny na PrF v období září – říjen 2014 (viz 
příloha č. 2). 

• Kolegium se zabývalo rozdělením účasti členů vedení fakulty na promocích dne 30. října 
2014. 

• Ve dnech 18. 9. - 19. 9. 2014 se uskutečnilo celostátní kolo SVOČ v Plzni. Z PrF MU se 
jako člen komise zúčastnil JUDr. Petr Kolman, Ph.D. JUDr. Kolman zaslal členům 
kolegia podnět ke zlepšení práce na fakultě v rámci SVOČ. Děkanka se zabývala 
podnětem dr. Kolmana a uvedla, že ze strany vedení je věnována SVOČ mimořádná 
pozornost. Závěr:  děkanka ukládá proděkanu Valdhansovi zjistit všechny relevantní 
informace a informovat na příštím kolegiu, jakým způsobem zajistí reprezentativní složení 
učitelů pro příští SVOČ.  

 
• Děkanka ukládá proděkanu Valdhansovi zajistit vytvoření seznamu učitelů Právnické 

fakulty na webových stránkách fakulty, se zapracováním údajů z archivu.  
  

• V úterý dne 7. 10. 2014 se koná porada vedoucích kateder a ústavů. Proděkanka 
Gregorová bude informovat o specifickém výzkumu, Ing. Jaroš připraví prezentaci 
k projektovým výzvám FRMU, GAMU. 



proděkan Kotásek 
Zasedání Vědecké rady se uskuteční v úterý dne 7. 10. 2014. Na programu je projednání 
návrhu žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru 
Právo EU, zahájení habilitačního řízení JUDr. Filipa Ščerby, Ph.D., a další postup 
v habilitačním řízení JUDr. Jana Kociny, Ph.D.  
Závěr:  kolegium bere na vědomí. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Šimberová 
Schválila: prof. Rozehnalová 



Příloha č. 1 
 
 

Zpráva pro kolegium děkana 6. října 2014 - oblast VaV 
 
 

VĚDECKÁ RADA  4 
OPATŘENÍ DĚKANA Č. 8/2012 O VYHLÁŠENÍ PODPORY KATEDROVÝM ZÁM ĚRŮM V  OBLASTI V ĚDY 
A VÝZKUMU PRO OBDOBÍ 2013-2014 4 
OPATŘENÍ DĚKANA Č. 7/2013 O VYHLÁŠENÍ PODPORY KATEDROVÝM ZÁM ĚRŮM V  OBLASTI V ĚDY 
A VÝZKUMU PRO OBDOBÍ 2014-2015 5 
SDĚLENÍ DĚKANA Č. 4/2013 CÍLOVÉ ODM ĚNY ZA INTERNACIONALIZACI V  OBLASTI PUBLIKACÍ A 
ZA PODÁNÍ V ĚDECKÉHO PROJEKTU ZA ROK 2013 6 
SDĚLENÍ DĚKANA Č. 2/2014 CÍLOVÉ ODM ĚNY ZA INTERNACIONALIZACI V  OBLASTI PUBLIKACÍ ZA 
ROK 2014 7 
OPATŘENÍ DĚKANA Č. 4/2014 VYHLÁŠENÍ PODPORY TVORBY V ĚDECKÝCH MONOGRAFIÍ PRO 
OBDOBÍ 2014-2015 7 
DOČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ IRP 8 
DOKUMENTY VE SPRÁV Ě VAV K MOŽNÉ AKTUALIZACI PRO DALŠÍ ROK : 8 
 

Vědecká rada 
Vědecká rada pokračovala ve stejném složení, jak byla k 1. 9. 2013 jmenována s následujícími výjimkami.  
Vědeckou radu opustil: Holländer Pavel, prof. JUDr., DrSc.  
Nově byl jmenován: Kuklík Jan, prof. JUDr. DrSc., děkan PF UK.  
Počet členů činí k 25. 9. 2014 43 osob.  
 

Opatření děkana č. 8/2012 O vyhlášení podpory katedrovým záměrům v oblasti vědy a 
výzkumu pro období 2013-2014 
 
Přehled podpořených projektů 
 

Kategorie A (celkový rozpočet 
250 000) 

Kategorie B (celkový rozpočet 
150 000) 

Katedra  Řešitel Katedra Řešitel 

Katedra 
správního 
práva 

Stanislav 
Kadečka 

Katedra 
mezinár. a 
evropského 
práva 

Klára 
Drličková 

Katedra 
občanského 
práva 

Petr Lavický Katedra 
mezinár. a 
evropského 
práva 

Filip Křepelka 

Katedra právní 
teorie 

Tatiana 
Machalová 

Katedra dějin 
práva 

Naďa Štachová 

Zvláštní režim 



Katedra ústav. práva a politologie Pavel Molek 

Katedra občanského práva a Katedra 
obchod. Práva 

Josef Fiala 

   
Současný stav 

- Prozatím řešitelé předložili dílčí výsledky, které byly zhodnoceny v průběžných zprávách (poslední 
v červnu 2014). Na 31. 10. 2014 je stanoven termín na odevzdání rukopisů plánovaných monografií. 

- Všichni řešitelé byli opakovaně vyzváni k čerpání přidělených prostředků. Prostředky byly čerpány na 
materiální náklady (nákup knih a drobné techniky), služby (překlady), cestovní náhrady a osobní 
náklady (odměny členům řešitelského týmu). Projekty budou ukončeny k 31. 12. 2014 a k 31. 1. 2015 
budou odevzdány závěrečné zprávy. 

 
Stavy čerpání (včetně očekávaných nákladů k 30. 9. 2014) 
doc. Machalová – 33 % 
dr. Štachová – 81 % 
dr. Kadečka – 38 % 
doc. Křepelka – 44 % 
dr. Lavický – 1 % (plánován nákup knih v zahraničí) 
dr. Drličková – 47 % 
 
Projekty zvláštního režimu 
Katedra ústavního práva a politologie – řešitel dr. Pavel Molek 

- Plánováno odevzdání zrecenzovaného rukopisu do 31. 10. 2014. 
- Vyčerpáno z 60 % s jasným výhledem do konce roku. 

Společný projekt kateder občanského práva a obchodního práva – řešitel prof. Fiala 
- Plánováno odevzdání zrecenzovaného rukopisu do 31. 10. 2014. 
- Prostředky čerpány na pracovní cesty a účast na konferencích, nákup knih, elektroniky i kancelářských 

potřeb, služby (překlady) a osobní náklady (odměny). 
- Zatím vyčerpáno 40 % prostředků určených na 2014. 

 

Opatření děkana č. 7/2013 O vyhlášení podpory katedrovým záměrům v oblasti vědy a 
výzkumu pro období 2014-2015 
 
Přehled podpořených projektů 
 

Kategorie A (celkový rozpočet 
250 000) 

Kategorie B (celkový rozpočet 
150 000) 

Katedra  Řešitel Katedra Řešitel 

Katedra 
obchodního 
práva (zapojení 
kateder 
občanského 
práva, práva 
životního 
prostředí, 
teorie práva, 
trestního 
práva) 

Eva Večerková Katedra 
ústavního 
práva a 
politologie 

Jan Svatoň 

 



Současný stav 
- Prozatím řešitelé předložili první průběžnou zprávu (stav k 30. 9. 2014) s dílčími výsledky a výhledem 

na čerpání i práce na výstupech do konce roku 2014. 
- Všichni řešitelé byli opakovaně vyzváni k čerpání přidělených prostředků. Prostředky byly čerpány na 

materiální náklady (nákup knih a notebooků) a cestovní náhrady. Doposud nečerpány osobní náklady 
(odměny členům týmu). 
 

Stavy čerpání (včetně očekávaných nákladů k 30. 9. 2014) 
dr. Večerková – 53% 
doc. Svatoň – 34% 

Sdělení děkana č. 4/2013 Cílové odměny za internacionalizaci v oblasti publikací a za 
podání vědeckého projektu za rok 2013 
 

- V březnu 2013 proběhl druhý sběr informací o zahraničních publikacích akademiků a udělení odměn na 
základě výše uvedeného Sdělení.  

 
Odměnění zaměstnanci v druhém sběru únor 2014 
 

prof. Bejček 3.000,- Kč 

doc. Jančářová 3.000,- Kč 

Dr. Kosař 6.000,- Kč 

doc. Machalová 6.000,- Kč 

doc. Koudelka  6.000,- Kč 

doc. Křepelka 6.000,- Kč 

prof. Hurdík 6.000,- Kč 

 
Odměna za podání vědeckého projektu (mezinárodní)  
 

Dr. Kosař 5.000,- Kč 

Mgr. Benák 2.000,- Kč 

doc. Polčák 7.000,- Kč 

 
Odměna za podání vědeckého projektu (národní)  
 

doc. Jančářová 3.000,- Kč 

Dr. Kandalec 3.000,- Kč 

Dr. Koukal 3.000,- Kč 

Dr. Nový 3.000,- Kč 

Dr. Koščík 1.000,- Kč 

JUDr. Myška 2.000,- Kč 



doc. Radvan 3.000,- Kč 

doc. Křepelka 3.000,- Kč 

Mgr. Benák 3.000,- Kč 

 

Sdělení děkana č. 2/2014 Cílové odměny za internacionalizaci v oblasti publikací za rok 
2014 
 

- V současné době připravován první sběr informací o zahraničních publikacích, pro výsledky zadané do 
IS MUNI do 14. 11. 2014. 

 

Opatření děkana č. 4/2014 Vyhlášení podpory tvorby vědeckých monografií pro období 
2014-2015 
 

Začátek projektu 1. 3. 2014 Začátek projektu 1. 7. 2014  

Název Řešitel Název Řešitel 

Základní pojmy a 
instituty 
mezinárodního 
práva soukromého 

Naděžda 
Rozehnalová 

Mezinárodní a 
unijní ochrana 
zeměpisných 
označení – 
jejich vzájemný 
vztah 

Vladimír 
Týč 

Vyvlastňování pro 
stavby realizované 
z environmentálních 
důvodů: současný 
stav a perspektivy 

Jakub Hanák Vývojové 
trendy 
v mezinárodním 
právu 
soukromém se 
zaměřením na 
subjekty 
právního vztahu 

Jiří 
Valdhans 

Princip integrace 
ochrany životního 
prostředí a jeho 
uplatňování při 
zemědělské 
činnosti1 

Jana 
Tkáčiková 

Římskoprávní 
tradice 
v moderním 
dědickém právu 

Pavel Salák 

Interpretace 
právního jednání 

Josef Kotásek Vývoj 
pracovního 
práva 
v Protektorátu 
Čechy a 

Jaromír 
Tauchen 

                                                           
1 Projekt zastaven k 19. 9. 2014 z důvodu nástupu řešitelky na mateřskou dovolenou. Do 20. 10. 2014 podá řešitelka 

zprávu o dosavadních výstupech a práci na projektu.  

 



Morava (1939 – 
1945) 

 
- První průběžná zpráva o dosavadním postupu byla odevzdána k 30. 9. 2014, společně s výhledem 

čerpání přidělených prostředků do konce roku. U projektů s pozdějším datem zahájení bylo vyžadováno 
pouze představení plánu čerpání. 

- Prostředky byly čerpány na materiální náklady (nákup knih a drobné techniky), cestovní náhrady a 
osobní náklady (DPP na překlad). 

- Zbývající prostředky z projektu dr. Tkáčikové byly rozděleny mezi ostatní individuální projekty (určena 
na rozvoj knihovního fondu daných témat). 
 

Stavy čerpání (včetně očekávaných nákladů k 30. 9. 2014) 
prof. Rozehnalová – 20% 
doc. Kotásek – 56% 
dr. Tkáčiková – 27% 
dr. Hanák – 37% 
dr. Salák – 20%  
dr. Tauchen – 48% 
prof. Týč – 43% 
dr. Valdhans – 22% 
 

Dočerpání prostředků IRP 
 
V rámci čerpání prostředků z IRP byly obsazeny dvě akademické/výzkumné pozice: 
 

Jméno Nástup Pozice Pracoviště 

Markéta 
Klusoňová 

1. 9. 2014 asistent Katedra teorie 
práva 

Lukáš Prudil 1. 9. 2014 odborný 
asistent 

Katedra 
pracovního 
práva a soc. 
zabezpečení 

 
- Dotace z IRP bude použita na osobní náklady + případný další rozvoj výzkumných pracovníků 

(cestovní náhrady, nákup literatury,…). 
- Oba zaměstnanci se zavázali k práci na monografii s předpokládaným vydáním v roce 2015.  

 

Dokumenty ve správě VaV k možné aktualizaci pro další rok: 
 

• Opatření děkana O vyhlášení statutu ceny děkana za vynikající vědeckou publikaci  
• Opatření děkana O vyhlášení podpory katedrovým záměrům v oblasti vědy a výzkumu  
• Opatření děkana Vyhlášení podpory tvorby vědeckých monografií  
• Sdělení děkana Cílové odměny za internacionalizaci v oblasti publikací  
• Sdělení děkana Cílové odměny za zpracování grantového projektu  

 
 
Zpracovali: doc. Kotásek, Ing. Jaroš, Mgr. Kolečková 
Zprávu předkládá: doc. Kotásek 



Příloha č. 2 
 

Personální změny 
Září - říjen 2014 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ukončení pracovního poměru :  
30.09.2014 Mgr. Eva Kolečková  Odd.VVPP - manažer pro koor., dohodou 
30.09.2014 Mikuláš Urbánek  Ústřední knihovna - administr. pracovník, doba určitá 
 
Prodloužení pracovního poměru:  
1.10.2014 Lenka Audiová  Ústřední knihovna- knihovník, do 30.9.2014 zástup  
   po dobu MD/RD p. A.Švachové, nyní podobu nemoci  
   a MD/ RD p. Renaty Nováčkové.    

Ostatní změny: 
01.10.2014 Alena Švachová, DiS.  Ústřední knihovna - návrat z RD 

  
08.10.2014 JUDr.Jana Tkáčiková,Ph.D. Kat.práva živ.prostř.a poz.práva - nástup na MD 
19.10.2014 Renata Nováčková  Ústřední knihovna – nástup na MD  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dne: 01.10.2014   Vypracovala: Ing. Dagmar Pipalová 
 
 


