
Zápis č. 14/2014-2015 ze zasedání kolegia děkana dne 4. 5. 2015 
 
 

Č.j.: MU-IS/40079/2015/229640/PrF 
 
Přítomni: doc. Selucká, proděkani doc. Svatoň, prof. Gregorová, doc. Kotásek, doc. Škop, 
JUDr. Jurníková, doc. Radvan, tajemnice Ing. Přikrylová, předsedkyně AS doc. Ronovská 
Host: Mgr. Špirudová – vedoucí CCV, Mgr. Ing. Jaroš – vedoucí odd. pro vědu, výzkum a 
projekt. podporu 
 
Program:  

1. Kontrola úkolů 
2. Vědecká rada  
3. Celoživotní vzdělávání  
4. Projekty OP VVV 
5. Různé 

 
 
 
ad 1. 
Kontrola úkol ů 
• Mezinárodní SVOČ v Bratislavě – je dohodnuto, probíhá.  
• Setkání s eurokomisařkou Jourovou se zatím neuskutečnilo. Jedná s ní doc. Polčák.  
• Pomník Hanse Kelsena – v jednání je finanční příspěvek ze strany PrF MU ve výši 

30000,- na zhotovení pomníku, na kterém bude logo PrF MU. Úkol: tajemnice Ing. 
Přikrylová zjistí možnosti financování pomníku.  

• Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2016/2017 - splněno. Materiál je připraven pro 
předložení AS PrF. 

• Projednání připomínek z ankety s prof. Večeřou a doc. Machalovou – splněno.  
• Stanovení preferencí pro specifický výzkum 2016 – probíhá. 
• Dny práva – konferenci standardně organizačně zajistí JUDr. Valdhans. Stále je prostor 

k jednání o změně koncepce konference.  
• Opatření k mezikatedrovým projektům - splněno. Bylo vydáno Opatření děkana č. 3/2015 

Vyhlášení podmínek podpory mezikatedrovým vědeckým projektům pro období 2015 -
2017.  

• Předpisy pro oceňování pracovníků na PrF – splněno. Na žádost RMU doc. Svatoň předal 
RMU informaci o takových předpisech vydaných na PrF: Opatření děkana č. 3/2012 – 
Vyhlášení statutu Ceny děkana za vynikající vědeckou publikaci v r. 2011 – 2012, 
Směrnice děkana č. 13/2008 O udělování pamětních medailí.  

 
 
ad 2. 
Vědecká rada Právnické fakulty MU  
Kolegium projednávalo návrhy změn personálního složení nové vědecké rady. Hlasovalo o 
setrvání doc. JUDr. Milana Galvase, CSc., ve VR. Všichni členové kolegia jsou jednohlasně 
pro setrvání doc. Galvase ve Vědecké radě. Dále děkanka nechala hlasovat o návrhu na 
jmenování JUDr. Mgr. Pavla Molka, Ph.D., LL.M. Pro jeho jmenování hlasoval 1 člen 
kolegia, proti 3, 1 se hlasování zdržel. Zdůvodnění: dosud nemá docentský dekret, může být 
členem VR jmenován později. Členy nové Vědecké rady již nebudou JUDr. Jana Jurníková, 
Ph.D. a JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.  



Návrh kolegia na jmenování nových interních členů vědecké rady Právnické fakulty MU:  
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., 
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D., 
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., 
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., 
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. 
 
Externí členové 
Externími členy nově jmenované vědecké rady již jmenováni nebudou: JUDr. Iva Brožová, 
JUDr. Vladimír Bulínský a doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. Kolegium souhlasí s dalším 
působením prof. JUDr. Petra Hajna, DrSc., a prof. JUDr. Vladimíra Kratochvíla, CSc. 
Děkanka projedná možné členství s JUDr. Ludvíkem Davidem, soudcem Ústavního soudu.  

Celkem bude Vědecká rada PrF sestávat ze 44 členů, z toho 27 interních a 17 externích. 
Stávající vědecká rada bude odvolána k 31. 8. 2015, nová bude jmenována k 1. 9. 2015.  
Úkol: připravit odvolání současné vědecké rady a jmenování nové k předložení AS PrF.  
 
 
ad 3. 
Celoživotní vzdělávání 
Na jednání kolegia byla přizvána vedoucí Centra celoživotního vzdělávání Mgr. Naděžda 
Špirudová, aby informovala o dosud realizovaných komerčních vzdělávacích aktivitách 
fakulty (mimo LL.M., MPA a BLC) a aktivitách připravovaných. Předložila písemnou zprávu 
– viz příloha č. 1 tohoto zápisu. Kolegium diskutovalo možnosti rozšíření vhodných kurzů. 
Pro docílení kvalitativního posunu CCV by přispěla analýza situace (potřeb trhu) a jednání 
s kompetentními osobami na úřadech.  
Byl vydán Pokyn děkana č. 3/2015 – O stanovení způsobu odměňování za výuku v kurzech 
komerčního charakteru. Přílohou Pokynu je modelový výpočet odměny. Tajemnice Ing. 
Přikrylová vysvětlila, že vypočtená částka nemůže překročit stanovenou hodinovou sazbu 
vzhledem ke mzdové hladině na MU.  
Závěr:   
• Ukládá se v souvislosti se služebním zákonem zpracovat nabídku kurzů, připravit kurz pro 

zastupitele a starosty, oslovit katedru správní vědy a správního práva. 
• Mgr. Špirudová za měsíc podá zprávu. 
 
Proděkan Škop předložil informativní materiál o akreditovaných programech CŽV v roce 
2014/2015 a vyhlášení přijímacího řízení na ak. rok 2015/2016. (viz příloha č. 2). Tajemnice 
v této souvislosti upozornila na očekávaný pokles počtu studentů magisterského programu 
v příštích letech. Může dosáhnout až 30% 
Závěr:  kolegium bere informaci na vědomí.  
 
ad 4. 
Projekty OP VVV 
Vedoucí odd. pro vědu, výzkum a projektovou podporu Mgr. Ing. Jaroš podal kolegiu zprávu 
o stavu přípravy na Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) - viz příloha č. 
3. Zároveň informoval o celouniverzitním workshopu k přípravě programového období 2014 
– 2020 na MU, jehož se jako zástupce fakulty zúčastnil. Workshop se uskutečnil dne 29. 4. 
2015 v Univerzitním centru ve Šlapanicích.  
 
 
 



ad 5. 
Různé 
 
děkanka 
informovala o svém setkání se zástupci organizace ELSA na PrF, aby ji informovali o 
aktivitách brněnské organizace a požádali o podporu svých akcí ze strany fakulty:  
• připravují mezinárodní moot court, plánován je na jaro 2016, 
• v říjnu se uskuteční tradiční Job Fair – veletrh práce. Připravuje se. 
• Dne 6. 5. 2015 se koná mezinárodní Římskoprávní Moot Court na půdě Právnické fakulty 

MU,  
• plánován je běh fakultou.  
Doc. Svatoň souhlasí s podporou organizace ELSA. Je však nutné, aby vedení fakulty bylo 
včas informováno.  
Proděkanka Jurníková připomněla existenci stipendijního programu na podporu spolkových 
aktivit studentů – Směrnice děkana č. 6/2014. 

 
Děkanka dále informovala o žádosti Masarykova právnického spolku o souhlas se zřízením 
sídla spolku na Veveří 70. 
Tajemnice Ing. Přikrylová sdělila zásadně odmítavé stanovisko fakulty i celé MU ke zřízení 
sídla Masarykova právnického spolku či jiných spolků na adrese Právnické fakulty MU.  
Závěr:   
• kolegium nedoporučuje, aby Masarykův právnický spolek měl své sídlo na adrese Veveří 

70, ale má zájem na uzavření smlouvy o spolupráci. Případně doporučuje spolupráci se 
spolkem MU MUNIE.  

• Z hlediska aktivit spolků na PrF (ELSA, Masarykův spolek) kolegium požaduje v případě 
požadavků na podporu ze strany fakulty předložit finanční rozvahu a projekt, definici 
účelu a prospěchu pro fakultu, a jasné zdůvodnění požadované podpory.  

 
Informace z kolegia rektora dne 28. 4. 2015 
• Byla podána zpráva o ukončení auditu na MU. Na PrF bez závad.  
• Rozpočet MU se připravuje k předložení AS MU. 

Proděkan Svatoň, který se zúčastnil části jednání kolegia rektora v zastoupení děkanky, podal 
další informace: 
• Na MU je zřizována centrální Etická komise MU pro výzkum. Za PrF budou jejími členy 

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. a prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. 
• Byla vedena diskuze k Dlouhodobému záměru MU 2016 – 2020. DZ bude připraven a 

schvalován v říjnu 2015. 
• Na základě analýzy mediálního obrazu MU předložené Mgr. Fojtovou rektor vyzývá 

fakulty k větší aktivitě ve vztahu k médiím a zvýšené snaze o propagaci v médiích.  
• Rektor požádal děkany, aby fakulty na svých akcích neočekávaly účast rektora a 

prorektorů, a to z důvodu jejich značného pracovního vytížení. Představitele MU na akce 
si fakulty zajistí z řad členů vedení svých fakult.  

• Dne 6. 5. 2015 proběhne Dies academicus. V jeho rámci MU organizuje pietní akt k 
uctění památky obětí při příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války. Jeho součástí 
bude vzpomínková pouť po fakultách (PrF, PřF, LF) s kladením kytic. Zúčastní se 
proděkan Svatoň. Děkanka se zúčastní v 10,00 hod. zahájení Dies academicus.  

 
 
 



proděkan Radvan  
předložil kolegiu k řešení otázku poskytování úhrad nákladů studentům vyjíždějícím na 
studium na Tsinghua University v Pekingu. Společně s proděkankou Jurníkovou nedoporučují 
vytvářet speciální směrnici, která by těmto studentům přiznávala úhradu nákladů. CZS MU 
jim příspívá částkou 9000,- Kč/ měsíc na pobyt. Minulé vedení fakulty přislíbilo studentům 
stipendium na letenku v rámci nastartování programu spolupráce s univerzitou v Pekingu. 
Závěr:  kolegium navrhuje úhradu letenek do výše 15000,- Kč formou mimořádného stipendia 
 
proděkanka Jurníková 
informovala kolegium o požadavku redakce časopisu Prvákoviny na finanční příspěvek ve 
výši 5000,- Kč na svou činnost. Tajemnice Ing. Přikrylová vyjádřila nesouhlas, neboť fakulta 
pravidelně podporuje redakci časopisu Prvákoviny částkou 15 000,- Kč. Závěr:  kolegium 
poskytnutí příspěvku 5000,- Kč nedoporučuje. 
  
proděkan Kotásek 
informoval, že se připravuje změna směrnice o autorských honorářích. 
 
proděkan Škop 
upozornil, že v rámci projektů specifického výzkumu je realizován nákup databází a nakupují 
se časopisy, přičemž za stejnou cenu může být přístup v IS i pro celou MU.  
 
tajemnice fakulty Přikrylová 
sdělila, že dne 14. května 2015 bude na fakultě probíhat osvětová akce studentů Lékařské 
fakulty MU zaměřena na obeznámení studentů se samovyšetřovacími metodami.  
 
děkanka 
• Dny práva – je třeba stanovit termín konání konference. K řešení je otázka podoby 

konference.  Diskuze bude otevřena po skončení letošní konference.  
Závěr:  Termín konání: 25. - 26. 11. 2015. Ve čtvrtek 26. 11. 2015 bude vyhlášeno 
děkanské volno. 

• obdržela pozvánku na Olomoucké právnické dny. Zúčastní se. 
• V úterý dne 5. května 2015 se koná ve 13,00 hod. porada vedoucích kateder a ústavů za 

účasti prorektora Rabušice k systému hodnocení EVAK. Další program: Dny práva, 
Cofola.  

 
 
 
 
Zapsala: Šimberová      
Schválila: doc. Selucká  



Příloha č. 1 

 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
 
 
Tento materiál předkládá přehled komerčních vzdělávacích aktivit fakulty (mimo LLM, MPA a BLC) 
v oblastech: 
 

1. Akreditované seminá ře 
2. Jednodenní seminá ře a kurzy 
3. Vícedenní kurzy 
4. Seminá ře na objednávku 
5. Propaga ční aktivity 

 
 

Ad 1.  Akreditované seminá ře  
 
Fakulta má k dnešnímu dni 7 akreditovaných seminá řů pro účely průběžného vzdělávání úředníků a 
vedoucích úředníků. Akreditace byla udělena dne 22. 12. 2014 dobu 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 

 
 
 
Pro období jarního semestru 2015 je plánována realizace dvou seminářů: 
 

- Pracovně-právní vztahy pro úředníky ÚSC (akreditovaný) – dr. Stránský 
- Řízení dle stavebního zákona (akreditovaný) – dr. Kliková 
- Základy přestupkového práva (zákon o přestupcích a předpisy související) – doc. Skulová 

 
 
Pro období podzimního semestru 2015 je rozjednána realizace těchto seminářů: 
 

- Právní úprava postupu správních orgánů podle správního řádu 
- Správa daní a daňové řízení (daňový řád a předpisy související) 
- Trestní odpovědnost úředních osob. Úřední osoba v trestním řízení 

 
 

Ad 2. Jednodenní seminá ře a kurzy 
 

datum 
konání 

 

název 

 

lektor 

 

cena  
 

16. 1. 2015 
Postavení členů volených 
orgánů obchodních 
společností 

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

 
 
2.000,- Kč 

 
17. 2. 2015 

 
Nemovitosti a stavby v 
NOZ 

 
Mgr. Michal Králík, 
Ph.D. 

 
2.500,- Kč 

 
15. 4. 2015 

 
Jak uzavírat obchodní 
smlouvy 

 
JUDr. Ing. J. Šilhán, 
Ph.D. 

 
2.900,- Kč 

 
 

29. 4. 2015 

 
Smluvní pokuta, úroky 
z prodlení, odpovědnost 

 
 
 

 
 

 



za vady a další následky 
porušení smlouvy 

JUDr. Ing. J. Šilhán, 
Ph.D. 

2.900,- Kč 

 
13. 5. 2015 

 
Náhrada škody v 
obchodní praxi 

 
JUDr. Ing. J. Šilhán, 
Ph.D. 

 
2.900,- Kč 

 
 

20. 5. 2015 

 

Procedura posuzování 
vlivů na životní prostředí 

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

 
 
2.500,- Kč 

 

16. 6. 2015 

Pracovně-právní vztahy 
pro úředníky ÚSC 
(akreditovaný) 

 

JUDr. J. Stránský, 
Ph.D. 

 

2.400,- Kč 

 Řízení dle stavebního 
zákona (akreditovaný) 

JUDr. A. Kliková, Ph.D.  

 
 
 
Ad 3. Vícedenní kurzy 
 
Právní minimum pro překladatele a tlumočníky 
 

- 09/2014 – 06/2015 
- běží 5. ročník kurzu 
- kurz obsahuje část A – právní (výuka v průběhu roku) a část B – jazykovou (bloková výuka na 

konci semestru) 
- cena: část A: 4.500,- Kč, část B: 5.000,- Kč / semestr 

 
- v rámci propagace kurzu na příští rok oslovujeme: 

o absolventy filologických oborů Filozofické fakulty MU 
o absolventy filologických oborů Filozofické fakulty UPOL 
o překladatele a tlumočníky, mj. ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků a 

překladatelů 
 
 
Kurz pro maturanty 
 

- 01/2015 – 04/2015 
- realizace v 7 přednáškových dnech 
- obsah výuky je zaměřen na rozvoj schopností kritického, analytického, deduktivního, 

symbolického, verbálního, numerického myšlení a nově také kritického myšlení v cizím jazyce 
 
Kurz práva pro poradenství 

- na objednávku pro Komoru daňových poradců ČR 
- běží 11. ročník (únor 2015 – prosinec 2016): 

o 6. 2. 2015 Teorie práva - prof. Večeřa 
o 20. 2. 2015 Fyzické a právnické osoby - dr. Dávid 
o 17. 4. 2015 Občanský soudní řád - dr. Dávid 



o 24. 4. 2015 Základní pojmy a instituty správního práva - dr. Jurníková a dr. Kudrová 
o 22. 5. 2015 Věcná práva - prof. Fiala 

 
 
 
 
Ad 4. Seminá ře na objednávku 
 
 
objednavatel 

 
téma 

 
lektor  

 
termín 

E.ON České 
Budějovice 

 
E- kontraktace 

 
doc. Polčák 

 
20. 3. 2015 

Magistrát města 
Brna 

Podílové spoluvlastnictví a společné 
jmění manželů 

 
prof. Fiala 

 
21. 4. 2015 

Groz-Beckert 
Czech s.r.o. 

 
Prokura 

prof. 
Pokorná 

 
2. 6. 2015 

Magistrát města 
Brna 

 
Převody nemovitých věcí 

 
prof. Fiala 

 
16. 6. 2015 

 
 
 
 

Ad 5. Propaga ční aktivity 
 
Seminá ře a kurzy: 

- webové stránky fakulty 
- fakultní profil na Facebooku 
- další webové stránky dle typu akce a charakteru cílové skupiny (např. edumenu.cz; 

www.cak.cz; www.kstcr.cz) 
- přímá písemná nebo mailová nabídka: 

o ředitelé Krajských úřadů ČR 
o zaměstnanci Krajských úřadů ČR (vedoucí odborů, vedoucí oddělení, právníci) 
o starostové a tajemníci magistrátů a městských úřadů 
o zaměstnanci městských úřadů (vedoucí odborů, vedoucí oddělení, právníci) 
o vedení institucí veřejné správy  

o Česká inspekce životního prostředí 
o Česká obchodní inspekce 
o Česká správa sociálního zabezpečení 
o Česká zemědělská a potravinářská inspekce 
o Český statistický úřad 
o Český telekomunikační úřad 
o Státní energetická inspekce 
o Finanční úřady 
o Inspektorát bezpečnosti práce 
o Katastrální úřad BM, BV 
o Městské státní zastupitelství 
o Ministerstvo práce a sociálních věcí 
o Ministerstvo zemědělství 
o Nejvyšší kontrolní úřad 
o Obvodní báňský úřad 



o Orgány hygienické služby 
o Policie ČR 
o Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
o Úřad práce BM 
o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
o Územní vojenská správa 
o Veřejný ochránce práv 
o Zemědělská vodohospodářská správa 
o Zeměměřičský a katastrální inspektorát 

o absolventi magisterského studijního programu Právnické fakulty (1997 – 2014: 7387 
osob) 

o absolventi bakalářských studijních programů Právnické fakulty (2000 – 2014: 3234 
osob) 

o účastníci předchozích seminářů 
o absolventi programů LLM a MPA 
o účastníci programů CŽV, LLM, MPA 
o personální oddělení dalších fakult MU a RMU 
o další vysoké školy (s důrazem na brněnské - rektoráty i fakulty) 

- členové komory soudních znalců 
- další adresáti dle typu pořádané akce (např. exekutoři, realitní kanceláře, management 

obchodních společností, daňoví poradci, ad.) 
- absolventi středních škol s maturitou 
- tlumočníci a překladatelé 
 
Vzdělávání v programech celoživotního vzd ělávání 

- prezentace na Dni otevřených dveří (prosinec 2014, leden 2015) 
- prezentace na veletrhu vzdělávání Gaudeamus Brno a Praha  
- v tištěné formě: 

o všichni, kteří nebudou přijati do řádného studia na fakultě, obdrží informace o 
možnosti vzdělávání v PCŽV písemnou formou 

o informace zveřejněné na nástěnce u oddělení  
- webové stránky fakulty:  

o informace o přijímacím řízení do PCŽV běží mezi slidy na titulní stránce webu 
o Informace o přijímacím řízení do PCŽV jsou v příslušené sekci webových stránek 

www.law.muni.cz/czv 
- reklama v tisku: 

o květen – deník Právo (celostátní vydání) 
o červen – deník MF Dnes (jihomoravské vydání)  
o červen – deník Hospodářské noviny – Kariéra speciál 
o červenec – časopis Veřejná správa – informace o bakalářských oborech 

 
 

V Brně dne 30. dubna 2015 

Mgr. Naďa Špirudová 

vedoucí centra  



        Příloha č. 2 
 

Akreditované programy celoživotního vzdělávání – jaro 2015 
 

V akademickém roce 2014/2015 jsou realizovány tyto obory: 
Magisterský obor: Právo 
Navazující magisterský obor: Veřejná správa 
Bakalářské obory: Veřejná správa, Teorie a praxe trestního a správního procesu, Vyšší justiční 
úředník, Obchodněprávní studia, Mezinárodněprávní obchodní studia. 
Počty studentů (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 účastníků celoživotního vzdělávání do řádného studia 
Kontrola kreditů účastníků PCŽV, 4. semestr proběhla po skončení zkouškového období Podzim 
2014. 
Rozhodnutí o upuštění od konání TSP byla rozeslána v průběhu měsíce března.  
Přehled počtu účastníků, kteří splňují podmínky pro přestup  
 

OBOR Splňují podmínky  Přerušení řízení o upuštění od konání 
TSP  

Právo  81 2 
Veřejná správa 18 1 
Mezinárodněprávní 
obchodní studia  

 
12 

 
- 

Navazující VS  Údaj bude k dispozici  na konci zkouškového období Jaro  
 
15. 5. 2015 proběhne přestup účastníků CŽV (bakalářské obory). Přestup z bakalářských oborů 
probíhá před zahájením zkouškového období proto, aby bylo možné uznat kredity dosažené v PCŽV 
(viz Příloha Statutu MU – „…lze takovému studentovi uznat kredity získané v programu celoživotního 
vzdělávání až do výše 60% kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. U magisterského 
studijního programu Právo a právní věda, obor Právo je vyžadováno k úspěšnému ukončení studia 300 



kreditů, u navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa je to 120 kreditu. V případě 
bakalářského studijního programu Právní specializace je požadováno 180 kreditů.“) 
Červenec 2015 proběhne přestup účastníků z magisterského oboru Právo. 
Září 2015 proběhne přestup účastníků z navazujícího magisterského oboru Veřejná správa. Vzhledem 
k tomu, že NVS přestupuje po dvou semestrech a má tedy nejméně času na získání potřebných kreditů 
pro přestup, realizujeme přestup až po skončení prodlouženého zkouškového období. 
 
Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 
Od 1. 3. 2015 přijímáme e-přihlášky do magisterského programu Právo a právní věda a do 
bakalářských programů Právní specializace a Veřejná správa. Do navazujícího magisterského 
programu Veřejná správa budeme e-přihlášky přijímat od 1. 6. 2015. 
Uzávěrka přihlášek: 15. 8. 2015. 
Podle vyhlášeného přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 je CCV připraveno přijmout 
tento počet uchazečů: 
Právo – 100 
VESP, TPSTP,MPS, OPS, VYJU – 30 (do každého oboru) 
NVS – 20 
Podpisy smluv o realizaci programu celoživotního vzdělávání proběhnou ve třech termínech: 
25. 8. a 1. 9. 2015 s těmi uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí na základě TSP/TOZ, který vykonali 
do řádného studia 
10. 9. 2015 s těmi uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí na základě TSP/TOZ, který vykonali přímo 
do PCŽV 
Září 2015 (Rektorát MU zatím neoznámil přesné datum) TSP/TOZ do programů celoživotního 
vzdělávání.  
TSP do CŽV organizuje RMU, Centrum celoživotního vzdělávání zve uchazeče, zajišťuje místnost a 
dozor při samotném TSP. Vyhodnocení a export výsledků do e-přihlášek má na starosti RMU. 
TOZ do CŽV organizuje CCV (otázky pro TOZ jsou zajištěny za laskavé spolupráce Studijního 
oddělení), na vyhodnocení TOZ spolupracuje CCV s Mgr. Drábkovou z CITu 
 
 
 
 
V Brně, dne 22. 4. 2015 
Vypracovala: Jana Lautrbachová  
Předkládá: Martin Škop 



       Příloha č. 3 

Stručná informace k stavu přípravy na Operační program Výzkum, vývoj, 
vzdělávání 

 
- Od roku 2014 probíhá na MU sběr projektových námětů pro uplatnění v OP VVV.  
- Náměty PrF MU: 
 - Právní a etické aspekty fungování veřejné správy: veřejná správa a kvalitní legislativa a 
politika - teorie vs. Praxe; řešitelem doc. Škop 
 - Dovednostní prvky ve výuce, řešitelem Dr. Valdhans 
 - Společnost, právo a jiné regulační mechanismy 21. století; řešitelkou doc. Selucká 
 - Možnosti vzdělávání v oblasti managementu ve zdravotnictví; řešitelem doc. Mrkývka 
- PrF je zapojena do řady dalších projektových námětů jako partner.  
- V posledních dnech proběhla redukce projektových námětů a nyní probíhá evaluace na RMU. 
Námětů je celkem 55. 
- 31. 3. 2015 vedení MU rozhodlo, že na výzvy v roce 2015 bude podán za celou MU výhradně jeden 
projekt a vedení MU stanovilo koordinátory výzev. Koordinátoři byli představeni na workshopu ve 
Šlapanicích dne 29. 4. a ve svých prezentacích účastníky seznámili s následnými kroky pro nejbližší 
období. PrF nyní osloví relevantní koordinátory pro dohodu dalšího postupu. 
- Nejdůležitější výzvy: 
 - ESF a ERDF 2 projekty na 1 VŠ, pod doc. Pitrovou a Ing. Sellnerem – pro PrF spojení 
Simulačního centra (investice) a na to navázání dalších našich záměrů (neinvestice) –> důvodem nutné 
spojení ESF (neinvestice) a ERDF (investice); 
 - Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů; pod prof. Dvořákem, zaměřeno na 
PhD studium 
 - Mezinárodní mobility ; pod doc. Malým 
 
- Už nyní je jasné, že pro výzvy roku 2015 je alokováno málo prostředků 
- Strategická výzva (2 projekty 1VŠ) bude opakována v roce 2018. Další výzvy: 
Prioritní osa 1 

Výzkumné infrastruktury, centra excelence a excelentní týmy – 2016 

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce – 2016, 2017 

Projekty v před-aplikační fázi – 2016, 2017 

Výzkumně-vzdělávací infrastruktury - 2018 

Prioritní osa 2 

Výzva pro nestátní neziskové organizace 2016 

Mobilitní výzvy – v roce 2017, 2018, 2019 a 2020 

Rozvoj kapacit – strategické řízení VŠ – 2016 a 2019 

Budování expertních kapacit – transfer technologií - 2018 
 
-  V posledních dnech se vynořily ohledně schvalování operačních programů a ohledně 
jednotného projektového systému pro všechny strukturální fondy (rozporovaného mj. i Evropskou 
komisí) dohady o pravděpodobném zpoždění vyhlášení výzev.  
- RMU nově vytvořilo Centrum projektové podpory. Vytvoření záměrů za HS je na zodpovědnosti 
každého jednotlivého HS. Centrum projektové podpory však bude následně sloužit jako pracoviště 
spojující záměry do jednotného celku tak, aby byl za MU podán jen jeden projekt v rámci dané výzvy.  



- Spolufinancování je nastaveno ve výzvách roku 2015 na 5 %. V dalších letech je pravděpodobné 
zvýšení míry spolufinancování → pro VŠ značně problematické. 
 
 
 
 
 
Koordinátoři výzev OP VVV 2015:  
 

 
 
30. 4. 2015 
 
 
 
 
 


