
 Zápis č. 17/2014-2015 ze zasedání kolegia děkana dne 15. 6. 2015 
 
 

 Č.j.: MU-IS/48748/2015/238509/PrF 
 
Přítomni: doc. Selucká, proděkani doc. Svatoň, prof. Gregorová, doc. Škop, doc. Radvan, 
tajemnice Ing. Přikrylová, předsedkyně AS PrF doc. Ronovská 
Host: Mgr. Špirudová – vedoucí CCV 
Omluva: JUDr. Jurníková (dovolená), doc. Kotásek (SZZk) do 11,00 hod. 
 
Program:  
1. Kontrola úkolů 
2. Celoživotní vzdělávání – zpráva o nabídce kurzů – Mgr. Špirudová  
3. Vize o agendě jednotlivých proděkanů: analýza agendy a návrhy možných změn a 

opatření  
4. Různé 
 
 
 
ad 1. 
Kontrola úkol ů  
• Smlouva o zabezpečení výuky ve spolupráci s VUT v Brně – jednání pokračuje bez 

problémů. 
• Smlouva s ÚSaP AVČR Společné pracoviště „Centre for Law and Public Affairs“ – 

probíhá. Proděkan Škop podá zprávu.  
• Harmonogram jednání s katedrami k přípravě Dlouhodobého záměru PrF 2016-2020 na 

září 2015 – probíhá.  
• Vytvoření stipendijního programu na podporu publikační činnosti doktorandů – 

proděkanka Gregorová sdělila, že je stále v platnosti Směrnice děkana č. 2/2014 
Stipendijní program na podporu studentské publikační činnosti ze dne 21. 5. 2014. 
V rámci tohoto stipendijního programu bylo již vyplaceno 16 stipendií. Podmínkou je, že 
práce nesmí být podpořena z jiných zdrojů. Proděkanka doporučuje zvýšit částku za 
článek v recenzovaném časopise na 3000,- Kč. Změnu směrnice navrhuje provést s 
účinností od 1. září 2015.  

• Mezikatedrové vědecké projekty – probíhá.  
• Prázdninový provoz 2015 – splněno. Tajemnice seznámila kolegium s rozpisem služeb a 

úředních hodin. Bez připomínek. Bude zveřejněno na webu PrF.  
 
 
ad 2.  
Celoživotní vzdělávání – nabídka kurzů 
Jednání kolegia se zúčastnila vedoucí Centra celoživotního vzdělávání Mgr. Naďa Špirudová, 
aby dle závěrů kolegia ze dne 4. 5. 2015 informovala o nabídce nově připravených kurzů, 
zejména v souvislosti se služebním zákonem. Mgr. Špirudová předložila aktuální přehled 
činnosti CCV týkající se komerčních seminářů – viz příloha č. 1 tohoto zápisu. Oslovila 
vedoucí kateder i jednotlivé akademické pracovníky. Kurzy a semináře pro státní správu 
projednala s doc. JUDr. Soňou Skulovou, Ph.D., při přípravě kurzů pro starosty, zastupitele a 
radní bude CCV spolupracovat s doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D. 
 



V oblasti akreditovaného celoživotního vzdělávání spolupracuje s CCV stále stejný úzký 
okruh akademických pracovníků. Ani po jednáních s vedoucími kateder není ze strany učitelů 
zřejmý zájem o tyto aktivity.  
Závěr:   
• Děkanka ukládá urgovat vedoucí kateder, aby spolupracovali při přípravě kurzů pro státní 

správu.  
• Úkolem pro další období je vytvoření politiky Centra celoživotního vzdělávání. 
 
 
ad 3. 
Vize o agendě jednotlivých proděkanů 

proděkanka Gregorová  
Více rozvinout práci se školiteli, na začátku akademického roku uspořádat minipedagogickou 
konferenci, zkusit vyvolat diskuzi o jednotlivých formách práce školitelů se studenty, druhá 
linie – vést školitele k tomu, aby si uvědomili působení v jednotlivých předmětech. V rámci 
vznikající celouniverzitní univerzitní Ph.D., School se zapojit do spolupráce. 
 
proděkan Radvan 
pokračovat v dosavadních činnostech, u SVOČ zlepšit propagaci, přímo na katedrách 
motivovat studenty k psaní SVOČ. K úvaze je uspořádání SVOČ pro studenty DSP. 
Proděkanka Gregorová nemá k tomuto návrhu námitek. Proděkan Radvan se však domnívá, 
že SVOČ nespadá do gesce zahraničních a vnějších vztahů, ale více do oblasti vědy. 
Zahraniční vztahy – zajistit co nejvíce zahraničních učitelů pro výuku kurzů v cizích jazycích 
na PrF MU, uzavírat další smlouvy se zahraničními univerzitami.  
Vnější vztahy – vybudovat databáze kontaktů, sloučit dosavadní databáze, databáze 
poskytovatelů praxí, databáze absolventů (možnost sponzorů). Zvát významné absolventy na 
akce. Uspořádat slavnostní zahájení akademického roku na PrF.  
 
proděkan Škop 
nemá zvláštní vizi, pouze úvahu o přestupech neúspěšných studentů magisterského studia do 
bakalářského studia, kde jsou opět neúspěšní. Tento postup je nutné posoudit a přehodnotit. 
Pro neúspěšného studenta magisterského programu není přestup do bakalářského studia 
řešením. Je pro něj lepší studium ukončit.  U přestupů z CŽV do řádného studia nejsou 
problémy. Úroveň účastníků CŽV zvýšila.   
 
proděkan Svatoň 
Budoucnost záleží na vývoji bakalářského studia. I po ukončení činnosti ÚDVIS rozvíjet 
dovednosti studentů, nadále udržovat kontakty s poskytovateli praxí. Otázkou je pro podzimní 
semestr další vývoj studia MPA., LL.M. V komerční oblasti docílit propracovanosti komerční 
činnosti, plánovat akce a nabízet je i politickým subjektům.  
Změny ve vztahu k Dlouhodobému záměru (např. začlenění doktorské výuky, revize nabídky 
PVP).  
 
proděkan Kotásek 
Provést organizační změny v ediční činnosti a personální změny v ediční radě. K zamyšlení: 
Časopis pro právní vědu a praxi nevydávat v tištěné podobě, převést na elektronickou formu. 
Změnit redakční systém. 
Děkanka, proděkanka Gregorová a proděkan Svatoň jsou pro zachování tištěné podoby 
ČPVP. Tajemnice Ing. Přikrylová je pro elektronickou podobu, je zdarma dostupný na webu. 
V tištěné podobě ho kupují jen knihovny. V každém případě je pro inovaci Časopisu.  



ad 4. 
Různé 
 
děkanka 
• připraví plán zasedání kolegia děkana na podzimní semestr 2015/2016 a pošle členům 

kolegia k připomínkám a návrhům témat k zařazení do programu jednání.  
 
• Plánované akce na podzimní semestr 

Konference Dny práva a Cyberspace, akce ELSA: Job Fair, Moot Court. Děkanka jedná 
s MPSV o uspořádání konference na téma sociální bydlení, za účasti ministryně 
Marksové. Konference by se měla uskutečnit v prostorách fakulty dne 13. 11. 2015.  
Na 30. září 2015 je plánováno uskutečnění akce Open Air před budovou fakulty. Od 15 
hod. bude vyhlášeno děkanské volno. Součástí akce bude běh fakultou a vystoupení 
hudebních skupin. Iniciátorem akce je JUDr. Chalupa. Závěr:  kolegium po diskuzi 
navrhuje přesun akce Open Air mimo prostor před fakultou. Ukládá prod. Radvanovi 
projednat s dr. Chalupou. Fakulta zajistí pouze propagaci akce.   
  

• Děkanka oznámila, že Česká televize má zájem připravovat pořady s odborníky z PrF 
MU k aktuálním otázkám. Závěr:  děkanka ukládá proděkanu Radvanovi zajišťovat pro 
ČT kontakty s odborníky z fakulty.  

 
• Děkanka předložila návrhy externích pracovníků pro podzimní semestr 2015 podané 

vedoucími kateder. Závěr:  členové kolegia se s návrhy externích učitelů seznámí 
individuálně. Po prostudování bude konzultováno.  

 
proděkan Kotásek 
• připravil návrh Opatření děkana Výkon majetkových práv autorských k některým 

druhům děl vykazovaných v rejstříku informací o výsledcích (RIV) za sběrné období roku 
2014 a 2015. Namísto nepřítomného proděkana Kotáska předložila text opatření tajemnice 
Ing. Přikrylová. Závěr:  Kolegium s jeho zněním souhlasí, bude vydáno jako Opatření 
děkana č. 5/2015 s účinností od 15. června 2015. 
 

• V zastoupení proděkana Kotáska děkanka informovala o návrhu projektu Škola 
rakouského práva 2016. Navrhovateli jsou JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M., 
Eur. Int. a JUDr. Eva Dobrovolná, LL.M. Dalšími členy případného řešitelského týmu 
jsou odborníci z Univerzity ve Vídni a Univerzity v Grazu, které jsou partnery projektu. 
Cílem je výuka základů rakouského soukromého práva pro studenty ovládající němčinu se 
zájmem o rakouské právo.  

 
proděkan Radvan 
v zastoupení nepřítomné proděkanky Jurníkové předložil kolegiu návrh Stipendijního 
programu na podporu studia kurzu Introduction to English and European Union Law. Závěr:  
kolegium se zněním souhlasí. Stipendijní program bude vydán jako Směrnice děkana č. 
7/2015 s účinností od 1. října 2015.  
 
proděkan Škop 
Kolegium diskutovalo nabídku společnosti Scio na zajištění testů přijímacího řízení a 
podmínky nabízené spolupráce. Scio nabízí 2 modely testů s příslibem dobrého výběru 
studentů. 



Závěr:  kolegium bere na vědomí informace proděkana Škopa s tím, že PrF MU vyhovuje 
současný způsob zajišťování přijímacího řízení formou testů studijních předpokladů MU. 
V rámci Dlouhodobého záměru MU hodlá děkanka s proděkanem Svatoněm prosadit 
speciální humanitní test pro celou MU. Proděkan Škop společnosti Scio písemně sdělí, že PrF 
MU zůstane u stávajícího způsobu přijímacího řízení zajišťovaného MU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Šimberová 
Schválila: doc. Selucká 



Příloha č. 1 

 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

(materiál pro jednání kolegia děkanky dne 15. června 2015) 

 
 
Tento materiál nabízí aktuální přehled činnosti Centra celoživotního vzdělávání v části týkající se 
komerčních seminářů. 
 

1. Akreditované seminá ře  
 
K dnešnímu dni máme připravené podklady k akreditaci 3 nových seminá řů pro účely průběžného 
vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Podklady budou nyní ve spolupráci se Studijním odborem 
RMU předány k podpisu rektorovi. 
 

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 

 
Vodní zákon, vodoprávní řízení 

 
dr. Kliková  
doc. Průchová 

 
Obchodní smlouvy 

 
dr. Šilhán 

 
 
Následující semináře připravujeme – chybí posudky od nezávislých hodnotitelů: 

 
 
Posuzování vlivu na životní prostředí 

 
doc. Jančářová 
doc. Průchová 
dr. Vomáča 

 
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 

 
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 

 
 

 
 
 
 
 



 
2. Vzdělávání pro státní správu 
 
V souvislosti se služebním zákonem připravujeme dvousemestrální kurz právního vzdělávání pro 
státní úředníky. Na obsahové části a obsazení jednotlivými lektory spolupracujeme s doc. JUDr. 
Soňou Skulovou, Ph.D., vedoucí katedry Správní vědy a správního práva. 
 
Vzdělávací kurz bude po obsahové stránce částečně vycházet ze studijního programu MPA a bude 
doplněn o další témata a oblasti, které jsou státními úředníky poptávány.  
 
 

3. Kurz pro starosty, zastupitele a radní 
 
Připravujeme vzdělávací kurz pro nově zvolené starosty, zastupitele a radní. Pilotní realizace bude 
spuštěna po obecních volbách v roce 2018. Po odborné stránce budeme v této věci spolupracovat 
s doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D.  
 
Cílová skupina: „političtí nováčci“ 
 
Cíl kurzu:  
Seznámit především nově zvolené starosty, zastupitele nebo radní s právní úpravou týkající se výkonu 
jejich funkce. Kurz bude složen z několika na sebe navazujících dnů, tak aby vytvořil tematicky 
ucelený soubor, který účastníkům usnadní nástup a výkon jejich funkce. Kurz bude možné zakoupit 
jako celek nebo jen vybrané dny. Vedle čistě právního vzdělání se nabízí možnost zařadit do 
programu i části se soft-skills, např. vedení jednání a diskuzí s občany. 
 
Předpokládaná délka kurzu: 7 vyučovacích dnů (3 v podzimním semestru; 4 v letním semestru) 
 
Předběžný obsah:  

- Právní řád ČR 
- Právní předpisy obcí 
- Právní postavení obce 
- Práva občanů obce 
- Střet zájmů 

 
- Systém veřejné správy v ČR 
- Orgány obce a jejich kompetence 
- Zastupitelstvo obce 
- Samostatná a přenesená působnost 
- Hlavní úskalí výkonu funkce 

 
- Hospodaření obcí (nakládání s majetkem, tvorba rozpočtu, závěrečný účet, vnitřní kontrola) 
- Místní poplatky a správní poplatky 
- Zadávání veřejných zakázek 
- Nový občanský zákoník ve vztahu k obci 
- Uzavírání smluv 

 
- Územní plán 
- Životní prostředí, dotace, zelená úsporám 

 



- Svobodný přístup k informacím 
- Ochrana osobních údajů 
- Trestní odpovědnost úředních osob 

 
 

4. Kalendá ř akcí – podzimní semestr 2015  
 
Níže naleznete přehled již naplánovaných akcí, další budou průběžně doplňovány. Data v kurzívě jsou 
předběžná. 

září 

1. 9. 2015 podpisy smluv s účastníky Celoživotního 
vzdělávání 

 

10. 9. 2015 podpisy smluv s účastníky Celoživotního 
vzdělávání 

 

 
11. 9. 2015 

 

 
Teorie práva (v rámci kurzu Právní minimum pro 
překladatele a tlumočníky) 

prof. JUDr. M. Večeřa, CSc. 
 

 
25. 9. 2015 

 
Občanské právo – pokračování (v rámci Kurzu 
práva pro daňové poradenství) prof. JUDr. J. Fiala, CSc. 

 

říjen  

 

2. 10. 2015 

Právnické a fyzické osoby, právní jednání 
(v rámci kurzu Právní minimum pro překladatele a 
tlumočníky) 

 

JUDr. Ing. R. Dávid, Ph.D. 

15. 10. 2015 seminář: Řízení dle stavebního zákona JUDr. A. Kliková, Ph.D. 

16. 10. 2015 Občanský soudní řád (v rámci kurzu Právní 
minimum pro překladatele a tlumočníky) 

JUDr. Ing. R. Dávid, Ph.D. 

 

19. 10. 2015 

seminář: Správní řízení podle správního řádu s 
důrazem na zákonnost a správnost rozhodnutí a 
postupu 

 
doc. JUDr. S. Skulová, Ph.D. 

 

20. 10. 2015 

 

seminář: Posuzování vlivu na životní prostředí 

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

 
21. 10. 2015 

 
seminář: Jak uzavírat obchodní smlouvy a 
smluvně se zabezpečit proti obchodním rizikům 

 
JUDr. Ing. J. Šilhán, Ph.D. 

 
23. 10. 2015 

 
Obchodní korporace (v rámci Kurzu práva pro 
daňové poradenství) 

 
 
prof. JUDr. J. Pokorná, CSc. 

 
30. 10. 2015 

Rodinné právo (v rámci kurzu Právní minimum pro 
překladatele a tlumočníky) 

 
JUDr. Ing. R. Dávid, Ph.D. 

 



listopad  

 
5. 11. 2015 

Trestní odpovědnost úředních osob. Úřední 
osoba v trestním řízení. 

 
doc. JUDr. M. Fryšták, Ph.D. 
doc. JUDr. J. Kuchta, CSc. 

 
6. 11. 2015 

Obchodní právo podle NOZ (v rámci Kurzu práva 
pro daňové poradenství) 

 
JUDr. Ing. J. Šilhán, Ph.D. 

 
11. 11. 2015 

 
seminář: Následky porušení smlouvy 

 
JUDr. Ing. J. Šilhán, Ph.D. 

 
12. 11. 2015 

 
seminář: Právní režim státní služby 

 
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. 
doc. JUDr. Z. Gregorová, CSc. 

13. 11. 2015 Závazkové právo (v rámci kurzu Právní minimum 
pro překladatele a tlumočníky) 

 
Mgr. M. Hrdlička 

 
24. 11. 2015 

seminář: Vymáhání pohledávek pro finančníky, 
exekutory a celníky 

JUDr. E. Kostolanská 

 
25. 11. 2015 

 
seminář: Náhrada škody v obchodní praxi 

 
JUDr. Ing. J. Šilhán, Ph.D. 

 
27. 11. 2015 

Vlastnické vztahy (v rámci kurzu Právní minimum 
pro překladatele a tlumočníky) 

 
Mgr. M. Hrdlička 

prosinec  

4. 12. 2015 Základy správního práva (v rámci kurzu Právní 
minimum pro překladatele a tlumočníky) 

JUDr. J. Jurníková, Ph.D. 

11. 12. 2015 Obchodní právo podle NOZ (v rámci Kurzu práva 
pro daňové poradenství) 

JUDr. Ing. J. Šilhán, Ph.D. 

 
 
 
 

V Brně dne 10. června 2015 

Mgr. Naďa Špirudová 

vedoucí centra  

 

 
 


