
Zápis č. 9/2014-2015 ze zasedání kolegia děkana dne 16. 2. 2015 
 

SZ: MU-IS/17443/2015/206278/PrF 
 
 
Přítomni: prof. Rozehnalová, proděkani doc. Mrkývka, prof. Gregorová, doc. Kotásek, JUDr. 
Jurníková, JUDr. Valdhans, tajemnice Ing. Přikrylová, předsedkyně AS PrF doc. Ronovská 
Nepřítomen: doc. Škop (omluven) 
Host: Mgr. Georgala, Mgr. Ing. Jaroš  
 
Program: 
1. Dlouhodobý záměr PrF  
2. Ústřední knihovna – provozní řád, inventura knih 
3. Vyhodnocení katedrových záměrů - zpráva  
4. Různé 
 
 
 
 
ad 1. 
Dlouhodobý záměr PrF  
 
Evaluace PrF 
Děkanka uvedla, že ve čtvrtek dne 12. 2. 2015 na RMU proběhly evaluační pohovory vedení 
PrF s vedením MU. Z pohovorů vyplynuly následující poznatky: 
• z materiálu Komparace s jinými právnickými fakultami v ČR, zpracovaného odborem 

výzkumu RMU, vyplývá poměrně vysoký výkon PrF MU ve všech oblastech činností a 
nejvyšší výkon na učitele v rámci fakult ČR. 
Veškeré hodnoty jsou však relativizovány z důvodu přetrvávajícího vysokého počtu 
studentů. Situace se poměrně změní v průběhu 2 let, kdy ročníky tzv. neregulovaného 
období ukončí studium. Nicméně je nutné tak, jak bylo konstatováno i v minulosti, učinit 
další zásahy i do přijímaných ročníků. Samozřejmě za situace, kdy by nemělo být až tak 
zcela kráceno financování fakulty, které již nyní, díky změny v metodice 2015, je v části 
příspěvku za studium nižší. Body za vědu a výzkum nejsou schopny nahradit výpadek. I 
když výkon stoupá, počet subjektů, na které je rozpočítáván, roste.  
Kolegium v tomto směru doporučuje zachovat počty v oblasti DSP. Nadále by měl 
pokračovat pokles počtu studentů bakalářského studijního programu a vyrovnání počtu 
financovaných studentů navazujícího magisterského studia dle konkrétní situace. Zejména 
s ohledem na průměrný úbytek studentů v 1. ročníku by se měl zvažovat průměrně počet 
400 – 450 studentů. Neodhadnutelný je počet „ztrát“ mezi prvým a druhým semestrem. Ze 
statistik za poslední roky nelze udělat kvalifikovaný odhad. Každý ročník se chová zcela 
jinak.  

• Právnická fakulta by měla v oblasti vědy za situace bodů RIV: 
o snažit se nevytvářet publikace nevhodné pro RIV či jiné hodnocené databáze, 
o nefinancovat dále, a to ani z projektů, sborníky z konferencí či jiná souhrnná díla 

tohoto typu. Buď budou financovány z prostředků konference, nebo se nebudou 
vytvářet. Financování sborníků by se mělo obrátit do sborníků financovaných 
v rámci Web of Science (dříve Web of Knowledge). U sborníků prací by měly 
přejít do časopisů atd.  

 



 
Závěr:  
• Právnická fakulta byla vedením MU hodnocena jako doposud stabilizovaná fakulta se 

stabilizovaným financováním. 
• Děkanka ukládá sekretariátu děkana do konce týdne předat materiál Komparace PrF 

s jinými právnickými fakultami v ČR vedoucím kateder a současně 3 výtisky předat 
Akademickému senátu PrF. 

 
Dlouhodobý záměr PrF  
Kolegium se zabývalo materiálem Naplnění Dlouhodobého záměru PrF MU v roce 2015, 
předloženým proděkanem Mrkývkou. Materiál je součástí zápisu (viz příloha č. 1). Závěr:  
kolegium opětovně bere materiál po úpravách na vědomí.  
 
 
ad 2. 
Ústřední knihovna 
Děkanka uvedla, že vzhledem k otevření knihovny dne 25. března 2015 je zapotřebí obnovit 
některé z dokumentů, které se týkají knihovny a jejichž účinnost byla pozastavena. Je nutné 
zpracovat především Provozní řád Ústřední knihovny PrF a Evropského dokumentačního 
střediska. Proděkan Kotásek a ředitelka knihovny Mgr. Georgala předložili návrh provozního 
řádu. V rámci diskuze zaznělo doporučení směrem k odkládacím skříňkám, jejichž provoz 
nebude vázán na knihovnu, ale na oddělení provozu a údržby budovy.  
Slavnostní otevření zrekonstruované knihovny PrF se uskuteční dne 25. března 2015. 
Pozvánky rozesílá RMU, případně sekretariát a útvar vnějších vztahů fakulty.  

Ředitelka ÚK dopisem sdělila děkance, že knihovna PrF odeslala informativní zásilky knih do 
Lausanne Bibliotheque a Právnické fakultě v Las Vegas. Děkanka děkuje za iniciativu a 
považuje tento krok za vhodný k pokračování.  
Závěr: 
• Kolegium doporučuje k přijetí návrh Provozního řádu knihovny PrF s tím, že provoz 

skříněk bude součástí Provozního řádu fakulty. Děkanka ukládá tajemnici fakulty toto 
zajistit. Změna by se měla případně promítnout i do Organizačního řádu PrF. 

• Děkanka ukládá proděkanu Valdhansovi vrchní dozor nad zajištěním a průběhem akce 
otevření Ústřední knihovny PrF, a to i ve vztahu k médiím. 

• Projednání inventury knih se odkládá na příští zasedání kolegia děkana, tj. 9. března 2015.  
 
 
ad 3. 
Vyhodnocení katedrových záměrů  
Proděkan Kotásek předložil zprávu o výsledcích a o stavu projektů dle Opatření děkana č. 
8/2012 O vyhlášení podpory katedrovým záměrům v oblasti vědy výzkumu pro období 2013-
2014 a Opatření děkana č. 7/2013 O vyhlášení podpory katedrovým záměrům v oblasti vědy 
a výzkumu pro období 2014-2015. Zpráva je přílohou č. 2 tohoto zápisu.  
Kolegium se zabývalo vyhodnocením podpor v oblasti vědy a výzkumu za rok 2014, resp. 
u dvouletých projektů za rok 2013-2014. Kolegium konstatuje, že z hlediska obsahového, 
věcného, došlo k naplnění záměru, resp. vzhledem k dobám recenzí v tuzemských či 
zahraničních médiích je průběžně naplňováno. Kolegium nicméně konstatuje, že výkony i 
uvnitř týmů nebyly vyrovnané a do budoucna bude nutné více zvýraznit u početnějších týmů 
roli hlavního řešitele.  



Závěr:  kolegium bere na vědomí, že byly zadrženy odměny u 2 projektů - doc. Machalová, dr. 
Kadečka s tím, že budou uvolněny po naplnění kritérií: u doc. Machalové zahraniční výstup, u 
dr. Kadečky zodpovězení otázky, zda odevzdaný výstup je, či není vědeckou monografií.  
 
Projekty 2015-2016 
Děkanka konstatovala, že na podzim 2014 bylo rozhodnuto o uvolnění prostředků k přípravě 
mezinárodních projektů, a to takových, kde dochází k různým stupňům vědecké a jiné 
spolupráce se zahraničními akademiky či pracovišti. Projekty, které byly předloženy v rámci 
několikastupňové přípravy, naplňují vyhlášené podmínky. V některých případech se zdá, že 
mohou značně posunout zapojení fakulty do již existujících struktur. 
Děkanka připomněla, že financování tzv. tuzemských projektů bylo ponecháno rozhodnutím 
kolegia na nové kolegium. Důvodem je mimo jiné i nemožnost zařazení pod RP financování a 
také to, že projekty tak, jak byly předloženy, představují standardní formy spolupráce a jejich 
„rozjetí“ je poměrně časově jednoduché.  
Závěr: 
• Kolegium bere na vědomí stav projektů v rámci podpory mezinárodní spolupráce s tím, že 

tato fáze bude zejména z pohledu finančního dořešena do 25. února 2015 tak, aby se 
mohlo kolegium elektronickou cestou vyjádřit k projektům v plném rozsahu.  

• Kolegium bere na vědomí ustanovení komise ve složení proděkan Kotásek, děkanka 
Rozehnalová, proděkanka Gregorová, tajemnice Přikrylová, Mgr. Ing. Jaroš. Úkolem 
komise bude do 27. února posoudit následující parametry projektů: schopnost být 
financován v rámci RP, tj. napojení na dlouhodobý záměr fakulty či univerzity, naplnění 
podmínek Opatření děkana 8/2012. Komise se na svém prvém zasedání sejde 16. 2. 2015 
ve 14 hodin v pracovně děkanky.  

  
    
ad 4. 
Různé 
   
děkanka 
• předložila kolegiu návrh kritérií a podmínek pro přidělení mimořádných odměn 

akademickým pracovníkům v roce 2015, které budou vydány formou Sdělení děkana. 
Současně tajemnice Ing. Přikrylová předložila návrh kritérií a podmínek pro přidělení 
mimořádných odměn vedoucím a neakademickým pracovníkům. Tajemnice seznámila 
kolegium s úkoly pro jednotlivé vedoucí a pracovníky neakademických pracovišť.  
Závěr:   
o Kolegium bere na vědomí předložené návrhy Sdělení děkana o kritériích pro přiznání 

odměn akademickým pracovníkům a vedoucím a neakademickým pracovníkům v roce 
2015 ve znění, která zazněla v průběhu jednání.  

o Děkanka ukládá vedoucí sekretariátu do pátku 20. 2. 2015 vypracovat sdělení děkana a 
v tištěné podobě zaslat vedoucím kateder. Dále ukládá sdělení zveřejnit na webu PrF a 
elektronicky zaslat všem zaměstnancům.  

 
• Změna Organizačního řádu PrF 

Tajemnice Ing. Přikrylová předložila návrh změn Organizačního řádu PrF. Závěr:děkanka 
ukládá kolegiu vyjádřit se v termínu do 27. února 2015. 
 

• Děkanka předložila kolegiu dopis vedoucího katedry právní teorie, prof. Večeři, týkající 
se předmětu Počítačové zpracování odborného textu.  
Závěr: 



Děkanka ukládá: 
o proděkance Jurníkové převést předmět z Ústavu práva a technologií na katedru právní 

teorie, 
o proděkance Jurníkové a tajemnici Ing. Přikrylové vyřešit financování tohoto kurzu, 

který nelze financovat přímo s kontaktní výukou, a tedy nelze vyhovět návrhu prof. 
Večeři. 

 
• Ceny rektora – zatím nejsou podány žádné nominace. Termín pro odevzdání návrhů je 

25. 2. 2015.  
  
proděkanka Gregorová 
• informovala o záměru MU a seznámila s pracovním materiálem z RMU zpracovaným k 

doktorskému studiu na MU pro léta 2014 – 2020.  
Závěr: 
o Kolegium bere na vědomí pracovní materiál Doktorské studium na MU 2014-2020.  
o Děkanka ukládá proděkance Gregorové dopracovat dotazník ve smyslu diskuze, která 

zazněla, a zaslat na rektorát RMU. 
o Vzhledem k nejasné komunikaci s budoucím kolegiem děkanka doporučuje předat 

veškeré materiály a odkaz na link vedoucí odd. pro doktorské studium Bc. Schardové 
tak, aby s ním budoucí proděkan mohl být seznámen. 

• Proděkanka informovala o vyhlášení Stipendijního programu na podporu 
projektových aktivit . Seznámila kolegium s návrhem personálního složení komise pro 
hodnocení vědecko-výzkumných projektů:  
předseda: 
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.,  
členové: 
doc,. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D., 
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., 
JUDr. Pavel Molek, Ph.D., 
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.  
 
Závěr:  kolegium bere na vědomí a doporučuje realizovat.  

 
• Proděkanka Gregorová informovala o podpoře specifického výzkumu s tím, že PrF 

obdržela nižší částku, než se kterou bylo uvažováno. Snížení podpory nezasáhne 
individuální projekty, nýbrž celofakultní projekty týkající se databází, publikací a knih.  

 
proděkan Valdhans 
informoval o stavu zpracování Výroční zprávy za rok 2014. Výroční zpráva se v současné 
době kompletuje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Šimberová 
Schválila: prof. Rozehnalová 



          Příloha č. 1 
 
 

Naplnění 

 Dlouhodobého záměru Právnické fakulty MU v roce 2015 
 
 

Aktuální Dlouhodobý záměr byl přijat na léta 2011 až 2015. Jeho cílem bylo dosažení takového stavu, 
aby v roce 2015 Právnická fakulta MU byla: 

• fakultou, která vnímá svoji historii a odkaz osobností, které ji tvořily; 
• fakultou moderní, řadící se mezi nejvýznamnější vzdělávací instituce v oblastech práva, a to i 

v středoevropském prostoru jako typické sféře její působnosti. V česko-slovenském prostředí 
musí zůstat fakultou vnímanou jako jeden ze základních pilířů, na kterých stojí současná a 
budoucí právní věda i vzdělávání; 

• fakultou, jež dokáže využít svou geografickou polohu a být centrem poznání, spolupráce a 
výzkumu v oblastech právní vědy, spojníkem mezi severem a jihem, západem a východem 
Evropy, místem plodné mezinárodní spolupráce vědecko-pedagogických pracovníků a 
studentů; 

• fakultou otevřenou kvalitním zahraničním vědecko-výzkumným a pedagogickým 
pracovníkům, významným odborníkům z praxe a osobnostem společenského života, současně 
by měla být fakultou otevřenou studentům ze zahraničí snažícím se rozšířit si obzor poznání 
o reálie z oblastí našeho práva a právní vědy; 

• fakultou se zřetelným výzkumným profilem, včetně výzkumného profilu jednotlivých 
pracovišť a akademických pracovníků, a s výsledky výzkumu neomezenými pouze na národní 
úroveň; 

• fakultou, pro niž je poctivá pedagogická práce standardem; 
• fakultou, na níž se výuka opírá o učebnice, skripta a jiné didaktické pomůcky, včetně e-

learningu, vytvořených akademickými pracovníky fakulty nebo autorskými kolektivy s jejich 
účastí; 

• fakultou, která snoubí výsledky vědecko-výzkumné práce a poznatky z praxe s 
pedagogickou činností, která má za cíl nikoliv mechanické uchopení dané materie, ale 
především kvalitní přípravu na výkon budoucího povolání v souladu s požadavky 
zaměstnavatelů budoucích absolventů; 

• fakultou, která aktivizuje studenta k účasti na formování jeho studia s ohledem na jeho 
specifické zájmy a budoucí zaměření, a to zejména volbou z široké nabídky povinně 
volitelných předmětů, včetně předmětů dovednostních, jakož i nabídkou programů 
zahraničních studií a stáží; 

• fakultou, která cíleně své studenty vede k pochopení nutné kooperace různých profesí u 
budoucího zaměstnavatele nebo při realizaci vlastních podnikatelských vizí; 

• fakultou, kde je realizováno doktorské studium nejen jako třetí stupeň vzdělávání, ale i jako 
příprava na budoucí vědeckou a pedagogickou práci; 

• fakultou aktivně zapojenou do různých forem národní i mezinárodní kooperace; 
• fakultou, která vytváří špičkové zázemí pro činnost vědeckou a pedagogickou při současném 

efektivním nakládání se svěřenými prostředky tak, aby byla zajištěna její 
konkurenceschopnost; 

• fakultou, která nové technologie využívá ve vzdělávání, přístupu k informacím, 
zprostředkování výsledků vědecko-výzkumné práce i v administrativních procesech. 

 

 



Fakulta na počátku roku 2015  

ve své podstatě vizi formulovanou ve svém dlouhodobém záměru na léta 2011 – 2015 
naplnila. 

K cílům po jednotlivých oblastech 

I. 

 Vzdělávání 

I. 1 Vzdělávání v bakalářských a magisterských programech  

• průběžně nabízet jasně profilované studijní programy a obory, zřetelně odlišující vzdělávání 
právníků a vzdělávání v dalších programech a oborech, které fakulta nabízí. Svou koncepcí budou 
odpovídat vytvářenému „Národnímu kvalifikačnímu rámci pro oblast vzdělávání Právo“;  

• dát jasný akcent na vzdělávání v oboru Právo jako ústřednímu profilujícímu oboru fakulty, kde je 
kladen důraz na vysokou úroveň pedagogického procesu, postaveném na partnerském vztahu ke 
studentovi, jehož cílem je předat studentům znalosti, dovednosti, a naučit je argumentaci a 
samostatnému řešení problémů;  

• rozvíjet kvalitu ve všech oborech vzdělávání při použití různých metod výuky;  
• respektovat akademické svobody při vzdělávání s akcentem na odpovědnost učitele při hodnocení 

studentů a při formulování profilu absolventa předmětu a fakulty při formulování profilu oboru;  
• průběžně zvyšovat právní vědomí a rozvíjet obory určené pro výkon i jiných profesí v oblastech 

veřejné správy a podnikatelské sféře;  
• pokračovat v optimalizaci studijních plánů jednotlivých oborů bakalářského studia.  

a) Provedena reakreditace bakalářského programu Právní specializace v souladu s tímto cílem a 
akreditace nového bakalářského programu Veřejná správa, všechny obory jsou koncipovány 
tak, že odlišují jasně zřetelně vzdělávání právníků a jiných profesí 

b) Dokončena reakreditace navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa. 
c) Realizují se mezifakultních studia s ESF, FF a FI, avšak pouze na úrovni bakalářského stupně. 

Zde je žádoucí na základě poptávky studentů i zaměstnavatelů zaměřit se zejména na 
kooperaci s ESF a FI na vytvoření navazujícího magisterského studia na obory FIPR a 
eventuálně INVS. 

d) Rozvíjí se nabídka předmětů pro studenty neprávních oborů MU. Kromě mezifakultních 
studií, jsou předměty PrF akceptovány zejména jako předměty kategorie B a C v některých 
oborech PrF, FI a FF. Zůstávají rezervy pro zvýšení právní gramotnosti jako možné plošné 
aktivity na MU. 

e) Aktivizuje se spolupráce s VUT v oblasti práva informačních technologií. Obdobně jako 
v případě univerzitní právní gramotnosti by bylo možné tuto aktivitu rozvinout směrem 
k jiným VŠ, což potvrzuje zájem VUT.  

f) Prohloubila se všeobecně kvalita výuky. V kombinované formě studia se uplatňují interaktivní 
osnovy, předměty jsou pokryty odpovídajícími didaktickými pomůckami, které jsou průběžně 
aktualizovány.  

g) Byl vytvořen základ výměny zkušeností v právní didaktice – pedagogická konference. Pokud 
byla tato forma didaktické propedeutiky organizována z úrovně proděkana, těšila se poměrně 
značnému zájmu.  

h) Nabídka dovednostních předmětů je udržena v souladu s projektovou udržitelností. Zde se 
ukazuje jako nejlepší varianta realizace dovedností výuky v sepjetí s odbornými katedrami, a 
to zejména s ohledem na oborové vize a faktickému profilu absolventa skladby předmětů 
garantovaných daným pracovištěm. Jsou rezervy v rozšiřování smysluplné nabídky 



i) Je vyvíjena snaha o vytvoření stálé nabídky kurzů inovace didaktiky v právu. Zde je však třeba 
dbát na kvalitu těchto kurzů a celkový jejich přínos pro pedagogický proces. 

j) Kvalita vzdělávací činnosti je prověřována zejména na základě podnětů z předmětové ankety, 
evalučních jednání na pracovištích, dílčích jednání se studenty. Nedaří se zvýšit zájem 
studentů o anketu. Většina členů studentské komory AS PrF nedokázala reprezentovat svůj 
ročník a komunikovat s vedením fakulty o problémech spojených s pedagogickým procesem 
v dané etapě studia. Lze konstatovat obdobnou pasivitu studentů ve vztahu k volbě svých 
zástupců jako v případě ankety – procento volební frekvence a respondentů ankety je téměř 
shodné. 

I. 2 Doktorské studium 

• zvýšit efektivitu a úspěšnost doktorského studia; 

a) V rámci zvýšení efektivnosti a úspěšnosti doktorského studia byl optimalizován počet 
studentů na školitele. 

b)  Zlepšuje se návaznost témat disertačních prací na specifický výzkum, případně návaznost na 
grantové projekty a jiné projekty akademických pracovníků. 

c) Zůstává potřeba vypořádat se s problémem prodlužování studií po 8. semestru. Počet studentů, 
kteří odevzdali DP řádně v souladu se studijním plánem, se zvyšuje. Provedena diskuse se 
školiteli. V podmínkách přijímacího řízení zohledňován je poměr ukončených studií při 
vypisování počtu uchazečů k přijetí. 

• otevřít studia ve studijních oborech akreditovaných v cizích jazycích a vytvářet podmínky pro 
akreditaci dalších oborů v anglickém či v jiném jazyce, v němž je v budoucnu možné realizovat 
některou ze společných forem vzdělávání se zahraniční institucí; 

a) V roce 2012 byl otevřen studijní obor – Finanční právo a finanční vědy, který je vyučován 
v polském jazyce. Akreditovány (do roku 2020) jsou i dva obory v anglickém jazyce – 
Mezinárodní právo soukromé a Mezinárodní a evropské právo. Nedaří se tyto obory 
realizovat, proběhla jednání se zahraničními VŠ bez akreditovaného DSP, zaznamenáváme 
určitou nedůvěru v kompatibilitu. Slabá je rovněž propagace. 

b) V daném období byl akreditovány nový studijní obor vyučovaný v českém jazyce – Právo 
informačních a komunikačních technologií. 

c) Proběhla jednání o možnostech joint degree ve studijním oboru Obchodní právo (Gratz, 
Maribor), zatím bez úspěchu. 

d) Podařilo se uskutečnit dva kotutoriáty v rámci oboru Finanční právo a finanční vědy, a to ve 
spolupráci s Univerzitou v Bialystoku. Studenti úspěšně absolvovali svá studia na obou 
univerzitách a jsou držiteli obou titulů (českého Ph.D. a polského Dr.), což ji usnadní 
možnosti v dalším kvalifikačním růstu. 

• důsledněji začlenit studenty doktorského studia do výzkumné činnosti jednotlivých pracovišť; 

a) Studenti doktorského studijního programu na Právnické fakultě MU jsou velkou měrou 
začleněni do výzkumné činnosti jednotlivých pracovišť, zejména do specifického výzkumu.  

b) Rovněž se zapojují do dalších aktivit z oblasti V+V na pracovištích. Své výsledky prezentují 
na různých fórech. Z fakultních je třeba jmenovat zejména tradiční a dnes již mezinárodní 
konferenci mladých vědců COFOLA. 

c) Vytváří se mezioborové týmy, a to jako všeobecně podporovaný trend specifického výzkumu.  

• posílit vzdělávání doktorandů v oblasti pedagogických dovedností a metod; 



a) V rámci vzdělávání doktorandů v oblasti pedagogických dovedností a metod byly pro studenty 
druhých a třetích ročníků doktorského studia zařazeny, do předmětu Pedagogická práce, 
workshopy s povinnou účastí.  

b) V rámci dovednostní výuky (v rámci předmětu Aktuální otázky právní vědy a praxe) jsou pro 
studenty druhých ročníků a vyšších průběžně zařazovány semináře zaměřené zejména na práci 
s odborným textem, publikaci výsledků odborné a vědecké práva, projektové práce a do 
oblasti duševního vlastnictví.  

I. 3 Celoživotní vzdělávání 

• dále realizovat celoživotní vzdělávání v akreditovaných programech za podmínky plně srovnatelné 
kvality tohoto vzdělávání s kvalitou ve studiu řádném; 

O programy CŽV realizované dle akreditovaných studijních programů je trvalý zájem. Programy jsou 
plně kompatibilní se studijními plány akreditovaných oborů, a to včetně nároků na ukončení 
jednotlivých předmětů. 

• udržet existenci, kvalitu a efektivitu dlouhodobých odborných kurzů, vytipovat další oblasti pro 
nabídku krátkodobých kurzů; 

Nedostatek prostředků ve veřejném sektoru dopadá na obsazenost kurzů zaměřených zejména do 
oblastí veřejné správy. Realizovány jsou kurzy pro daňové poradce, soudní tlumočníky a další.  

• rozvíjet aktivity se zahraničními institucemi realizované v cizích jazycích a nabízet je také v rámci 
celoživotního vzdělávání fakultní i odborné veřejnosti; 

a) Je uzavřena smlouva s British Law Centre o realizaci vzdělávacího programu v anglickém 
jazyce. Realizuje se od akademického roku 2013/2014.  

• společně s dalšími útvary působit na uvedení a propagaci oboru realizovaného anglickém jazyce; 
Tento cíl nebyl naplněn. 
 

• pokračovat v realizaci programů validovaných zahraniční institucí při zohlednění efektivnosti této 
činnosti; 

 
a) V průběhu období DZ byly realizovány dva programy MPA a LL.M. ve spolupráci s NTU. 

Vzhledem ke změnám v politice NTU v této oblasti dochází k útlumu programu MPA. 
b) Zkušenosti s realizací validovaných zahraničních programů byly využity při jednáních se 

zahraničními institucemi, např. ISG-IBS. Zástupce pro centrální Evropu v dalších krocích 
vyčkává a bude jednat dále s francouzskou stranou dle důvěry v nové vedení PrF MU. 
 

• posílit spolupráci útvaru a kateder na nově zpracovaných kurzech; 

a) Zůstávají rezervy v nabídce ze strany kateder.  
b) Fakulta se nedokázala vypořádat s konkurencí některých pracovišť v této oblasti a to 

především tam, kde zaměstnanci fakulty jsou na těchto pracovištích přímo zainteresováni. 
Jedná se zejména o oblast veřejné správy. 

II  
Věda a výzkum 

• úspěšně ukončit výzkumný záměr spolu s vyhodnocením přínosu a využitím vybudovaných vazeb 
a získaných poznatků do budoucna;  



V průběhu realizace DZ byl úspěšně ukončen Výzkumný záměr. Z hlediska administrativního plnění 
byly veškeré zprávy schváleny, z hlediska věcného plnění byly naplněny plánované výstupy. Fakulta 
v roce 2012 vytvářela rámec pro udržení výstupů projektu, jednou z aktivit v této oblasti bude 
zveřejňování prací mimo jiné i cestou nově vzniklého Science Webu PrF MU.  

• formulovat nová témata výzkumu na fakultní i katedrové úrovni a aktivně hledat možností jejich 
projektového řešení, a to i na úrovni evropských projektů;  

a) Tato snaha byla od roku 2012 akcentována mimo jiné pravidelným vyhlášením Výzvy 
k podávání vědeckých projektů. Od téhož roku jsou Opatřením děkana vyhlašovány programy 
podpory katedrovým záměrům v oblasti VaV pro leta 2012-2014. Rovněž byla vytvořena 
podpora k podávání vědeckých projektů, a to i mezinárodních a evropských. 

• průběžné další vytváření podmínek pro vědeckou práci všech akademických pracovníků s 
akcentem na podporu talentů,  

a) Naplňování se dělo mimo jiné prostřednictvím opatření děkana např. o vyhlášení statutu ceny 
děkana za vynikající vědeckou publikaci, odměny za publikaci v zahraničí a za vedení 
autorského týmu, směrnicemi děkana o stipendijních programech na podporu tvorby publikací 
společných tvůrčích týmů akademických pracovníků a studentů doktorského studia. Také byl 
propracován systém vytíženosti akademických pracovníků začleněním aktivit z oblasti VaV.  

• rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce ve formě projektové i jiné;  

a) Vyjma podpory podávání žádostí o udělení podpory projektům s mezinárodními aspekty dále 
se zaběhl mechanizmus podporující vyslání na zahraniční konferenci a zapojení do 
zahraničních vědeckých sítí.  

b) V daném období byla realizována řada projektů – Rozvojový program, OP VK a další, 
umožňující mezinárodní vědeckou spolupráci.  

c) Tradičně pozitivní dopad na rozvoj mezinárodní spolupráce měly již tradiční mezinárodní 
konference, z nejvýznamnějších Dny práva, COFOLA, Cyberspace, Církev a stát. 

d) Podpořena byla realizace 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. 

e) Postupně jsou vytvářeny podmínky pro realizaci VV týmů tvořených zahraničními experty a 
absolventy doktorského studia k zajištění nadstandardních výstupů v oblasti VaV.  

• průběžné vytváření podmínek pro prezentaci výsledků výzkumu v národním i mezinárodním 
měřítku;  

a) Cíl byl naplňován zejména realizací projektů a vytvořením Science Webu PrF MU.  
b) Rovněž došlo k výraznému posunu v distribuci výsledků ediční činnosti i v ediční činnosti 

samotné. Dokončila se reorganizace ediční činnosti na fakultě a došlo k podstatnému 
zkvalitnění distribuce výsledků tvůrčí činnosti zejména z produkce týmů specifického 
výzkumu.  

c) Je realizována výměna publikací s kooperujícími zahraničními pracovišti. Ze spolupráce 
s polskými fakultami je tak vytvořena v Brně největší sbírka „iuridicum-polonicum“ mimo 
Polsko. Obdobně se pak takto vytváří jedinečná sbírka české produkce v Bialystoku.  

• hledat další cesty zapojení studentů všech studijních programů do výzkumného rámce fakulty;  

a) Výzkumná činnost byla podporována zapojováním studentů do projektů řešitelů, dále 
také podporou SVOČ, podporou soutěže IUS et SOCIETAS.  



b) Významná byla též podpora prostřednictvím podmínek stanovených Směrnicí děkana cestou 
specifického výzkum aj. např. obnovou funkce pomvědů na některých katedrách 

c) Na excelentní úrovni se realizuje zapojení studentů do forem moot courtů. 

• dále pokračovat v „otevřeném přístupu“ k výsledkům vědy a výzkumu na Právnické fakultě;  

Zde se jedná zejména o vytvoření Science Webu PrF MU.  

• udržet, příp. dále rozvinout materiální základnu nutnou pro vědecké bádání.  

a) Cíl byl po dobu DZ naplňován pouze na standardní úrovni.  
b) Záměrem bylo předně vytvořit Centrum vědeckých informací PrF MU za podpory OP VaVpI. 

Timto projektem mělo dojít k podstatné rekonstrukci stávající Ústřední knihovny PrF MU. 
Projekt nebyl podpořen, a to ani po dvou rozkladových řízeních na MŠMT. Stav byl v roce 
2012 označen za kritický. 

c) Základní zvrat nastal v druhé polovině období uvolněním prostředkům MŠMT, které 
podpořilo realizaci rekonstrukce knihovny, která bude jako významné centrum vědeckých 
informací v oblasti práva otevřena 25. března 2015. 

III 

Internacionalizace fakulty a vnější vztahy 

• 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;  

Cíl je naplněn zejména řešením projektu OP VK „Ochrana, transfer a uplatnění výsledků VaV na 
národní a mezinárodní úrovni“, který svým obsahem klade důraz na propojení všech důležitých 
struktur mezinárodní spolupráce. Rovněž projektem OP VK „Právo do praxe, praxe do práva - 
partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe“, čimž se podařilo vytvořit partnerskou a kooperační síť 
zaměřenou na výměnu a přenos znalostí, poznatků a zkušeností.  

• prohloubit zapojení zahraničních pedagogů do výuky zejména formou povinně volitelných 
předmětů;  

a) Lze konstatovat s ohledem na daný cíl zapojení fakulty v centralizovaném rozvojovém 
projektu „Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických 
pracovníků na MU“, v rámci nějž jsou vytvářená nová PVP v minimálním počtu 5 za semestr.  

b) Dále se realizovali příjezdy zahraničních odborníků s využitím v pedagogickém procesu 
prostřednictvím realizace zejména z projektů CILS a CEPS. v počtu 1-3 za semestr.  

c) Byly implementovány další formy zapojení např. letní školy, podzimní školy, zimní školy, 
které jsou nabízeny studentům jako PVP. 

• dále rozvíjet jazykové kompetence studentů a pedagogů umožněním aktivních výjezdů na 
zahraniční instituce;  

a) Splněno předně nabídkou mobilitních stipendijních programů pro studenty nad rámec 
programu Erasmus, včetně recipročních výměn studentů s JMLS, moot courtů, letních škol 
atd., s primárním jazykovým zaměřením na jazyk anglický.  

b) Další formy zejména pro akademickou cílovou skupinu, a to zejména pro zvýšení nebo i 
získání kompetencí v právnickém jazyce německém, francouzské, ruském, nebyly příliš 
úspěšné.  



• udržet stávající a vytvořit nové vazby se zahraničními fakultami, pracovišti či organizacemi na 
úrovni jednotlivých kateder a akademických pracovníků jako základ aktivní vědecké a 
pedagogické spolupráce;  
a) Došlo k významnému prohloubení spolupráce s univerzitami v USA, Izraeli, Rusku, Polsku, 

Slovensku, Slovinsku, Maďarsku. Dále se rozvinuly kontakty s univerzitami ve Spojeném 
království, Německu, Turecku a Chorvacku. 

b) Proběhla inventura závazků ze smluv a vytvoření metodiky navazování a realizace kontaktů, a 
to v rámci např. projektu Transfer technologií.  

c) Významnou měrou se na vazbách se zahraničím podílí účast ademických. pracovníků na 
mezinárodních konferencích, PrF se navíc etabluje organizováním velkých mezinárodních 
konferencí (Days of Law, Cyberspace, Cofola), letních škol a moot courtů. 

• pokračovat v trendu mezinárodních mobilit učitelů a studentů jako prostředku zvyšování kvality 
profilu absolventa a vytváření prostoru pro vědeckou spolupráci;  

Splněno zvláště díky mobilitám v rámci programu Erasmus, rostoucí trend je mobilitách v rámci 
programu Erasmus Mundus a IVF v mobilitách v rámci programu Erasmus Mundus a IVF. 

• koncipovat ucelený studijní plán cizojazyčného studijního programu s využitím stávajícího spektra 
předmětů existujících v rámci programu ERASMUS a v magisterském studijním programu;  

Cizojazyčný studijní program odložen a nahrazen částečně programem PGS v rámci CŽV (ve 
spolupráci s British Law Centre).  

• ustavit komunikační kanály umožňující další pozitivní zviditelnění fakulty v národním i 
mezinárodním měřítku.  

Cíl naplňován formou mezinárodní spolupráce v rámci ELFA, IALS, Fóra středoevropských 
právnických fakult. Na národní úrovni zvyšování povědomí propagací dění na PrF MU včetně 
významných návštěv (např. ministra spravedlnosti, vrchní státní zástupkyně apod.), prohlubování 
pozitivního vztahu studentů k fakultě v rámci spolupráce se studentskými organizacemi (ELSA), což 
se odráží i v hodnocení fakulty studenty. 

IV 

Síť strategických partnerství, spolupráce s aplikační sférou 

• využití potenciálu sítí strategických partnerství, zejména zaměstnavatelů absolventů právnické 
fakulty pro formování profilu absolventa realizovaných, inovovaných a nově připravovaných 
studijních programů a oborů, jakož i programů celoživotního vzdělávání;  

PrF zřídila Ústav dovednostní výuky a inovace studia, který se zaměřuje na úzkou spolupráci 
s aplikační sférou a ve spolupráci s ní tak formuje náplň tzv. dovednostních předmětů. Úzká 
spolupráce probíhá také na poli odborných praxí a stáží. K naplňování daného cíle také napomáhá 
realizace projektů OP VK zaměřených na spolupráci potencionálními zaměstnavateli našich 
absolventů.  

• využití potenciálu partnerských sítí pro přípravu a realizaci inovačních projektů z programů 
strukturálních fondů, případně jiných programů jiných poskytovatelů;  

Možností partnerství je soustavně využíváno při realizaci stávajících i při přípravě nových projektů. 
Naplňování cíle napomáhá vytvořené prostředí projektové podpory fakulty.  



• využití sítě absolventů a pracovišť aplikační praxe, jakož i zmíněných partnerských sítí pro 
hodnocení studijních oborů s ohledem na úroveň přípravy studentů na výkon budoucích 
právnických profesí;  

Osvědčil se systém evaluací oborů zavedený na MU, sítě absolventů a pracovišť aplikační praxe je při 
jeho realizaci plně využíván. Obdobně také při vytváření nových předmětů, inovaci stávajících a 
uplatňování externistů do výuky. 

• zapojení do dalších programových výzev z evropských strukturálních fondů.  

V rámci projektové podpory jsou neustále vyhodnocovány možnosti zapojení PrF MU do dalších 
programových výzev, včetně programového rámce HORIZONT 2020.  

V 
 Akademičtí a neakademičtí zaměstnanci 

• další rozvoj kompetencí a odborného potenciálu akademických a neakademických pracovníků;  

a) Je zaveden mechanizmus pravidelného hodnocení kvalifikačního růstu akademických 
pracovníků a vytvoření osobních plánů růstu.  

b) Obdobný proces byl zahájen i u neakademických odborných pracovníků.  

• udržet stávající vyrovnanou generační strukturu akademických pracovníků v generaci pod 50 let;  

Cíl byl průběžně naplňován v rámci výběrových řízení na uvolněná místa. Fakulta je atraktivní 
zejména pro absolventy doktorského studia.  

• zvýšit podíl zejména docentů v nižším věku na podílu akademických pracovníků fakulty;  
 
Cíl byl rovněž příznivě naplňován. Problémem budou habilitace na některých oborech, kde 
monopolní postavení má v současné době pražská fakulta a slovenská alternativa je nyní 
diskutabilní. S potencionálními kandidáty jednáno v rámci hodnocení kvalifikačního růstu. 
 

• pokračovat v příznivém trendu získávání profesur;  
 

Cíl byl rovněž příznivě naplňován. Problémem budou profesorská řízení na některých oborech, 
kde monopolní postavení má v současné době pražská fakulta a slovenská alternativa je nyní 
diskutabilní, tedy obdobně jako u habilitací.  

 

V roce 2012 bylo úspěšně dokončeno 1 profesorské řízení. S potencionálními kandidáty jednáno 
v rámci hodnocení kvalifikačního růstu. S potencionálními kandidáty jednáno v rámci hodnocení 
kvalifikačního růstu. 

• i v případech ekonomických problémů udržet v zaměstnaneckém poměru perspektivní a dobré 
akademické a neakademické pracovníky;  

V období DZ nedošlo k výrazným mzdovým změnám, které by měly negativní dopad na fluktuaci 
zaměstnanců.  

• vyrovnané zatížení pracovišť fakulty.  
 



a) V průběhu naplňování DZ byla věnována pozornost vedení otázkám zátěže jednotlivých 
pracovišť, a to měřením vytíženosti. Byl tvořen zdroj manažerských dat pro vedoucí kateder 
s cílem umožnit jim vytváření vlastní personální strategie pro naplnění vytíženosti. 

b) V rámci hodnocení akademických pracovníků panuje snaha koncipovat reálné mety budoucího 
zapojení v pedagogické činnosti a vědecké činnosti (lektor x odborný asistent, docent …). 

c) V souladu s příznivým mzdovým trendem jsou navyšovány počty akademických pracovníků 
zejména na těch pracovištích, kde je nadprůměrná zátěž. Tím je postupně také vylepšován 
poměr v počtu studentů na učitele, který stále není ideální. 

VI 
Efektivita instituce a materiální zázemí 

• zajištění finanční stability fakulty v procesu zavádění nových pravidel financování VŠ;  

Fakulta se adaptovala na pravidla financování – kooperace, změna výpočtu odvodu do 
centralizovaných prostředků. Vytvořila základní mechanismus pro využití institucionální podpory. Je 
fakultou, kde je zajištěna vícezdrojovost zejména díky fungujícímu celoživotnímu vzdělávání a 
projektům. 

• komplexní rekonstrukce a rozšíření prostor knihovny PrF;  

Splněno! Viz V+V 

• udržení úrovně vybavení jednotlivých pracovišť a výukových prostor příslušnou IT a AV 
technikou a odpovídajícím softwarovým vybavením;  

V průběhu DZ docházelo k pravidelné výměně zastaralé výpočetní techniky z roku 2005 podle plánu 
obměny, a to jak v počítačových učebnách, tak na pracovištích a ve vytváření „home offices“. Fakulta 
je plně pokryta wifi signálem. Proběhla rovněž modernizace učebny 133. 

• udržení stavu budovy a jejího okolí alespoň na stávající úrovni;  

Proběhla oprava stoky D, oprava WC využívaných studenty a rozšíření počtu WC pro imobilní 
studenty, dále byla provedena úprava chodby ve 3NP s výměnou dveří a tím bylo dosaženo i zvýšení 
požární bezpečnosti. Opraveny byly také podlahy a nové vybavení dvou pedagogických kanceláří ve 
3.NP. Došlo k přeskupení některých pracovišť a tím bylo dosaženo racionálního uspořádání kateder. 
Byly zahájeny postupné rekonstrukce a udržovací práce na budově – návrat funkcionalistických prvků, 
očištění budovy od cizorodých nánosů různých kvazi úprav (vedení v lištách apod.), dovybavení 
chodeb a pracoven, malby atd. 

• reflexe Dlouhodobého záměru MU v oblasti provozu a správy budov, strojů, zařízení a technologií 
s akcentem optimalizace jejich využití a snižování provozních nákladů;  

Bylo dosaženo zlepšení průchodnosti budovou proražením chodby ve 3.NP.  

• i v případě ekonomických problémů udržet úroveň motivačních prostředků, byť případně v nižší 
úrovni;  

Pro PrF nenastaly zásadní ekonomické změny. Motivační prostředky se řídily sděleními děkanky – 
kritéria a podmínky přidělení mimořádné odměny akademickým pracovníkům pro jednotlivé roky a 
pokyny děkanky o určení kritérií pro hodnocení pedagogické, tvůrčí vědecko-výzkumné a jiné 
činnosti.  



• elektronizace administrativních procesů 

Již v roce 2012 byla dokončena plná elektronizace finanční kontroly, plně jsou zavedeny elektronické 
cestovní příkazy a zahájena elektronizace smluv. Je nastaveno a plně využíváno elektronické sledování 
čerpání dovolené, nastaveno a zahájeno elektronické sledování čerpání rozpočtu/provozních limitů 
jednotlivých kateder, nastaveno a zahájeno také elektronické sledování projektových rozpočtů – 
specifický výzkum, GAČR a FRVŠ.  

 

VII 
Příprava Dlouhodobého záměru FAKULTA 2020 

Zůstává: 

Společná poznámka: Úkoly realizovat v souladu s metodikou DZ MUNI a 
programem děkana po volbách. Vzhledem k situaci na fakultě ke dni 11. 2. 2015, kdy kandidátka na 
děkana nekomunikuje se stávajícím vedením fakulty a není schopna představit směřování fakulty 
v příštích letech, nelze představit ani rámcový projekt dlouhodobého záměru a vizi Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity v roce 2020. S ohledem na představené složení kolegia kandidátky na děkana, 
ze kterého není patrno, kdo bude mít ve svém rezortu oblast strategie a rozvoje, jakož i mnohé další, za 
přípravu návrhu dlouhodobého záměru odpovídá budoucí děkan.  

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

• zajištění informací tvořících potřeby a vizi katedry v roce 2020 v oblasti vědy a výzkumu a 
internacionalizace Z: proděkan pro vědu 

• zajištění informací tvořících potřeby a vizi katedry v roce 2020 pedagogické práce Z: proděkan 
pro studium 

• formulace vize graduálních studií 2020 Z: proděkan pro studium  
• formulace vize postgraduálního vzdělávání Z: proděkan pro CŽV 
• formulace vize akreditovaného CŽV Z: proděkan pro CŽV 
• formulace vize studentské mobility Z: proděkan pro zahraniční vztahy 
• formulace vize akademické mobility Z: proděkan pro zahraniční vztahy 
• formulace vize v oblasti didaktické techniky a metodologie Z: děkan 
• formulace vize v oblasti IT Z: děkan 
• formulace vize v oblasti PR Z: děkan 
• formulace vize v oblasti vědy a výzkumu Z: proděkan pro vědu 
• formulace vize v oblasti projektového servisu: Z: proděkan pro vědu 
• formulace vize mezifakultní spolupráce Z: děkan  
• formulace vize v oblasti ediční Z: tajemník 
• formulace vize v oblasti knihovní služby Z: tajemník 
• formulace vize v oblasti právních informačních systémů, databází etc. Z: děkan 
• formulace vize budovy 2020 Z: tajemník 
• formulace vize personální práce a péče o zaměstnance Z: děkan, tajemník v kooperaci s předsedou 

AS a předsedou OO VŠOS. 
 

 

 



          Příloha č. 2 
 

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 

   
Stavy čerpání k 31. 12. 2014 
doc. Machalová – 56,6% (odměny pozastaveny do splnění výstupů dle projekt. záměru) 
dr. Štachová – 100% 
dr. Kadečka – 66,54% (odměny pozastaveny do splnění výstupů dle projekt. záměru) 
doc. Křepelka – 100% 
dr. Lavický – 100%  
dr. Drličková – 100% 
 

Současný stav 
- Řešitelé předložili dílčí výsledky, které byly zhodnoceny pravidelně v průběžných 

zprávách (poslední v prosinci 2014).  
- Projekty byly ukončeny k 31. 12. 2014, nyní probíhá předložení závěrečných zpráv, 

kontrola vydaných výstupů a výstupů připravených k vydání v souladu s projektovými 
záměry a Opatřením děkana č.8/2012. 

- Prostředky byly čerpány na materiální náklady (nákup knih a notebooků), cestovní 
náhrady, na zajištění služeb (překlady) a v závěrečné fázi projektu čerpány osobní náklady 
(odměny členům řešitelských týmů, výdaje spojené s recenzními posudky publikací). 
 

Výsledkem projektů kategorie A (čl. 4 odst. 1) dle Opatření děkana č. 8/2012 je 
nejméně:  

- recenzovaná monografická publikace zpracovaná ve spolupráci alespoň tří členů 
řešitelského týmu a splňující podmínky zařazení do RIV,  

- další publikace projektových výstupů s bodovým hodnocením dle kritérií RIV v rozsahu 
nejméně 40 bodů, 

- publikace alespoň dvou projektových výstupů v zahraničích renomovaných periodicích či 
sbornících (mimo SR). 
 

 
 



dr. Kadečka: „Kolegiální orgány ve veřejné správě“ 
Výstupy v projektovém záměru: 

- recenzovaná monografická publikace zpracovaná ve spolupráci alespoň tří členů 
řešitelského týmu a splňující podmínky zařazení do RIV, 

- publikace alespoň dvou projektových výstupů v zahraničích renomovaných periodicích či 
sbornících (mimo SR), 

- publikace projektových výstupů s bodovým hodnocením dle kritérií RIV v rozsahu 
nejméně 40 bodů – 2 články v tuzemském recenzovaném časopise (á 10 bodů), 3 články 
v tuzemských recenzovaných sbornících (á 8 bodů). 
 

Výstupy předložené: 

- Hlavním výstupem projektu kolektivní monografie projekt. týmu: „Kolegiální orgány ve 
veřejné správě“. Nutné poslat korektní soubor recenzentům, předloženy na ediční radu 
pouze jednotlivé kapitoly. 

- Dle poslední doložené průběžné zprávy k 31. 12. 2014 dva zahraniční výstupy ještě 
plánované (V. Kudrová – přijato k publikaci, S.Kadečka – recenzní řízení), viz tabulka 
splněných výstupů. 
  

 
dr. Lavický: „Český civilní proces: od soumraku do úsvitu“  

Výstupy v projektovém záměru:  

• Monografie zachycující koncepci civilního práva procesního pro 21. století. 
• Sborníky z konferencí či workshopů (nejméně 2) 
• Články v tuzemských recenzovaných časopisech (v průměru nejméně dva na každého 

člena týmu) 
• Nejméně dva články v zahraničních renomovaných periodicích nebo sbornících (mimo 

SR). 
Výstupy splněné: 

- Hlavním výstupem projektu monografická publikace projekt. týmu (P. Lavický – E. 
Dobrovolná – R. Dávid – M. Hrdlička – R. Chalupa – T. Pondikasová) : „Moderní civilní 
proces“, monografie vyjde tiskem koncem února 2015. Dále sborník „Současnost a 
perspektivy českého civilního procesu“ vyjde tiskem v únoru.  

- Ostatní výstupy splněné v souladu s návrhem a Opatřením děkana č.8/2012 viz detailněji 
závěrečná zpráva projektu. 

 
doc. Machalová: „Metodologie právního myšlení: teorie a praxe“ 

Výstupy v projektovém záměru:  

- publikace: Aktuální otázky metodologie právního myšlení“  
-  monografie: „Test proporcionality a jeho aplikace českými soudy“  
- 3 odborné články publikované v domácích časopisech 
- 3 účasti na domácích konferencích (Praha, Olomouc, Bratislava, Košice)  
- 3 účasti na zahraničních konferencích  
- 2 odborné články publikované v zahraničních renomovaných periodicích či sbornících 

(mimo SR),  
- prezentace výsledků projektu v rámci sekce mezinárodní konference „Dny práva“ 

 
Změna v průběhu řešení dle Závěrečné zprávy: 

-  V průběhu řešení projektu došlo ke změně hlavních navržených výstupů. Výzkumný tým 
vydal publikaci pod názvem „Teorie práva“. (Harvánek,J a kolektiv. Teorie práva. Plzeň: 



Vydavatelství a nakladatelství A.Čeněk, 2013, 439 s. ISBN: 978-80-7380-458-9). Tato 
publikace je druhou zásadně přepracovanou verzí, kdy nový obsah tvoří 70%. Redakci 
publikace provedl J.Harvánek a jejími autory byli i další členové výzkumného týmu 
(M.Večeřa, L.Hlouch, T.Machalová). Jako monografie byla připravena práce pod názvem 
„Aktuální otázky metodologie právního myšlení“, která je v tisku, v nakladatelství Leges. 
Od původně navrhované monografie „Test proporcionality a jeho aplikace českými 
soudy“ jsme proto upustili. Důvodem také bylo i to, že z původně navrhovaného týmu 
odešel doktorand, který měl zájem na publikaci uvedené monografie.  
 

Výstupy splněné: 

- Hlavním výstupem projektu je monografie pod názvem: „Aktuální otázky metodologie 
právního myšlení“, která je v tisku, v nakladatelství Leges (rukopis odevzdán listopad 
2014). Dále výzkumný tým vydal publikaci pod názvem „Teorie práva“. 

- V současné době dílčí výstupy v dle projektového záměru a Opatření děkana č.8/2012 
splněny s výjimkou jedné publikace článku v zahraničí – nyní připraven pro publikaci, viz 
detailněji závěrečná zpráva projektu. 
 

Výsledkem projektů kategorie B dle Opatření děkana č. 8/2012 (čl. 4 odst. 2) je 
nejméně:  

- publikace projektových výstupů s bodovým hodnocením dle kritérií RIV v rozsahu 
nejméně 50 bodů, 

- publikace alespoň jednoho projektového výstupu v zahraničním renomovaném periodiku 
či sborníku (mimo SR). 

 
Dr. Drličková: „Mezinárodní právo soukromé a mezinárodní právo veřejné: souběh a 
vzájemné ovlivňování“ 
 
Výstupy v projektovém záměru:  

- Hlavním výstupem projektu bude průběžná publikace výsledků výzkumu v českých i 
zahraničních odborných časopisech a prezentace výsledků na odborných konferencích 
(ČR i zahraničí). Řešitelé předpokládají jeden článek v zahraničním časopise, jeden 
příspěvek na zahraniční konferenci, tři články v českých odborných časopisech.  
 

Výstupy splněné: 

- Výstupy projektu splněny v souladu s projektovým záměrem, detailněji viz přiložená 
závěrečná zpráva, výstupy v současné době již vydané: 1 monografie, 3 kapitoly 
v monografiích, 1 článek, 5 příspěvků ve sbornících, dva výstupy připraveny k vydání.  

 
Doc. Křepelka: „Stát jako svrchovaný dlužník“ 

Výstupy v projektovém záměru:  

- doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.– monografie + dva související články v tuzemských 
časopisech nebo jeden v zahraničí 

- Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M.– dva články, jeden případně v cizině 
- Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M. – dva články, jeden případně v cizině 
- JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. – jeden článek v tuzemsku (s ohledem na zapojení 

v projektu doc. Mrkývky) 
 
 
 



Změna v průběhu řešení viz Závěrečná zpráva řešitele: 

- F. Křepelka: „Původně plánovaná kniha "Dluhová a měnová krize Evropské unie" bude 
vydána v roce 2015. 

Výstupy splněné: 

- Ostatní výstupy projektu splněny v souladu s projektovým záměrem a Opatřením děkana 
č.8/2012, viz detailněji přiložená závěrečná zpráva. 

 
Dr. Štachová: „Konfliktní společenství“ 

Výstupy v projektovém záměru:  

- V roce 2013 řešitelský tým pod vedením JUDr. Saláka uspořádá letní školu na téma, které 
bude korespondovat s názvem projektu: Konflikty, spory a jejich řešení. Řešitelé 
předpokládají, že příspěvky, které odpřednáší v rámci letní školy, budou publikovány ve 
speciálním čísle Časopisu pro právní vědu a praxi a budou přenášeny do RIV (dle 
Metodiky hodnocení výsledků by odpovídalo 30 bodům). Se dvěma příspěvky počítáno 
v domácích recenzovaných časopisech – nejspíše Právněhistorické studie (nejbližší 
uzávěrka pravděpodobně konec roku 2013), Právník, event. Časopis Matice moravské 
nebo Časopis společnosti přátel starožitností. Vzhledem k poměrně omezenému počtu 
renomovaných zahraničních periodik pro oblast právní historie, lze reálně uvažovat o 
možnosti publikovat v Polsku: Czasopismo Prawno-Historyczne (polský právněhistorický 
časopis, který je právněhistorickou obcí považován za nejuznávanější časopis pro střední 
a východní Evropu; překlad do polštiny je možno zajistit). V Rakousku se nabízí pro 
novější dějiny: Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte (vychází 2x ročně ve Vídni). 
V Německu: Rechtsgeschichte (vychází 2x ročně v březnu a v září. Vydává ho 
specializované pracoviště Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte, 
k dispozici též online po 3 letech od uveřejnění). V Itálii/Rusku: Ius Antiquum (v 
současnosti pravděpodobně jediný zahraniční romanistický časopis, kde je naděje, že by 
příspěvek mohl být opublikován v době trvání grantové podpory. Vychází od r. 1996 
italsko-rusky 1-2x ročně, podporuje ruská AV). 
 

Změny v průběhu řešení: 

- Výstupy projektového záměru byly dodrženy. Z navrhovaných zahraničních periodik byl 
primárně osloven rakouský Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte. Vzhledem 
k negativnímu recenznímu řízení byly do tisku připraveny dva příspěvky pro mezinárodní 
sborník SGEM. Jedná se o impaktovaný sborník vedený ve všech databázích (Web of 
Science, SCOPUS, Thomson Reuters aj.), který zajistí potřebný ohlas v zahraničí i 
RIVové zhodnocení, lze jej proto považovat za adekvátní náhradu za ZRG. 

 
Výstupy splněné: 

- výstupy projektu splněny v souladu s projektovým záměrem a Opatřením děkana 
č.8/2012 viz detailněji přiložená závěrečná zpráva, výstupy vydané: 8 článků 
v tuzemských a slovenských recenzovaných časopisech, dva články v zahraničních 
impaktovaných sbornících, 4 články ve sbornících, monografie (kapitola v monografii) 
dvakrát, 6 výstupů připravených k vydání 
 

Projekty zvláštního režimu 
 

 dr. Pavel Molek: „Materiální jádro ústav – věčný limit evropské integrace?“ 
 



Výstupy v projektovém záměru:  

- Výstupem odborná monografie v češtině a odborný článek napsaný pro některý anglicky 
psaný právní žurnál (nabízí se publikace v rámci Católica Global Law Review či Vienna 
Online Journal on International Constitutional Law, kde mu byla publikace nabídnuta). 
V obou případech by rokem vydání byl rok 2014. Krom toho by výstupem byl příspěvek 
na konferenci, ostatně stručná podoba tohoto problému už byla řešitelem v loňském roce 
představena – spíše coby položení otázek formou krátké přednášky - v rámci konference 
na Ministerstvu zahraničních věcí. 
 

Výstupy splněné: 

- Hlavním plánovaným a uskutečněným výstupem vydaná monografie MOLEK, Pavel. 
Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace, Brno: Masarykova univerzita, 
2014. 285 s. Edice Scientia 488. ISBN 978-80-210-7435-4, která je dostupná též 
elektronicky na stránkách www.science.law.muni.cz 

- Ostatní publikační výstupy splněny v souladu s návrhem a Opatřením děkana č.8/2012 
viz detailněji závěrečná zpráva.  

- Prostředky byly čerpány na materiální náklady, cestovní náhrady, dále náklady spojené 
s tiskem vydané monografie. 
 

 
Společný projekt kateder občanského práva a obchodního práva – řešitel prof. Fiala, prof. 
Bejček: Koncepční, systémové a institucionální změny soukromého práva a civilního 
práva procesního ve světle rekodifikace soukromého práva“  

Výstupy v projektovém záměru:  
a) Společná monografie – pracovní název: „Koncepční, systémové a institucionální změny 

soukromého práva a civilního práva procesního ve světle rekodifikace soukromého práva. 
Předání do tisku 2014. 

b) Zahraniční publikace (kapitoly v knihách a odborné studie v zahraničních časopisech). Počet 
publikačních výstupů: 4 v roce 2013, 5 v roce 2014. 

c) Časopisecké publikace (kapitoly v knihách a odborné studie v domácích časopisech). Počet 
publikačních výstupů: 14 v roce 2013, 14 v roce 2014. 

d) Zásadní participace (garance a zpracování významných částí) na komentářových dílech 
k novému českému občanskému zákoníku (rok odevzdání 2014 – celkem 10 garantů a 
spoluautorů.  

e) Konferenční sborníky a publikace příspěvků na pozvaných konferencích a workshopech 
(celkem 2 sborníky z vlastních konferencí, počet dalších příspěvků: 14 v roce 2013, 14 v roce 
2014) 

 
Výstupy splněné: 

- Hlavním plánovaným a uskutečněným výstupem je vydaná společná monografie: „Změny 
soukromého práva v České republice a v dalších evropských státech“, v současné době po 
autorských korekturách, v tisku cca březen 2015.  

- Ostatní publikační výstupy (zahraniční publikace, časopisecké publikace) splněny 
v souladu s projektovým záměrem a Opatřením děkana č.8/2012 viz detailněji seznam 
doložených výstupů.  

 

 



 

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 
- Řešitelé předložili druhou průběžnou zprávu (stav k 31. 1. 2015) s dílčími výsledky a 

výhledem na čerpání i práce na výstupech do konce realizace projektu. 
- Projekty byly zařazeny pod financování v rámci IRP. 
- Stav čerpání proběhl v souladu s očekávanými náklady v roce 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 
Morava (1939 – 1945) 

Jaromír Tauchen 

 
- Pro Odbor pro rozvoj (RMU) byla předložena Závěrečná zpráva Stimulace VaV výkonu 

v rámci IRP 2014, zohledňující dosažené výsledky a použití poskytnutých finančních 
prostředků k datu 31. 12. 2014. 

                                                           
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.  
 



- Druhá průběžná zpráva o dosavadním postupu řešitelé odevzdali k 31. 1. 2015, společně 
s výhledem čerpání přidělených prostředků do konce roku 2015. U projektů s pozdějším 
datem zahájení výhled čerpání rozdělen až do konce trvání projektu (v posledním roce 
čerpání spojené s pokrytím nákladů na vydání monografie). 

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

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

- Stav čerpání proběhl v souladu s očekávanými náklady v roce 2014. 
-  

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 byla použita na osobní náklady + další rozvoj výzkumných pracovníků 

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

2015.  
 

Sdělení děkana č. 2/2014 Cílové odměny za internacionalizaci v oblasti publikací a 
za podání vědeckého projektu za rok 2014 
 

- V listopadu 2014 proběhl první sběr informací o zahraničních publikacích akademiků a 
udělení odměn na základě výše uvedeného Sdělení.  

- V současné době probíhá druhý sběr informací o zahraničních publikacích akademiků a 
udělení odměn na základě výše uvedeného Sdělení. Odměna ve vyúčtování za únor 2015. 
 

Odměnění zaměstnanci v prvním sběru listopad 2014 za internacionalizaci v oblasti 
publikací: 
 

Vladimír Týč (kapitola) 6.000,- Kč 

Lavický Petr (kapitola) 6.000,- Kč 

Dobrovolná Eva (kapitola) 3.000,- Kč 

Kolman Petr (50% podíl - článek) 1.500,- Kč 

Králíčková Zdeňka (kapitola) 6.000,- Kč 

 
 
 


