
 Zápis č. 8/2014-2015 ze zasedání kolegia děkana dne 2. 2. 2015 
 

SZ: MU-IS/11452/2015/200094/PrF 
 
 
Přítomni: prof. Rozehnalová, proděkani doc. Mrkývka, prof. Gregorová, doc. Kotásek, doc. 
Škop, JUDr. Jurníková, JUDr. Valdhans, tajemnice Ing. Přikrylová 
Nepřítomen:  
Host: doc. Selucká, Mgr. Ing. Jaroš, Mgr. Kledusová 
 
Program: 
1. Dovednostní předměty – diskuze 
2. Různé 
 
 
 
ad 1. 
Dovednostní předměty ÚDVIS - diskuze 
Kolegium se v diskuzi ke koncepci rozvoje dovednostní výuky, zpracované vedoucí Ústavu 
dovednostní výuky a inovace studia JUDr. Trávníčkovou, zabývalo k dnešnímu dni 
odevzdanými názory a připomínkami vedoucích kateder. Další vedoucí kateder oznámili, že 
své připomínky ještě dodají. Diskuze ke koncepci rozvoje dovednostní výuky bude hlavním 
bodem programu porady vedoucích kateder a ústavů v úterý dne 3. února 2015. Kopie 
materiálů budou předány pro informaci doc. Selucké. 
 
 
ad 2.  
Různé 
 
děkanka 
• Kolegium se zabývalo návrhem směrnice děkana PrF O ediční činnosti. Závěr:  kolegium 

doporučuje její vydání ve znění předloženém proděkanem Kotáskem a tajemnicí 
Přikrylovou. 

 
• Děkanka informovala o podnětu ediční rady podaném z důvodu neplnění projektu JUDr. 

Kadečky. Děkanka ukládá proděkanu Kotáskovi projednat tuto otázku s dr. Kadečkou a 
stanovit konečný termín pro odevzdání monografie. V případě, že tak neučiní, bude 
zvolen další postup.  

 
• Kolegium se zabývalo výběrovým řízením na studijní pobyty studentů magisterského 

studia a studentů DSP na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus+. 
Děkanka konstatuje další posílení portfolia fakult, které se zapojily s PrF do příslušné sítě 
(82 právnických fakult). Děkanka vyslovuje poděkování koordinátorovi doc. JUDr. 
Michalu Radvanovi, Ph.D., za jeho vzornou práci při navazování příslušných kontaktů a 
organizaci sítě Erasmus+. Rozšíření na východní země je pro nás významné zejména 
z pohledu zájmu o příjezdy na tuto fakultu. Kladně hodnotí další rozšíření o fakulty 
z Velké Británie.  

 



• Děkanka informovala, že v minulých dnech přišel na PrF materiál k metodice interního 
hodnocení vědy a RIV, který měl být v průběhu několika dnů připomínkován. Materiál 
byl předán proděkanu Mrkývkovi a vedoucímu odd. VaV k vyjádření.   
Vedoucí odd. VaV Mgr. Ing. Jaroš seznámil se základním stanoviskem, na kterém se 
shodl s proděkanem Mrkývkou, tajemnicí a děkankou. Materiál je v řadě směrů 
nedopracován. Zájem je směrován převážně na přírodní vědy, humanitním oborům se 
věnuje pouze okrajově. Závěr:  připomínky budou v projednané podobě postoupeny 
příslušnému útvaru rektorátu.  

  
• Kolegium se zabývalo Pokynem děkana pro zajištění vykazování výsledků vědecko-

výzkumné činnosti pracovníků a studentů. Závěr:  kolegium doporučuje děkance pokyn 
k vydání a ukládá tajemnici a vedoucímu odd. VaV na příští jednání kolegia navrhnout 
personální zajištění tohoto pokynu. Děkanka doporučuje otázku personálního obsazení 
rady pro RIV ponechat novému vedení, které bude s touto radou spolupracovat. 

 
• Děkanka informovala o předložení projektu – spolupráce v rámci Pan-European Seal 

Network v oblasti práva duševního vlastnictví. Jedná se o spolupráci Evropského 
patentového úřadu (EPO), Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) a univerzit.  
Pokud jde o finanční zajištění, memorandum bylo projednáno také na úrovni tajemnice. 
Zaštiťovat bude dr. Koukal a dr. Myška. Závěr:  děkanka ukládá vedoucí pro zahraniční a 
vnější vztahy administrativně zajistit tento typ zahraniční spolupráce a společně s vedoucí 
sekretariátu připravit memorandum k podpisu. 

 
• Děkanka informovala, že bylo vydáno Rozhodnutí děkana č. 2/2015 o zrušení Pokynu 

děkana č. 2/2009 pro vyplnění IS MUNI a vytvoření studijního katalogu. Důvodem je již 
jisté přežití stávající normy a nastavení procesů tak, že není nutné nadále uvádět 
v pokynu.  

 
• Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě oznámila, že v letošním roce bude 

organizátorem Česko – slovenské mezinárodní soutěže SVOČ. Mezinárodní kolo 
soutěže se uskuteční ve dnech 10. - 11. 9. 2015. Děkanka předává informaci příslušnému 
útvaru k předání budoucímu proděkanovi. 
Závěr:  

o Děkanka ukládá Mgr. Redrupové další komunikaci v tomto směru a upozorňuje 
zejména na Statut soutěže SVOČ, který lze připomínkovat do 15. 2. 2015.  

o Děkanka ukládá Bc. Schardové seznámit studenty DSP s tímto statutem, zejména 
s čl. 6, odst. 2, písm. h. 
 

• Děkanka informovala o dvou úspěších v anketě Právník roku 2014. Osobností v oblasti 
správního práva byl vyhlášen prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., a na 2. místě v kategorii 
talent roku 2014 se umístil student DSP na katedře právní teorie Mgr. Vít Křížka. 
Děkanka blahopřeje oceněným a doporučuje proděkanu Valdhansovi zveřejnit tuto 
aktualitu na webových stránkách PrF.  

 
• Děkanka informovala o jednání s předsedou odborové organizace na PrF doc. JUDr. 

Jaromírem Harvánkem, CSc., za přítomnosti doc. JUDr. Markéty Selucké, Ph.D. 
Projednány byly otázky: 
Rozvrh čerpání dovolené v roce 2015 - předseda neměl námitky, oběma stranami byla 
podepsána dohoda, na jejímž základě bylo vydáno Opatření děkana č. 1/2015 Rozvrh 
čerpání dovolené v roce 2015.  



Druhý bod jednání se týkal případného posunu přiznávání výkonnostních příplatků pro 
rok 2015/2016 k datu 1. 4. 2015, kdy má současně dojít ke zvýšení tarifních mezd. Pokud 
by to pro některého zaměstnance bylo finančně nevýhodné, bude mu rozdíl dorovnán 
formou odměny.  
Třetí bod jednání se týkal kritérií pro přiznání mimořádných odměn pracovníkům. Po 
připomínkách bude vydáno Sdělení děkana – kritéria pro přiznání mimořádných odměn. 
 

• Děkanka informovala o změně směrnice č. 2/2012 Určení kritérií pro hodnocení 
pedagogické, tvůrčí vědecko-výzkumné a jiné činnosti (vytíženost), a to v části data, od 
kterého jsou akademickým pracovníkům stanovovány výkonnostní příplatky. 
Závěr:  děkanka ukládá tajemnici fakulty připravit změnu směrnice pro tuto jednorázovou 
akci a informovat vedoucí kateder na poradě vedoucích kateder a ústavů dne 3. února 
2015. 
 

• Studentský právnický časopis PrímaLex (vydává ELSA) se obrací na děkany fakult 
hodnocených v žebříčku právnických fakult v Hospodářských novinách s žádostí o 
vyjádření k hodnocení. Termín: 13. února 2015.  
Závěr:  kolegium se shodlo na tom, že by mělo být upozorněno na některé nerealistické 
komentáře typu nejvyšší počet učitelů a studentů. Měla by být zdůrazněna pozice ve vědě, 
upozornit na marginální rozdíly procentuální. Nicméně skutečností zůstává, že PrF a celou 
MU zatěžují vysoké počty studentů. Pokles, kterého bylo díky změně financování uvnitř 
MU dosaženo, se projeví nejdříve v průběhu 1 – 2 let. 
V rámci projednávání studijní problematiky se kolegium bude věnovat doporučení nejen 
pro studijní plán, ale i pro další snižování počtu studentů tak, jak tento proces byl zahájen 
před dvěma lety. Je nutné vyhodnotit počty po odchodu 4. a 5. ročníku magisterského 
studia. Otázkou je také další nastavení navazující Veřejné správy ve vztahu k CŽV, kde 
musí dojít k dalšímu poklesu. Předmětem diskuse v budoucnu musí být také další pokles 
bakalářského studia, zejména s ohledem na již minimální počty studentů CŽV. Což 
samozřejmě může také ovlivnit příjmy fakulty v části pedagogického výkonu. Zde bude 
nutné dále hledat a zesílit další zdroje s tím, že je nereálné předpokládat do budoucna 
vyšší příjmy v oblasti V a V a CŽV v části akreditovaného vzdělávání. Zde v případě 
změny zákona může být zajímavé připravené studium LL.M. 
Závěr: odpověď pro časopis PrímaLex připraví proděkan Valdhans.  
 

• Provozní řád Ústřední knihovny a rozhodnutí o provedení inventury knih bude zařazeno 
do programu jednání kolegia dne 16. 2. 2015.  
 

• Slavnostní otevření nové knihovny PrF se uskuteční dne 25. března 2015 ve 13,00 hod. 
Závěr:  děkanka ukládá proděkanu Valdhansovi informovat o zajištění této akce na kolegiu 
dne 9. března 2015. 
 

• Děkanka informovala o anonymním dopise zaslaném rektorovi MU, kvestorovi, současné 
i příští děkance PrF, týkající se problému studia LL.M. a MPA. Anonym obsahuje 
porovnání realizace kurzu LL.M. na UK a na MU a napadá tento kurz realizovaný ve 
spolupráci s Nottingham Trent University. Děkanka uvedla, že materiál předala řediteli 
studijních programů LL.M., MPA a předpokládá jeho reakci do termínu příštího zasedání 
kolegia, tj. 16. 2. 2015. Uvedla, že materiál obsahuje zcela zavádějící informace.  
 

• Program příštích zasedání kolegia děkana:  
16. února - studijní otázky, knihovna – provozní řád, inventura knih,  



9. března - rozvojová podpora, projekty, zpráva o hospodaření, harmonogram rozpočtu   
2015, personální otázky týkající se RIV, 
30. března – vzhledem k tomu, že není jasné složení kolegia budoucí zvolené kandidátky 
na děkanku, bude ponecháno toto kolegium jako záložní pro tuto otázku. Děkanka 
předpokládala tak, jak uvedla v dopise doc. Selucké, postupné předávání v rámci kolegií 
v únoru a březnu. Vzhledem k tomu, že doc. Selucká tento postup odmítla, ponechává tyto 
otázky na její vlastní iniciativě a případně na toto kolegium. Jiný postup již osobně nevidí.  

 
proděkan Mrkývka  
předložil zprávu o plnění Dlouhodobého záměru PrF 2011 – 2015 v roce 2014 a zprávu o 
naplnění DZ PrF v roce 2015. Závěr:  děkanka ukládá proděkanu Mrkývkovi připravit pro 
evaluační rozhovory s vedením MU dne 12. února 2015 krátkou prezentaci, a to jak o plnění 
DZ PrF v roce 2014, tak i pokud jde o cíle pro rok 2015. 

 
tajemnice Ing. Přikrylová 
• informovala, že v rámci MU se uvádí hospodářský výsledek PrF ve výši 2 614 tis. Kč. Na 

příštím jednání kolegia děkana předloží podrobnější informace o výsledku hospodaření 
fakulty. Budou již k dispozici přesná čísla.  

• informovala o ukončení stavebních prací na rekonstrukci Ústřední knihovny PrF. Fakulta 
obdržela již kolaudační souhlas. V současné době probíhají práce na interiéru knihovny. 
Komplikace působí časový skluz dodavatelské firmy.  

 
proděkanka Gregorová 
• předložila po zapracování drobných úprav nové znění Stipendijního programu na 

podporu projektových aktivit studentů DSP. Závěr:  kolegium doporučuje přijetí 
stipendijního programu na podporu projektových aktivit s účinností od 16. 2. 2015.  

 
• Kolegium schválilo Harmonogram DSP na jarní semestr 2015 předložený proděkankou 

Gregorovou (viz příloha). Harmonogram je zveřejněný na webových stánkách PrF. 
 
• Proděkanka Gregorová oznámila, že v současné době se uzavírá specifický výzkum 2014. 

Požádala vedoucí kateder, aby navrhli členy komisí pro hodnocení projektů. Podáno bylo 
8 návrhů. Budou sestaveny 2 pětičlenné komise.  

Seznam členů hodnotících komisí: 
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., 
JUDr. Pavel Molek, Ph.D., 
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D., 
JUDr. Jana Dudová, Ph.D., 
JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., 
JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M., Eur. Int., 
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., 
Mgr. Damián Czudek, Ph.D.  

Závěr: kolegium bere na vědomí zprávu o uzavření specifického výzkumu za rok 2014. 
 

• Proděkanka Gregorová informovala o spolupráci mezi FSS MU, PrF MU a Správou 
sociálního zabezpečení. Uvedla již proběhnuvší aktivity a informovala o připravované 
odborné přednášce pro veřejnost v rámci kurzu Právo sociálního zabezpečení, k významu 
zákona o sociálním pojištění a o důchodové reformě. Přednáška se uskuteční dne 28. 
dubna 2015 na Právnické fakultě. Závěr:  kolegium bere na vědomí. 



 
• Univerzita v Bialystoku udělila diplom absolventům doktorského studijního programu 

„double degree“  Damiánu Czudkovi a Michalu Kozielovi. Oba absolventi budou 
promováni dne 4. února 2015. Děkanka pověřuje proděkana Mrkývku účastí na promoci. 

 
proděkan Valdhans 
• předložil seznam uchazečů o pracovní pobyty na zahraničních partnerských 

univerzitách v roce 2015. Celková kvóta pro PrF činí 25 dnů. Závěr:  s ohledem na 
skutečnost, že někteří přihlášení zájemci absolvovali pobyty na partnerských univerzitách 
v loňském roce, kolegium doporučuje přidělení následujících pobytů:  

Univerzita Wroclaw 
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., - 5 dní 

Univerzita Regensburg 
Mgr. et Mgr. Naďa Štachová, Ph.D., - 5 dní 
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., - 5 dní 

Univerzita Poznaň 
JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M., - 5 dní 
JUDr. Pavel Salák, Ph.D., - 5 dní.  

Nad rámec přidělených 25 dnů kolegium schvaluje pobyt JUDr. Evy Dobrovolné na 
Univerzitě ve Vídni po dobu 1 měsíce.  

 
• Proděkan Valdhans informoval o projektu působení zahraničních pedagogů na MU 

v rámci internacionalizace. Financováno bude ve stejném rozsahu jako v loňském roce. 
Informoval o projektu, jehož je představitelem – o působení zahraničních profesorů na 
Právnické fakultě. Jarní semestr 2015 je již zajištěn jak z pohledu studijního plánu, tak 
z pohledu dalších organizačních otázek. Pokud jde o organizační pokrytí roku 2015 uvedl, 
že podpora bude nižší, nicméně se jedná o dalších zdrojích. Tajemnice dodala, že případné 
dofinancování by bylo možné také z finančních prostředků přijíždějících zahraničních 
studentů („freemovers“ apod.). 
Již v průběhu minulého roku bylo řečeno, že do poloviny února 2015 by měly fakulty 
sdělit, jaké kroky v zahraniční výuce hodlají uskutečnit.  
Závěr:   
o kolegium bere na vědomí informaci o strategii pro posilování cizojazyčné výuky na 

MU.  
o Děkanka ukládá proděkanu Valdhansovi předložit materiál doc. Selucké a požádat ji o 

vyjádření.  
o Děkanka ukládá proděkance Jurníkové do návrhu studijního plánu 2015/2016, který 

vznikne jako doporučení pro zvolenou kandidátku na děkanku, zařadit povinnost 
absolvovat 1 povinně volitelný předmět v cizím jazyce, nebo absolvovat pobyt na 
zahraniční univerzitě. Vzhledem k finanční náročnosti celé akce přesahující horizont 
práce tohoto kolegia, bude návrh jen doporučením. 

 
proděkanka Jurníková  
informovala o splnění úkolu, který jí byl zadán po zasedání Akademického senátu MU. 
Termín pro odevzdání diplomových prací byl prodloužen do 10. 4. 2015. Nový termín byl 
zařazen do harmonogramu jarního semestru 2015. Bude připomenuto na poradě vedoucích 
kateder a ústavů. 
 



proděkan Kotásek  
• informoval o školení dne 29. 1. 2015 k projektům OPVVV. K dispozici nejsou žádné 

příručky. RMU operuje s myšlenkou vytvoření „grand office“, kde by byly výzvy 
soustřeďovány za celou instituci. Výzvy týkající se PrF budou vyhlášeny až na přelomu 
rok 2015/2016. 
Závěr:  kolegium bere informaci na vědomí. Kolegium bere na vědomí Výsledky II. pilíře 
s výhradou nominací do hodnotící komise. Daná otázka bude diskutována i na evaluačním 
řízení na MU. 

 
• Zasedání Vědecké rady PrF se koná dne 3. února 2015. Hlavním bodem programu je 

další postup v habilitačním řízení JUDr. Pavla Molka, Ph.D., LL.M., a zahájení 
habilitačního řízení JUDr. Kateřiny Frumarové, Ph.D. a JUDr. Miloše Matuly, CSc., z PrF 
UP Olomouc.  

 
 
 
 
 
 

Zapsala: Šimberová 
Schválila: prof. Rozehnalová 



 
 
 
Harmonogram doktorského studijního programu na jarní semestr 2015      Příloha 
 

Termín 
 

Zodpovědný subjekt Činnost 
DSP 
odd. 

 

OK 
obor. 

komise 

OR 
obor. 
rada 

ŠK 
školi-

tel 

GAR 
garant 
předm. 

VR 
věd. 
rada 

 

16.2.    X X  Začátek výuky 

30.4. X      Uzávěrka pro podání přihlášek ke studiu 2015/16 

7.5.  X     

Zápis ze zasedání oborové komise, který obsahuje: 
- Určení termínů přijímací zkoušky (8. – 19. 6. 2015) 
- Návrh komisí a předsedů komisí pro přijímací zkoušky  

Podklady budou použity pro kolegium děkana 

19.5. X      Jmenování komisí pro přijímací zkoušky  

20.5. X      Odeslání pozvánek k přijímacím zkouškám 

29.5.  X     
Zápis ze zasedání oborové komise, který obsahuje: 
- Návrh termínů pro SDZ 
- Návrh termínů a komisí pro obhajoby disertačních prací odevzdaných do 13.2.2015 

25.5.-3.7.    X X  Zkouškové období  

8.-19.6.  X     
Přijímací zkoušky příslušných oborů (a neprodlené předání výsledků přijímacích zkoušek 
na oddělení pro DSP, včetně návrhu školitelů) 

26.6.2014 (PÁ) ve 
10.00 hod.  

  X    
Zasedání Oborové rady z důvodu posouzení výsledků přijímacích zkoušek, stanovení 
pořadí úspěšných uchazečů, doporučení děkanovi na přijetí-nepřijetí 

1.pol. 07 X      Příprava a rozeslání rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu 

07-08 X      Přezkumné řízení 

31.8.-11.9.    X X  
Prodloužené zkouškové období –  
zápočty (garanti předmětů, ev. vyučující), kolokvia (školitelé) 

2.9.2015       Zápisy studentů do 1. ročníku 

1.10. X      Zpracování a zveřejnění zprávy o průběhu přij. řízení 

 


