
Zápis č. 4/2014-2015 ze zasedání kolegia děkana dne 20. 10. 2014 
 

SZ: MU-IS/104981/2014/171729/PrF 
 
 
 
Přítomni: prof. Rozehnalová, proděkani doc. Mrkývka, prof. Gregorová, doc. Kotásek, JUDr. 
Valdhans, doc. Škop, JUDr. Jurníková, tajemnice Ing. Přikrylová 
Nepřítomni:  JUDr. Sehnálek 
Omluveni:  
Host:  
 
Program: 
1. Diskuze ke konkretizaci Dlouhodobého záměru PrF  
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 
 
 
ad 1. 
Diskuze ke konkretizaci Dlouhodobého záměru PrF 
Proděkan Mrkývka zpracoval pro diskuzi ke konkretizaci na rok 2015 zprávu o plnění 
Dlouhodobého záměru PrF MU 2011–2015 v roce 2014. Zpráva je přílohou č. 1 tohoto 
zápisu. Kolegium se na základě předloženého materiálu zabývalo stavem plnění stanovených 
cílů a úkoly, které zůstávají pro rok 2015. Nové nastavení bude realizováno až po volbě 
děkana.  
 

I. 1. Vzdělávání v bakalářských a magisterských programech  
Závěr:  body uvedené jako zůstávající pokračují v roce 2015. Úkoly dopadají jak na vedoucí 
kateder, tak i ústavů. 
 

I. 2. Doktorské studium 
Závěr:   
• body uvedené jako zůstávající pokračují v roce 2015, a to i v rámci udržitelnosti projektů, 
• ukládá se proděkance Gregorové projednat s jednotlivými předsedy případnou změnu 

akreditací doktorských oborů a jejich převedení do AJ.  
 

I. 3. Celoživotní vzdělávání 
Závěr:  body uvedené jako zůstávající pokračují v roce 2015. 
 

II.   Věda a výzkum 
Závěr:  body uvedené jako zůstávající pokračují v 2015. 
 

III.  Internacionalizace fakulty a vnější vztahy  
Závěr:  ukládá se proděkanu Valdhansovi referovat o koncepci programu Erasmus jako 
uceleného programu nabízeného studentům. Termín: kolegium děkana dne 8. 12. 2014. 
 

IV.   Síť strategických partnerství, spolupráce s aplikační sférou  
Závěr: pro rok 2015 zůstává cíl zkvalitnit komunikaci v rámci sítě. Zodpovídá: OPVV, 
ÚDVIS. 



 
V.  Akademičtí a neakademičtí zaměstnanci 

Závěr:  úkol vytvoření koncepce vzdělávání neakademických pracovníků zůstává. 
Odpovědnost za vytvoření koncepce: vedoucí personálního a mzdového odd. Termín: leden 
2015. 
 
Souhrnný závěr: 
Kolegium bere zprávu na vědomí s tím, že konkretizace DZ PrF pro rok 2015 bude kolegiu 
děkana, Akademickému senátu a Vědecké radě předložena v období leden – únor 2015.  
 
 
ad 2.  
Smlouvy o nájmech na fakultě  
Tajemnice fakulty Ing. Přikrylová podrobně informovala kolegium o aktuálním stavu 
nájemních smluv a smluv provozního charakteru, a to krátkodobých i dlouhodobých, včetně 
výběrových řízení. 
Závěr:  Kolegium bere informace na vědomí. Ukládá tajemnici fakulty připravit výběrové 
řízení na pronájem automatů na kávu, provozovaných v budově fakulty, a realizovat návrh 
týkající se umístění automatu ve foyer.  
 
  
ad 3. 
První představa o dislokaci pracovišť a pracovníků, revize stavu 
Tajemnice fakulty Ing. Přikrylová seznámila kolegium s představou možných přesunů 
pracovišť po ukončení stavby knihovny.  
Děkanka v této souvislosti ocenila zřízení malé zasedací místnosti č. 050. Místnost 
doporučuje vybavit pultem s AV technikou. Diskuze se týkala rovněž nepořádku v některých 
pracovnách a počtů akademických pracovníků v pracovnách. 
Závěr:  
• Kolegium bere informaci na vědomí. 
• Děkanka ukládá tajemnici fakulty kontaktovat projektanty na vytvoření projektu úprav 

tzv. domovnického bytu a současně chodby ve druhém poschodí levého křídla budovy.  
• Děkanka ukládá vedoucím kateder řešit rozmístění docentů, profesorů a akademických 

funkcionářů na katedrách s tím, že na samostatnou místnost má nárok profesor, vedoucí 
katedry a akademický funkcionář. Nikoli asistent či odborný asistent. Kontrola proběhne 
v únoru 2015. 

 
  
ad 4. 
Různé 
 
děkanka  
• Ve středu dne 30. října 2014 se v pražském Karolinu koná slavnostní předávání cen 

Randovy nadace u příležitosti 100. výročí úmrtí prof. JUDr. Antonína Randy. Zúčastní se 
děkanka spolu s proděkanem Mrkývkou.  

• Děkanka obdržela pozvání Jednoty českých právníků na udílení Randových medailí za 
rok 2014, které se koná dne 4. listopadu 2014 u příležitosti 150. výročí založení Jednoty 
právnické. Z důvodů pracovního zaneprázdnění se slavnostního shromáždění nikdo 
z vedení fakulty nezúčastní. 
 



proděkan Kotásek 
oznámil, že v rámci vyhlášené soutěže FRMU pro rok 2015 je v termínu přihlášeno 35 
navrhovaných projektů a v soutěži GAMU jsou zatím 4 návrhy projektů.  
 
tajemnice Ing. Přikrylová 
• oznámila, že výběrové řízení na obsazení funkce kvestora MU bylo uzavřeno a od 1. 11. 

2014 nastoupí do funkce nový kvestor Ing. Martin Veselý, dosavadní náměstek ředitele 
ÚVT MU. 

• Stavební práce v knihovně probíhají podle plánu a bez problémů. 
 
proděkanka Gregorová 
informovala o zpracování projektu a účasti PrF MU v rámci rozvojového projektu mezi MU, 
Univerzitou Palackého v Olomouci a Ostravskou univerzitou na spolupráci v oblasti 
doktorského studia formou konzultací.  
 
proděkan Valdhans  
informoval o změnách v programu Erasmus. Dochází k diferenciaci částek poskytovaných na 
studijní pobyty programu Erasmus dle jednotlivých zemí.  
Závěr: děkanka ukládá proděkanu Valdhansovi dále sledovat tuto problematiku.  
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Šimberová 
Schválila: prof. Rozehnalová 



          Příloha č. 1 

PLNĚNÍ 
Dlouhodobého záměru 2011 – 2015 

v roce 2014 
 

I. 

 Vzdělávání 

I. 1 Vzdělávání v bakalářských a magisterských programech  

 
Splněno: 

• dokončit reakreditaci navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa Z: 
StO, prod.NS 

• pokračovat v realizaci mezifakultních studií s ESF, FF a FI Z: prod.strat., ÚDVIS, 
KFPNH, ÚT 

• udržet nabídku dovednostních předmětů Z: ÚDVIS 
• pokrýt kombinovanou formu studia odpovídajícími aktualizovanými didaktickými 

pomůckami Z: katedry, garanti oborů  

Zůstává: 

• vytvořit nabídku kurzů inovace didaktiky v právu Z: ÚDVIS Poznámka: přesunout do 
2014/2015; dílčí plnění v rámci projektů a nyní i nad jejich rámec. 

• rozšiřovat nabídku předmětů pro neprávnické obory MU v zájmu zvyšování gramotnosti 
v právu Z: ÚDVIS Poznámka: splněno otevřením předmětů mimo mateřské obory, 
uvolněním udělováním výjimek pro zápis předmětů, zejména PVP, pro studenty jiných než 
mateřských oborů, konečně vytvořením a realizováním specifických předmětů zejména pro 
PřF MU a VUT, zde ve stádiu akreditačního procesu. Nutné v nabídce pokračovat i v roce 
2014/2015. 

 

I. 2 Doktorské studium 

Splněno: 

• realizovat sérií kurzů z právní didaktiky Z: ÚDVIS 

Zůstává: 

• zvýšit efektivitu a úspěšnost doktorského studia, vypořádat se s problémem prodlužování 
studií po 8. semestru Z: prod. DS, obor.komise, O pro DS Poznámka: úkol zůstává jako 
průběžný, počet studentů, kteří odevzdali DP řádně v souladu se studijním plánem, se 
zvyšuje. Provedena diskuse se školiteli. 



• realizovat již akreditované obory v cizích jazycích Z: prod.DS, KMEP, KFPNH 
Poznámka: nesplněno, rezervy v propagaci, proběhla jednání se zahraničními VŠ bez 
akreditovaného DSP – nezájem pro nedůvěru v kompatibilitu  

• pokračovat v trendu specifického výzkumu a vytváření mezioborových týmů Z: proděkan 
pro DSP, obor. rada, obor. komise. Poznámka: úkol je průběžný, mezioborová spolupráce 
je akcentována mezi podporovanými směry specifického výzkumu. 

 

I. 3 Celoživotní vzdělávání 

Splněno: 

• na základě analýzy zkušeností s přechodem mezi programem CŽV a řádným studiem 
nově formulovat podmínky pro přijímací řízení bez konání TSP Z: prod. MS, prod. BS, 
CCŽV 

• udržet existenci, kvalitu a efektivitu dlouhodobých odborných kurzů, vytipovat další 
oblasti pro nabídku krátkodobých kurzů, a to zejména v nabídce kurzů o českém právu 
pro cizince a cizím právu pro tuzemce Z: CCŽV, katedry 

Zůstává: 

• pokračovat v realizaci programů validovaných zahraniční institucí při zohlednění 
efektivnosti této činnosti – ukončit MPA s NTU Z: CCŽV, řed.LLM Poznámka: končí 
validace, je třeba hledat nové formy postgraduálních studií a subjekty spolupráce pro 
překlenutí výpadku po NTU 

• ve spolupráci zejména s LF a ESF vytvořit postgraduální program vzdělávání 
zdravotnického managementu, pokusit se o validaci v kooperaci se zahraničním 
subjektem (ISG-IBS) – projekt MMM Z: prod. strat., ÚDVIS, CCŽV Poznámka: 
proběhlo jednání s ISG-IBS a jejím reprezentantem pro střední Evropu společností IMPS, 
a.s. IMPS, a.s. představil model kooperace a připravuje rámcový projekt studijního plánu. 
Realizace bude možná po akreditaci ve Francii cca 2015/2016. 

• hledat efektivní formy postgraduálních kurzů pro zvyšování právní gramotnosti v souladu 
s aktuálním legislativním vývojem, a to především podle požadavků instituce – klienta. Z: 
CCV Poznámka: v jednání, na situaci má negativní vliv nedostatek prostředků ve 
veřejném sektoru a konkurence školících agentur. Ponechat jako trvalý úkol. 

II  

Věda a výzkum 

Splněno: 

• formulovat nová témata výzkumu na fakultní i katedrové úrovni a aktivně hledat možností 
jejich projektového řešení, a to i na úrovni evropských projektů Z: prod.VV, VK, OPVV 

• pokračovat v podpoře katedrových a mezikatedrových projektů Z: prod.VV  
• průběžné vytvářet podmínky pro vědeckou práci všech akademických pracovníků se 

specifiky pro danou oblast vědy a výzkumu Z: prod.VV, VK, OPVV 
• cíleně podporovat mezinárodní vědecké spolupráce ve formě projektů Z: prod.VV, prod. 

VZV, OPVV, OVV 



• podpořit organizaci XIII. mezinárodní konference Centra organizace výzkumu veřejných 
financí a daňového práva zemí Střední a Východní Evropy a PrF MU a dalších 
mezinárodních akcí organizovaných PrF MU Z: přísl. VK, OPVV 

• udržovat podmínky pro prezentaci výsledků VaV zejména prostřednictvím Science webu 
fakulty Z: prod. VV, OPVV 

• dokončit reorganizaci ediční činnosti na fakultě Z: děkan, taj., prod. VV 
• pokračovat v podpoře projektové činnosti v rámci projektového servisu a rady projektů Z: 

OPVV 
• pokračovat v podpoře iniciativ typu IUS et SOCIETAS apod. Z: prod., OVZV 
• vytvořit podmínky pro uplatnění rozvojových nástrojů v období 2014-2020 (OP VVV, 

Horizont 2020 apod.) Z: odd. pro V+V, tajemník , prod. pro strat. 
• zefektivnit metodickou činnost OPVV a vytvořit systém preventivních opatření 

eliminujících možnost vzniku porušení rozpočtové kázně nebo porušení jiných povinností 
v souladu s realizací projektů Z: odd. pro VaV 

Zůstává: 

• vytvořit podmínky pro realizaci VV týmů tvořených zahraničními experty a absolventy 
doktorského studia k zajištění nadstandardních výstupů v oblasti VaV Z: prod. pro VaV, 
odd pro VaV Poznámka: nutné podmínky formulovat v souladu s formou podpory ze 
strany RMU (7+7)  

• pokračovat ve SVOČ a pokusit se o další její internacionalizaci Z: kat., prod., VK 
Poznámka: úkol je průběžný, rezervy v propagaci SVOČ v zahraničí mimo SR 
 

III 

Internacionalizace fakulty a vnější vztahy 

Splněno: 

• udržet stávající tradiční i nově vybudovaná zapojení do struktur mezinárodní spolupráce 
na fakultní úrovni a aktivně se podílet na formulování témat řešených v rámci těchto 
struktur Z: prod. VZV, VK  

• pokračovat v zapojení zahraničních pedagogů do výuky zejména formou povinně 
volitelných předmětů Z: prod.VZV, VK 

• pokračovat v rozvíjení jazykové kompetence studentů a pedagogů umožněním aktivních 
výjezdů na zahraniční instituce, a to i nad rámec nabídky mobilitních stipendijních 
programů Erasmus a jeho derivátů, včetně recipročních výměn studentů s JMLS, moot 
courtů, letních škol atd. Z: prod.VZV, OVZV, koordinátor ERASMUS 

• pokračovat v trendu mezinárodních mobilit učitelů a studentů jako prostředku zvyšování 
kvality profilu absolventa a vytváření prostoru pro vědeckou spolupráci Z: prod.VZV, 
OVZV, koordinátor ERASMUS  

Zůstává: 

• dokončit projekty OP VK „Ochrana, transfer a uplatnění výsledků VaV na národní a 
mezinárodní úrovni“ a „Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí 
výzkumu a praxe“ a naplnit cíl vytvořit partnerskou a kooperační síť zaměřenou na 



výměnu a přenos znalostí, poznatků a zkušeností Z: OPVV, proj.týmy Poznámka: finišuje 
závěr projektů, nutnou a potřebnou udržitelnost držet jako úkol pro následující období 

• hledat další formy rozvíjení jazykových kompetencí zejména pro akademickou cílovou 
skupinu, a to zejména pro zvýšení nebo i získání kompetencí v právnickém jazyce 
německém, francouzské a ruském Z: prod.VZV, OVZV Poznámka: bod se z přehledů 
vypařil, doporučuji ponechat 

• koncipovat ucelený studijní plán cizojazyčného studijního programu s využitím 
stávajícího spektra předmětů existujících v rámci programu ERASMUS a v magisterském 
studijním programu Z: prod.VZV, pedag.prod. Poznámka: nesplněno 

IV 

Síť strategických partnerství, spolupráce s aplikační sférou 

Splněno: 

• udržet naplnění dlouhodobého záměru - vize fakulty 2015 Z: OPVV, ÚDVIS 
• udržet a rozšiřovat účast aplikační sféry zejména na dovednostní výuce Z: ÚDVIS  
• pružně reagovat na potřeby účastníků sítě a aplikační sféry krátkodobými kurzy a 

přípravou postgraduálních vzdělávacích programů Z: CCŽV 

Zůstává: 

• zkvalitnit komunikaci v rámci sítě Z: OPVV, ÚDVIS  
 

V 

 Akademičtí a neakademičtí zaměstnanci 
 

Splněno: 
 

• vytvořit zdroj manažerských dat pro vedoucí kateder s cílem umožnit jim vytváření vlastní 
personální strategie pro naplnění vytíženosti Z: prod.strat., CIT 

• v rámci hodnocení akademických pracovníků koncipovat reálné mety budoucího zapojení 
v pedagogické činnosti a vědecké činnosti (lektor x odborný asistent, docent …) Z: 
prod.strat., VK  

• udržet stávající vyrovnanou generační strukturu akademických pracovníků v generaci pod 
50 let Z: prod.strat., VK 

• pokračovat v příznivém trendu habilitací a profesur Z: VK, prod.VV 

Zůstává: 

• vytvořit koncepci vzdělávání neakademických pracovníků, Z: prod.strat., ved. 
neakad.prac., taj. 



VI 

Efektivita instituce a materiální zázemí 

Splněno: 

• udržet finanční stabilitu fakulty v procesu zavádění nových pravidel financování VŠ Z: 
taj. 

• pokračovat v komplexní rekonstrukce a rozšíření prostor knihovny PrF Z: taj., VÚK 
• udržet úroveň vybavení jednotlivých pracovišť a výukových prostor příslušnou IT a AV 

technikou a odpovídajícím softwarovým vybavením Z: taj, CIT 
• pokračovat v rekonstrukci a udržovacích pracech na budově – návrat funkcionalistických 

prvků, očištění budovy od cizorodých nánosů různých kvazi úprav (vedení v lištách 
apod.), dovybavení chodeb a pracoven, malby atd. Z: taj, VSB 

Zůstává: 

• dostatečně informovat veřejnost o nutnosti a průběhu rekonstrukce Z: prod.VZV 
Poznámka: úkol je průběžný, ještě, že se našel základní kámen  

• využít projektových výzev (OP VVV apod.) ke zkvalitnění a celkové modernizaci 
didaktické infrastruktury Z: taj, OPVV, ped.prod. Poznámka: čeká se na odpovídající 
výzvy 

VII 

Příprava Dlouhodobého záměru FAKULTA 2020 

Zůstává: 

Společná poznámka: Úkoly realizovat v souladu s metodikou DZ MUNI a 
programem děkana po volbách. 

• koordinace vize UNIVERZITA 2020 specifikované v Dlouhodobém záměru MU na leta 
2015-2020 se záměrem fakulty Z: prod. strateg 

• zajištění informací tvořících potřeby a vizi katedry v roce 2020 v oblasti vědy a výzkumu 
a internacionalizace Z: OPVV, VK 

• zajištění informací tvořících potřeby a vizi katedry v roce 2020 pedagogické práce Z: 
OPVV, VK 

• formulace vize graduálních studií 2020 Z: pedag.prod. 
• formulace vize postgraduálního vzdělávání Z: řed.LLM, CCŽV, prod.stateg., ÚDVIS 
• formulace vize akreditovaného CŽV Z: pedag.prod., CCŽV 
• formulace vize studentské mobility Z: koordinátor ERASMUS, pedag.prod., prod.VZV 
• formulace vize akademické mobility Z: prod.VZV 
• formulace vize v oblasti didaktické techniky a metodologie Z: pedag.prod., ÚDVIS, CIT 
• formulace vize v oblasti IT Z: CIT 
• formulace vize v oblasti PR Z: prod. VZV 
• formulace vize v oblasti vědy a výzkumu Z: prod.VV 
• formulace vize v oblasti projektového servisu: Z: OPVV 



• formulace vize mezifakultní spolupráce Z:prod.strat. 
• formulace vize v oblasti ediční Z: prod. VV 
• formulace vize v oblasti knihovní služby Z: VÚK, prod.VV 
• formulace vize v oblasti právních informačních systémů, databází etc. Z: VÚK, prod.VV 
• formulace vize budovy 2020 Z: taj., VSB 
• formulace vize personální práce a péče o zaměstnance Z: děkan, taj. v kooperaci s 

předsedou AS a předsedou OO VŠOS 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 


