
 Zápis č. 10/2014-2015 ze zasedání kolegia děkana dne 9. 3. 2015 
 

SZ: MU-IS/30453/2015/219633/PrF 
 
Přítomni: prof. Rozehnalová, proděkani doc. Mrkývka, prof. Gregorová, doc. Kotásek, JUDr. 
Jurníková, doc. Škop, JUDr. Valdhans, tajemnice Ing. Přikrylová 
Host: doc. Selucká, Mgr. Pavliňák, Bc. Lautrbachová, Mgr. Špirudová 
 
Program: 
1. Studijní otázky  
2. Zpráva o hospodaření, harmonogram rozpočtu 2015  
3. Různé 
 
 
 
ad 1. 
Studijní otázky  
 
Změny studijního plánu pro akademický rok 2015/2016 
Proděkanka Jurníková předložila návrh změn studijního plánu pro ak. rok 2015/2016 
s podrobným komentářem.  
Závěr:  Kolegium se po diskuzi usneslo a doporučuje do příštího studijního plánu následující: 
•  

kat. ústav. práva a politologie garant vyučující stud.plán semestr 
Právní aspekty činnosti televize 
veřejné služby 

Kateřina 
Šimáčková 

Kateřina Šimáčková a 
externisté z ČT 

mgr. jaro/podzim 

Lidská práva naživo Kateřina 
Šimáčková 

Kateřina Šimáčková a 
externisté 

mgr. podzim 

Mimoprávní vlivy na 
rozhodování soudů 

Ladislav 
Vyhnánek 

Ladislav Vyhnánek a 
externisté 

mgr. podzim od 5.s. 

Lidská práva v trestním řízení Pavel Kandalec Pavel Kandalec mgr. podzim/jaro 
katedra dějin státu a práva     
Římské právo a jeho vliv na 
evropské právní myšlení 

Michaela 
Židlická 

Michaela Židlická a 
Ciprovský 

mgr.  podzim 

 
• Doporučuje se dále otevřít předměty bakalářského studia, případně předměty 

magisterského studia (PVP) zájemcům z MU. Důvodem je „vynesení“ mimořádně 
vysokého počtu kreditů studenty na jiné fakulty a mimořádné zatížení rozpočtu fakulty 
těmito poplatky.  

• Předměty CJV – zařazení předmětu Angličtina Online do PVP (je nabízena 
celouniverzitně) – nedoporučuje se přímo zařadit do studijního plánu a ponechat na úrovni 
mezifakultní volby. 

• Od imatrikulačního ročníku 2015/2016 bude stanovena povinnost absolvovat PVP 
vyučovaný v cizím jazyce, vycestovat v rámci programu Erasmus+ či jemu na roveň 
postaveném jiném programu, příp. z vlastní aktivity studenta, nebo absolvovat pracovní 
stáž v zahraničí.  

• Projednání předmětů ÚDVIS se přesouvá na poslední kolegium dne 30. března 2015. 
Kolegium se stejně jako vedoucí kateder na poradě vedoucích přiklání k tomu, aby byly 
zodpovězeny připomínky z kateder. Současně kolegium doporučuje k vážnému projednání 
předměty týkající se právnických dovedností, nikoli předměty všeobecného rozvoje. 
Naposledy uvedené, pokud nejsou realizovány v rámci projektů, by měly být nabízeny 
v rámci CŽV jako placené kurzy.  



ELSA – letní škola 
Proděkanka Jurníková představila kolegiu projekt Summer Law School, jehož cílem je 
přiblížit studentům práva z tuzemska i ze zahraničí problematiku IT Law. Po úspěšném 
absolvování účastníci obdrží certifikát a mezinárodní ECTS kredity. Letní škola proběhne 
v srpnu 2015 na Právnické fakultě MU.  
Závěr:   
• kolegium doporučuje děkance zařazení Summer School on IT Law realizované Ústavem 

práva a technologií a ELSA do studijního programu jarního semestru 2015 a ohodnotit ho 
příslušnými kredity.  

• Kolegium konstatuje, že realizace předmětu nečiní žádné nároky na rozpočet PrF a na 
účastnický poplatek dopadají příslušné stipendijní směrnice.  

 
Katedra ústavního práva a politologie připravila pro jarní semestr 2015 v rámci spolupráce 
katedry ÚPaP s PS Parlamentu ČR předmět Odborná stáž v Parlamentu ČR. Garantem 
předmětu je JUDr. Pavel Kandalec, Ph.D.   
Závěr:  
• Kolegium doporučuje děkance  zavedení předmětu Odborná praktická stáž v PS 

Parlamentu ČR, a to již do období jaro 2015. Garantujícím pracovištěm je katedra 
ústavního práva.  

• Náklady na realizaci stáže (noclehy, veřejná doprava) budou pokryty do částky 3000,- Kč 
ze stipendijního fondu. Děkanka doporučuje do budoucna zřízení stipendijního programu 
pro tyto a obdobné účely.   

 
Katedra finančního práva a národního hospodářství navrhuje z důvodu odpovědnosti za 
udržitelnost některých projektů převedení několika předmětů z působnosti ÚDVIS do gesce 
katedry. Jedná se o předměty: 
 
BVD006K Finanční právo v soudní praxi pro bakaláře podzim 2015 externisté 
MV856K Finanční právo v soudní praxi jaro 2015 D. Jeroušek 
MV934K Daňové řízení podzim 2015 J. Neckář 
MV938K Judikatura v oblasti daňového práva podzim 2015 T. Rozehnal 
MPX11 Odborná praxe I – Finanční správa jaro, podzim  
MPX21 Odborná praxe II – Finanční správa jaro, podzim  
MPX31 Odborná praxe III – Finanční práva jaro, podzim  
MPX41 Odborná praxe IV – Finanční správa jaro, podzim  

 
Dále vedoucí katedry navrhuje vzhledem k personálním změnám na katedře změny 
v garantování předmětů. Závěr:  kolegium souhlasí. Návrhy se předávají krátkou cestou 
vedoucímu studijního oddělení a ukládá se mu ihned provést změnu garantujícího pracoviště. 
Termín: neprodleně.  
 
Přijímací řízení 2015/2016 
Vedoucí studijního oddělení Mgr. Pavliňák informoval o přípravě přijímacího řízení. Oznámil 
aktuální počty přihlášek do jednotlivých oborů: 

 
Právo 2560 
Mezinárodněprávní obchodní studia 304 
Obchodněprávní studia 236 
Vyšší justiční úředník  314 



Teorie a praxe trestního a správního procesu 273 
Veřejná správa 339 

           
Mgr. Pavliňák současně upozornil na problematiku zpracování dat přijímacího řízení a 
rozesílání rozhodnutí, dosud zajišťované na základě smlouvy firmou Asseco. 
Dále Mgr. Pavliňák zmínil nutnost vyjasnění otázky postupu započítávání a povolování praxí. 
Děkanka uvedla, že letos se zmírnil trend snížení počtu zájemců o studium. Je skutečností, že 
oproti řadě jiných oborů jsou prakticky všechny obory v dostatečném převisu tak, aby bylo 
možné vybrat kvalitní zájemce. Nicméně se vracíme do období cca 20 let zpět, kdy byly 
poměry obdobné. Do budoucna děkanka doporučuje novému vedení vrátit se znovu 
k propagaci jednotlivých oborů. A to jak cíleně, tak snížením negativních informací o fakultě.  
Závěry:  
• Kolegium bere na vědomí počty přihlášek do jednotlivých oborů. 
• Kolegium bere na vědomí informaci o změnách v rozesílání rozhodnutí s tím, že další 

diskuze o této problematice bude vedena na jednání nového kolegia děkana. 
• Děkanka ukládá tajemnici Ing. Přikrylové a vedoucímu studijního odd. projednání 

s firmou Asseco.  
• Děkanka ukládá proděkance pro přijímací řízení a proděkanu pro bakalářské studium, aby 

postup v rámci uznávání praxí prodiskutovali s vedoucím studijního oddělení a stanovili 
metodický postup pro započtení. Doporučuje čerpat ze znalostí z CŽV, kde je tato praxe 
dlouhodobě zavedena.  

• Termín: v případě posunu jednotlivých otázek na kolegiu 30. 3. 2015, jinak dle určení 
nové děkanky.  

 
Celoživotní vzdělávání 
Bc. Lautrbachová informovala kolegium o aktuálních počtech účastníků v jednotlivých 
oborech CŽV a počtech účastníků, kteří splňují podmínky pro přestup do řádného studia (viz 
příloha č. 1).  
Mgr. Naděžda Špirudová, která se po rodičovské dovolené vrátila dnem 26. 2. 2015 do své 
funkce vedoucí Centra celoživotního vzdělávání, předložila kolegiu plán akcí organizačně 
zajišťovaných CCV na jarní semestr 2015 (viz příloha č. 2): 
Závěr: 
• Kolegium bere na vědomí informaci o počtech účastníků CŽV a aktuálních otázkách 

spojených s přechodem do řádného studia. 
• Kolegium bere na vědomí materiál předložený vedoucí Centra celoživotního vzdělávání.  
• Děkanka ukládá vedoucí CCV zásadním způsobem zvýšit počet nabízených kurzů, a to již 

pro jarní období a zejména pak pro podzimní období. Termín pro kontrolu: dle určení 
nové děkanky.  

 
 
ad 2. 
Zpráva o hospodaření, harmonogram rozpočtu  
Tajemnice fakulty Ing. Přikrylová předložila kolegiu zprávu o hospodaření Právnické fakulty 
za rok 2014 a podala k ní komentář. Hospodářský výsledek za rok 2014 činí 2 617 509 Kč.  
Zpráva bude předložena k projednání Akademickému senátu PrF.  
Závěr:  kolegium bere na vědomí zprávu o hospodaření PrF za rok 2014 společně s návrhem 
nového rozpočtu a výroční zprávou.  

 
 



ad 3. 
Různé 
 
děkanka  
předložila přehled personálních změn za období únor – březen 2015 (viz příloha č. 3). 
  
proděkan Valdhans 
podal zprávu o výběrovém řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ 
na akademický rok 2015/2016 pro studenty magisterského studijního programu a pro studenty 
doktorského studijního programu. Výběrové řízení proběhlo dne 5. března 2015 za 
přítomnosti komise složené z předsedy SKAS, proděkana a koordinátora ERASMUS. 
Celková statistika 1. a 2. kola výběrového řízení je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 
Děkanka poděkovala proděkanu Valdhansovi a koordinátorovi doc. Radvanovi.  
Závěr: 
• kolegium bere informaci na vědomí.  

  
proděkan Kotásek 
• informoval, že dne 30. dubna 2015 se v Univerzitním kampusu v Bohunicích uskuteční 

akce zaštítěná CPT. Je otázkou, jak by se měla prezentovat Právnická fakulta. Závěr:  
kolegium doporučuje další jednání na úrovni oddělení V a V a případně útvaru CCV.   

• Zasedání Vědecké rady PrF se uskuteční dne 7. dubna 2015. Zasedání bude řídit již nová 
děkanka. Na programu je habilitační řízení JUDr. Pavla Molka, Ph.D. Závěr:  kolegium  
bere na vědomí. 
 

proděkan Škop 
předložil kolegiu materiál k uvažované smlouvě o spolupráci Právnické fakulty MU, 
Právnické fakulty UK v Praze a Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a vytvoření tzv. 
společného pracoviště jako platformy pro spolupráci. Cílem je spolupráce na výzkumu a 
publikacích v oblasti doktorského studia, na další internacionalizaci a také v budoucnu 
možnému vytvoření „joint Ph.D.“ (joint degree).  
Závěr:  kolegium bere na vědomí informaci proděkana Škopa o uvažované smlouvě o 
spolupráci mezi PrF MU, PrF UK a ÚSP AVČR. Kolegium doporučuje děkance uzavření této 
smlouvy tak, jak byl návrh předložen.  

 
proděkan Mrkývka 
Kolegium bere na vědomí informaci o účasti na projektu Historického ústavu AVČR a křtu 
knihy Česká polonistická studia: tradice a současnost, na níž se podíleli i autoři z PrF MU. 
Kolegium děkuje proděkanu Mrkývkovi za reprezentaci při této akci.  
 
 
 
 
Zapsala: Šimberová 
Schválila: prof. Rozehnalová 



         Příloha č. 1 
Počet účastníků PCŽV – březen 2015 

 
 

Bakalářské obory 
OBOR 2. semestr 4. semestr Přerušení 

Veřejná správa 12 19 1 
Teorie a praxe trestního a 
správního procesu 

 
4 

 
- 

 

Vyšší justiční úředník 3 -  
Obchodněprávní studia 2 -  
Mezinárodněprávní 
obchodní studia  

 
5 

 
12 

 

 
Ukončené smlouvy pro nesplnění studijních podmínek – 5 
 
Magisterský obor 

OBOR 2. semestr 4. semestr Přerušení 
Právo  93 83 4 
 
Ukončené smlouvy pro nesplnění studijních podmínek – 9  
 
Navazující veřejná správa  

OBOR 2. semestr 4. semestr Přerušení 
Navazující veřejná správa 26 - 1 
 
Ukončené smlouvy pro nesplnění studijních podmínek – 2 
 
 

Přestup z programu CŽV do řádného studia 
 

Kontrola kreditů účastníků PCŽV, 4. semestr proběhla po skončení zkouškového období 
Podzim 2014 
 

OBOR Splňují podmínky  Přerušení řízení o upuštění od 
konání TSP  

Právo  81 2 
Veřejná správa 18 1 
Mezinárodněprávní 
obchodní studia  

 
12 

 
- 

 
Rozhodnutí o upuštění od konání TSP bude účastníkům CŽV rozesláno v průběhu měsíce 
března. 
Přestup účastníků CŽV do bakalářského programu proběhne na začátku měsíce května. 
Přestup účastníků CŽV do magisterského programu proběhne v polovině měsíce července. 
Přestup účastníků CŽV do navazujícího magisterského programu proběhne po skončení 
prodlouženého zkouškového období Jaro 2015.  
 
V Brně, dne 5.3. 2015    Vypracovala: Jana Lautrbachová 



          Příloha č. 2 

PLÁN AKCÍ – JARNÍ SEMESTR 2015 

(materiál pro jednání kolegia děkanky dne 10. března 2015) 
 
Tento materiál předkládá plán komerčních vzdělávacích aktivit fakulty pro období jarního semestru 
2015, které organizačně zajišťuje Centrum celoživotního vzdělávání. Do přehledu nejsou zahrnuty 
programy celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech (CŽV, LLM, MPA).  
 
1. JEDNODENNÍ SEMINÁ ŘE A KURZY  
Níže je uveden přehled jednodenních seminářů – jsou zde zahrnuty akce, které již proběhly, které 
budou realizovány a také ty, které v současné době teprve vznikají (bez data konání). 
 

datum konání Název lektor 
 

16. 1. 2015 
Postavení členů volených orgánů 
obchodních společností 

JUDr. J. Kožiak, Ph.D. 
Ing. Mgr. R. Ruban 

 
17. 2. 2015 

 
Nemovitosti a stavby v NOZ 

 
Mgr. Michal Králík, Ph.D. 

 
15. 4. 2015 

 
Jak uzavírat obchodní smlouvy 

 
JUDr. Ing. J. Šilhán, Ph.D. 

 
 

21. 4. 2015 

 
Podílové spoluvlastnictví a 
společné jmění manželů 
(na objednávku pro MMB) 

 
 
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. 

 
29. 4. 2015 

 
Smluvní pokuta, úroky z prodlení... 

 
JUDr. Ing. J. Šilhán, Ph.D. 

 
13. 5. 2015 

 
Náhrada škody v obchodní praxi 

 
JUDr. Ing. J. Šilhán, Ph.D. 

 
20. 5. 2015 

Procedura posuzování vlivů na 
životního prostředí 

doc. JUDr. I. Jančářová, Ph.D. 
doc. JUDr. I. Průchová, CSc.  
Mgr. V. Vomáčka, Ph.D. 

 Řízení dle stavebního zákona (A) JUDr. A. Kliková, Ph.D. 

 Pracovně-právní vztahy pro 
úředníky ÚSC (A) 

JUDr. J. Stránský, Ph.D. 

 Vymáhání pohledávek pro 
finančníky, exekutory a celníky 

JUDr. E. Kostolanská 

 Rodinné a dědické právo doc. JUDr. Z. Králíčková, Ph.D. 

JUDr. L. Dobešová, Ph.D. 

 Nájem bytu (A) doc. JUDr. M. Selucká, Ph.D. 

 Finanční gramotnost JUDr. Ing. L. Kyncl, Ph.D. 

 Daňové reformy v letech 2010 - 
2015 

 
JUDr. Ing. L. Kyncl, Ph.D. 

 



Specifickou kategorii tvoří akreditované vzdělávací programy průběžného vzdělávání úředníků a 
vzdělávací programy průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky. V současné době máme čerstvě 
akreditované tyto semináře (akreditace ze dne 22. 12. 2014 na období 3 let): 
 

 název lektor číslo akreditace 
AK/I-52/2014 

 
1. 

 
Právní úprava postupu správních orgánů  
podle správního řádu 

doc. Skulová  
dr. Kliková 
dr. Kadečka 
dr. Jurníková 

 
 
AK/PV-579/2014 

 
2. 

 
Základy přestupkového práva  
(zákon o přestupcích a předpisy související) 

dr. Jurníková 
doc. Skulová 
dr. Kadečka 

 
AK/PV-580/2014 

 
3. 

 
Řízení dle stavebního zákona a související instituty 

dr. Kliková 
dr. Jurníková 
prof. Průcha 

 
AK/PV-581/2014 

 
 
4. 

 
 
Správa daní a daňové řízení  
(daňový řád a předpisy související) 

dr. Pařízková 
doc. Mrkývka 
doc. Radvan 
dr. Šramková 
dr. Kostolanská  
dr. Schillerová  

 
 
AK/PV-582/2014 

 
5. 

 
Pracovněprávní vztahy pro úředníky ÚSC 

 
dr. Stránský 

 
AK/PV-583/2014 

 
6. 

 
Trestní odpovědnost úředních osob 
Úřední osoba v trestním řízení 

 
doc. Kuchta 
doc. Fryšták  

 
AK/PV-584/2014 

 
7. 

 
Nájem bytu 

 
doc. Selucká 

 
AK/PV-585/2014 

 
V průběhu tohoto semestru plánujeme dokončit akreditaci dalších seminářů: 
 

 
1. 

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním 
postupem (ve světle občanského zákoníku č. 82/2012 Sb.) 

doc. Skulová  
dr. Kadečka 

 
2. 

Přístup k informacím veřejné správy a ochrana osobních údajů 
v činnosti veřejné správy (zákon o svobodném přístupu 
k informacím, zákon o ochraně osobních údajů a předpisy 
související) 

doc. Skulová  
dr. Kolman 

 
3. 

Soudní kontrola veřejné správy (soudní řád správní, část V. 
občanského soudního řádu, zákon o rozhodování některých 
kompetenčních sporů a předpisy související) 

prof. Průcha  
dr. Sedláček 
dr. Kadečka 

 
4. 

 
Vodní zákon, vodoprávní řízení 

dr. Kliková  
doc. Průchová 

 
5. 

 
Obchodní smlouvy 

 
dr. Šilhán 



 
2. VÍCEDENNÍ VZD ĚLÁVACÍ KURZY 
  

datum konání název lektor počet účastníků 
 

09/2014 – 06/2015 
 
Právní minimum pro překladatele a tlumočníky  
(5. ročník) 
 

různí 
 

 
 
53 

 
01/2015 – 04/2015 

 
Kurz pro maturanty 
 

 
různí 

 
125 

 
02/2015 – 12/2016 

 
Kurz práva pro poradenství (pro Komoru 
daňových poradců ČR; 11. ročník) 
 

 
různí 

 
70 

  
Znalecké dokazování I. – III. 
 

  

 
 
 
 

Mgr. Naďa Špirudová 
vedoucí CCV 



         Příloha č. 3 

Personální změny únor - březen 2015  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nástupy do pracovního poměru: 
01.02.2015 Mgr. Tereza Pondikasová   Kat. občanského práva – asistent 
         (zak.1111/úvazek 0,5; doba určitá do 31.01.2016) 
01.02.2015 Mgr. Jan Provazník     Kat. trestního práva – asistent             
         (zak.1111/úvazek 1,0; zástup po dobu MD/RD   
         JUDr. Evy Žatecké, Ph.D., nejdéle do 31.01.2018) 
01.02.2015 JUDr. Tomáš Philippi    ÚDVIS – asistent 
         (zak.1111/úvazek 0,1; doba určitá do 31.01.2016) 
01.02.2015 JUDr. Dominik Židek    Kat. práva živ. prostř. a poz. práva – asistent 
         (zak.1111/úvazek 0,5; zástup po dobu MD/RD   
         JUDr. Jany Tkáčikové, Ph.D., nejdéle do 29.10.2017) 
01.02.2015 Eva Poláková, DiS.     Ústřední knihovna - knihovník 
         (zak.1111/úvazek 0,5; zástup po dobu MD/RD   
         Pavly Lovečkové, DiS., nejdéle do 31.01.2018) 
--------- 
01.03.2015 JUDr. Michal Janovec    Kat. FPaNH – asistent 
         (zak.1111/úvazek 0,5; zástup po dobu MD/RD   
         Ing. Aleny Kerlinové, Ph.D. nejdéle do 28.02.2018) 
01.03.2015 Mgr. Michal Koščík, Ph.D.   Ústav práva a technologií - odborný pracovník 
         (zak.0114/úvazek 0,3; doba určitá do 31.12.2017) 
01.03.2015 Mgr. Bc. Hana Musilová    Kat. práva živ. prostř. a poz.práva – asistent 
         (zak.1111/úvazek 0,5; zástup po dobu MD/RD   
         JUDr. Jany Tkáčikové, Ph.D., nejdéle do 29.10.2017) 
01.03.2015 Mgr. Iveta Rohová      KMEP – asistent 
         (zak.1111/úvazek 1,0; doba určitá do 28.02.2018) 
01.03.2015 Mgr. Johan Schweigl    Kat. FPaNH – asistent 
         (zak.1111/úvazek 0,5; zástup po dobu MD/RD   
         Ing. Evy Tomáškové, Ph.D. nejdéle do 06.10.2017) 
Změna úvazku: 
01.03.2015 JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.   Kat. právní teorie – odborný asistent 
       (úvazek snížen z 1,0 na 0,5) 
01.03.2015 Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D. Kat. práva živ.prostř. a poz.práva – odborný  
         asistent (úvazek zvýšen z 0,5 na 1,0) 
Prodloužení pracovního poměru:  

Ing. Leona Čumová        Personální a mzdové oddělení – mzdová účetní   
         (zak.1111) na dobu neurčitou 
Mgr. Jana Kledusová      Děkanát - odpovědný pracovník pro ediční činnost    
         (zak.1111) na dobu neurčitou 
Ukončení pracovního poměru:  
28.02.2015 doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. Kat. práva živ.prostř. a poz.práva – docent  
          (PP doba určitá) 
31.03.2015 Mgr. Petr Hudeček      Odd. pro vědu, výzkum a proj.pod.– manažer  
         projektu (PP doba určitá)  
Ostatní změny: 
25.02.2015 Bc. Jana Laurbachová    konec pověření vedením CCV 
26.02.2015 Mgr. Naděžda Špirudová    CCV – návrat z MD/RD (vedoucí CCV) 
01.02.2015 JUDr. Eva Žatecká, Ph.D.   Kat. trestního práva - nástup na MD/RD 
18.02.2015 JUDr. Alena Kerlinová, Ph.D. Kat. FPaNH - nástup na MD/RD 
 
Dne: 06.03.2015     Vypracovala: Ing. Dagmar Pipalová 



           Příloha č. 4 
 

 
Erasmus+ 2015/2016 

Magisterský studijní program 
Celková statistika (1. a 2. kolo výběrového řízení) 

 
 
Celkový počet přihlášených studentů: 142 (-22) 
Vyřazeni z výběrového řízení: 6 (1x student 1.ročníku, 4x nebyli na jazykovém přezkoušení, 
1x zrušený pobyt v minulém období) 
Celkový počet platně přihlášených studentů: 136 
Celkový počet požadovaných destinací včetně alternativních: 396 (-66) 
Počet uspokojených žádostí: 114 (-20) 
Počet neobsazených míst: 79 (+33)  
Počet zemí: 26 (+1) 
Počet univerzit: 83 (+5)  
Celkový počet míst ve všech zemích: 193 (+ 13) 
Celkový počet náhradníků: 22 (-3)  
Počet přihlášených studentů, kteří se nezúčastnili jazykového přezkoušení: 4 (-1) (*) 
Počet studentů, kteří nesložili jazykové přezkoušení: 4 (-1) (z toho 3 nepodali přihlášku, 1 
podal přihlášku, ale byl vyřazen z výběrového řízení pro příslušný jazyk ) 
Počet studentů, kteří složili jazykové přezkoušení, ale přihlášku nepodali: 16 (+8)  (**) 

Počet přihlášených studentů, kteří již v minulosti absolvovali studijní pobyt Erasmus: 6 (-7) 
Počet uspokojených žádostí studentů, kteří již absolvovali studijní pobyt Erasmus: 5 (-7) 
 
 
(*) Počet přihlášených studentů, kteří se nezúčastnili jazykového přezkoušení:  
jedná se o studenty, kteří si prostřednictvím databáze ISOIS podali přihlášky do výběrového 
řízení, ale nezúčastnili se jazykového přezkoušení. Tito studenti byli vyřazeni z výběrového 
řízení. 
 

(**) Počet studentů, kteří složili jazykové přezkoušení, ale přihlášku nepodali:  
jedná se o studenty, kteří prošli jazykovým přezkoušením, přezkoušení složili, ale nepodali si 
přihlášky do výběrového řízení prostřednictvím databáze ISOIS. 

 
 

   

     Podrobné údaje ke 2. kolu výběrového řízení 
 
 
Studenti osloveni e-mailem dne 20.2.2015 
Datum konání 2. kola VŘ: 24.2.2015 
Počet studentů nevybraných v 1. kole: 27 (-6) 
27 AJ (z toho 1 i NJ a 2 i FJ), 0 ŠP, 0 IT, 0 PJ 
Počet nabízených univerzit: 49 (z toho 38= 26 AJ, 9 NJ, 3 FJ (byli náhradníci)+11=7 ŠP, 3 IT, 
1 PJ (nebyli náhradníci) (+9) 



Počet nabízených míst: 89 vč. zbylých 5 míst PhD (z toho 72 pro AJ, NJ, FJ (byli náhradníci) 
+ 17 pro ŠP, IT a PJ (nebyli náhradníci) (+21) 
Počet vybraných studentů: 5 (-3) 
Počet uspokojených žádostí v 1. kole: 109 (-17) 
Počet uspokojených žádostí ve 2. kole: 5 (-3)  
Počet uspokojených žádostí celkem: 114 (-20)  
Počet neobsazených míst (z počtu míst nabízených ve 2. kole): 84 (z toho 67 míst na AJ, NJ, 
FJ + 17 míst na ŠP,IT,PJ) (+24) 
Celkový počet zbylých náhradníků: 22 (-3) 
 
 
 

Erasmus+ 2015/2016 
Doktorský studijní program 

 
 

Počet přihlášených studentů: 1 (-2) 
Počet univerzit: 6 (+0) 
Počet zemí: 4 (+0) 
Celkový počet míst ve všech zemích: 6 (+0) 
Počet uspokojených žádostí: 1 (-2) 
Počet neobsazených míst: 5 (+2) 
Celkový počet náhradníků: 0 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 5. března 2015 
 
Předkládá: 
JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. 
proděkan pro zahraniční a vnější vztahy 
 
Za správnost odpovídá:  
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. 
oborový koordinátor programu Erasmus+ 

 
 
 
 


