
Zápis č. 16/2014-2015 ze zasedání kolegia děkana dne 1. 6. 2015 
 
 

 Č.j.: MU-IS/46003 /2015/23571/PrF 
 
Přítomni: doc. Selucká, proděkani doc. Svatoň, prof. Gregorová, doc. Kotásek, doc. Škop, 
JUDr. Jurníková, doc. Radvan, tajemnice Ing. Přikrylová, předsedkyně AS PrF doc. Ronovská 
Host:  
Omluva: doc. Gregorová (SZZk) 
 
Program:  
1. Kontrola úkolů 
2. Publikační činnost učitelů 2014. Přehledová tabulka o RIV bodech za jednotlivé katedry a 

jednotlivé vyučující - Mgr. Georgala, doc. Kotásek 
3. Strategie podpory a motivace akademiků pro získávání RIV bodů; vytíženost a vzájemná 

flexibilita faktorů (přímá výuka a RIV) – doc. Kotásek, doc. Svatoň  
4. Různé 
 
 
 
ad 1. 
Kontrola úkol ů  
• ÚDVIS, vypsání výběrového řízení – doc. Svatoň. Splněno, výběrové řízení na pozici 

koordinátora – právního analytika bylo vypsáno.  
• Smlouva o zabezpečení výuky ve spolupráci s VUT v Brně – Ing. Přikrylová. Smlouva 

byla dopracována, čeká se na vyjádření VUT. 
• Rámcová licenční smlouva s Wolters Kluwer o poskytování licencí k užití elektronických 

knih byla oběma stranami podepsána.  
• Smlouva o zřízení a provozování společného Pracoviště „Centre for Law and Public 

Affairs – dle sdělení doc. Ronovské, která jednala s ÚSaP AVČR, má ÚSaP zájem na 
uzavření smlouvy. Děkanka pověřuje koordinací dalšího vyjednávání o podmínkách 
smlouvy proděkana Škopa.  

 
ad 2. 
Publikační činnost učitelů 2014 
Proděkan Kotásek předložil přehled publikační činnosti učitelů fakulty za rok 2014 s 
uvedením aktivit akademika, členství apod. Na webu PrF je zveřejněna publikační činnost 
učitelů a doktorandů v sekci věda a výzkum. 
Závěr:  kolegium bere zprávu na vědomí. 
 
ad 3. 
Strategie podpory a motivace akademiků pro získávání RIV bodů  
Proděkan Kotásek společně s proděkanem Svatoněm připravili k diskuzi podkladový materiál 
Strategie fakulty v oblasti RIV, jehož součástí je souhrnná tabulka porovnávající počet 
získaných RIV bodů jednotlivými fakultami ČR za rok 2013. Sdělil, že v roce 2014 
hodnocení neproběhne, za roky 2014 a 2015 se budou RIV body hodnotit kumulovaně. 
Současně předložil přehled RIV bodů získaných jednotlivými učiteli fakulty v letech 2008-
2012 a pouze za rok 2012. Proděkan Kotásek doporučuje vyčkat na výsledky hodnocení RIV 
za rok 2013, poté provést kontrolu a připravit děkance podklad k projednání. 



Děkanka navrhuje vytvořit směrnici, která by odměňovala doktorandy za RIV body 
(stipendium 5000,- Kč za publikaci, která má potenciál získat RIV body). 
Závěr a úkoly:  
• Proděkan Kotásek po zveřejnění RIV bodů za 2013 předloží seznam akademických 

pracovníků, kteří nezískali alespoň 20 RIV bodů za roky 2012-2013. 
• Proděkan Kotásek připraví na poradu vedoucích kateder informace o RIV a návrh zřízení 

centra pro vědu se začleněním externích pracovníků do práce na vědě na PrF.  
• Proděkan Svatoň připraví na září na poradu vedoucích kateder a ústavů v souvislosti s 

přípravou Dlouhodobého záměru PrF harmonogram jednání s katedrami. 
• Proděkan Kotásek a proděkanka Gregorová připraví návrh stipendijního programu. 
 
 
ad 4. 
Různé 
 
děkanka 
• Vznikla kolize termínu konání konference Dny práva s termínem konání konference 

Cyberspace. Kolegium souhlasí s posunem termínu konference Dny práva na 18. – 19. 11. 
2015 (středa - čtvrtek). Na čtvrtek 19. 11. 2015 bude vyhlášeno děkanské volno. 
Konference Cyberspace bude probíhat v pátek a v sobotu 27. – 28. 11. 2015.  

• Kolegium schvaluje standardní postup při zápisech do 1. ročníků, jak byl předložen Mgr. 
Pavliňákem.  

• Kolegium bere na vědomí personální změny na PrF za období duben – červen 2015 - viz 
příloha č.1 tohoto zápisu.  

• Program zasedání Vědecké rady PrF MU dne 2. 6. 2015: habilitační řízení JUDr. Filipa 
Ščerby, Ph.D., z PrF UP v Olomouci.  

• Program porady vedoucích kateder a ústavů: informace o ÚDVIS – doc. Svatoň, 
informace o RIV – doc. Kotásek, příprava Dlouhodobého záměru PrF a individuální 
jednání s vedoucími kateder a garanty oborů – doc. Svatoň.  

• Úkol: děkanka ukládá kolegiu během letních prázdnin se zamyslet nad pokynem o 
vytíženosti (Pokyn děkana č. 2/2012) a připravit připomínky k projednání na 2. zasedání 
kolegia děkana v září 2015. Ve vztahu k pokynu č. 2/2012 se zamyslet nad stanovením 
jasných podmínek určujících minimální limity výuky seminářů povinných předmětů 
v bakalářském a magisterském studiu.  

 
proděkan Kotásek 
• předložil návrh směrnice o autorských honorářích a odměnách souvisejících s ediční 
činností a informoval o změnách, které v ní budou zakotveny. Závěr:  kolegium bere na 
vědomí a nemá námitek. Směrnice bude vydána jako Směrnice děkana č. 6/2015 a bude 
zveřejněna na webu PrF na úřední desce v sekci předpisy.  

• informoval kolegium o záměru doc. Jančářové uspořádat v rámci projektu v měsíci září 
seminář určený pro odborníky, s účastí zahraničních lektorů, a požadavku doc. Jančářové 
na zajištění místnosti a organizačních záležitostí. Závěr:  kolegium souhlasí a uspořádání 
semináře podporuje s tím, že fakulta zajistí místnost. Organizaci a občerstvení zajistí 
katedra s doktorandy, jak je obvyklé na jiných katedrách. 

• seznámil kolegium s výsledkem hodnocení podaných mezikatedrových vědeckých 
projektů ustanovenou komisí. Komise doporučuje podpořit projekt týmu prof. Hurdíka 
garantovaný katedrou občanského práva.  

 



proděkan Radvan 
V rámci vytvářené databáze kontaktů v inetu zamýšlí vybudovat databázi absolventů fakulty, 
udržovat s absolventy kontakt, zvát je např. na Dny práva a jiné akce. Závěr:  kolegium 
souhlasí a záměr podporuje.  
 
proděkan Škop 
informoval kolegium o setkání se zástupcem společnosti Scio. Tématem jednání bylo zajištění 
testů přijímacího řízení. Stanovisko kolegia: kolegium k návrhům na spolupráci nadále 
zastává odmítavé stanovisko.  
 
tajemnice fakulty Ing. Přikrylová 
připravuje stanovení prázdninového provozu některých oddělení na fakultě. V ústřední 
knihovně PrF bude do 3. 7. 2015 běžný provoz, od 3. 7. do 31. 7. 2015 bude zajištěn provoz 
do 17 hodin. V období od 1. do 30. 8. bude budova fakulty uzavřena pro veřejnost. V této 
době bude uzavřena i knihovna. V průběhu prázdnin bude provedena povinná revize 
knihovního fondu. Od 31. 8. 2015 bude v knihovně i na ostatních odděleních již opět běžný 
provoz. 
 
 
 
 
Zapsala: Šimberová 
Schválila: doc. Selucká 
 



          Příloha č. 1 
 

Personální změny 
Duben-květen-červen 2015  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nástupy do pracovního poměru: 

28.04.2015 Jitka Reiningerová   Ústřední knihovna - knihovník 
      (zak.1111/úvazek 1,0; doba určitá do 31.03.2017)  
Změna úvazku: - 
 
Prodloužení pracovního poměru:  
 
Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M.  KMEP – odborný asistent, 
      PP prodloužen do 30.09.2018 
 
Ukončení pracovního poměru:  

26.04.2015 Eva Pivodová     Kat. občan. práva a Kat. prac. práva a SZ – sekretářka  
     (doba určitá - zástup po dobu nemoci Bc. G.Uhlířové) 
31.05.2015 Mgr. Eva Fialová, LL.M.  Ústav práva a technologií - výzkumný pracovník, 
     dohoda o ukončení pracovního poměru         
Ostatní změny: 

09.03.2015  JUDr. Eva Dobrovolná, LL.M.  ukončení profesního vzdělávacího programu  
     Master of Laws studia LL.M. 
01.06.2015 doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.  jmenování docentem 
 
 
 
 
 
 
Dne: 25.05.2015  Vypracovala: Ing. Dagmar Pipalová 
 


