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Zápis č. 1/2015-2016 ze zasedání kolegia děkana dne 31. 8. 2015 
 
 

 Č.j.: MU-IS/81520/2015/271894/PrF 
 
Přítomni: doc. Selucká, proděkani doc. Svatoň, prof. Gregorová, doc. Kotásek, doc. Škop, 
doc. Radvan, dr. Jurníková, tajemnice Ing. Přikrylová, předsedkyně AS PrF doc. Ronovská 
Host:  
Omluva:  
 
Program:  

1. Kontrola úkolů 
• Smlouva s VUT 
• Smlouva s Gdaňskou univerzitou 

2. Příprava rekonstrukce bytu ve dvorním traktu a navazující rekonstrukce křídla 
místností CCV a ekonomického oddělení (Ing. Přikrylová, Ing. Klein ) 

3. Dny práva (Dr. Valdhans) 
4. Příprava na zahájení akademického roku.  
5. Stav zápisu studentů a další úkoly související se zahájením akademického roku, 

elektronický katalog, přezkumné řízení, náhradní přijímací řízení atd. (Mgr. Pavliňák, 
Bc. Schardová) 

6. Přijaté normy pro nové období - přehled (pí. Šimberová) 
7. Příprava vyhlášení projektů specifického výzkumu na rok 2016 (proděkanka 

Gregorová)  
8. Odsouhlasení harmonogramu zasedání kolegia děkana, porad vedoucích kateder, 

vědecké rady 
9. SVOČ. Představení příjezdu zahraničních profesorů (proděkan Radvan, Mgr. 

Redrupová) 
10. Dlouhodobý záměr  – příprava harmonogramu (proděkan Svatoň)  
11. Hospodaření fakulty období 1 – 7/2015 – CCV, ediční – samostatné výnosy a náklady 

(Ing. Přikrylová ) 
12. Různé 

 
 
ad 1. 
Kontrola úkol ů 
• Smlouva s VUT Brno byla podepsána. 
• Smlouva s Gdaňskou univerzitou byla dohodnuta, podepsána bude při příležitosti konání 

konference Dny práva. 
• Pamětní deska Hanse Kelsena je již zhotovena. Fakulta zatím svůj příspěvek nepoukázala.  
• Další studijní program – proděkanka Gregorová míní, že vhodnější je žádat jen o rozšíření 

stávající akreditace, než o akreditaci nového programu. Úkol: děkanka ukládá proděkanu 
Škopovi společně s proděkankou Gregorovou projednat a dohodnout další postup.  

 
ad 2. 
Příprava rekonstrukce bytu ve dvorním traktu, rekonstrukce kotelny 
 
• Ing. Přikrylová informovala, že v současné době se zpracovává projekt na rekonstrukci 

bývalého bytu, využívaného před přestavbou knihovny jako kancelářské prostory 
knihovny.  
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• Rekonstrukce kotelny probíhá, měla by být dokončena do 14. září 2015.  
 
ad 3. 
Dny práva 
Proděkan Radvan informoval, že organizace letošního ročníku konference Dny práva se opět 
ujal JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. Dnešním dnem se spouští elektronické přihlašování.  
Byl zpracován seznam bývalých významných absolventů Právnické fakulty MU (asi 140 
osob). Setkání s nimi se uskuteční 18. 11. 2015 v 15,00 hod.  
Úkol: proděkan Radvan zkontroluje připravenost konference Dny práva, zajistí pozvání VIP 
bývalých absolventů a pozvání ministryně Valachové.  
 
ad 4. 
Příprava na zahájení akademického roku 
Proděkanka Jurníková sdělila, že harmonogram podzimního semestru akademického roku 
2015/2016 je již hotov, v harmonogram akademického roku 2015/2016 zbývá doplnit termíny 
SZZk pro končící akreditace v bakalářském studiu. Jakmile bude doplněno, bude 
harmonogram zveřejněn. Termíny promocí – 4. 11. 2015 (pro absolventy SZZk v září), 
imatrikulace 18. 11. 2015 (děkanské volno pro studenty 1. semestru). Konference Dny práva 
18. – 19. 11. 2015 (děkanské volno bude uděleno ve čtvrtek, tj. 19. 11.).  
Proděkanka Jurníková oznámila, že doc. Mrkývka se vzdal garantství odborných praxí. Dále 
je veden jako garant na odborné praxe doc. Svatoň.  
 
ad 5. 
Stav zápisu studentů a další úkoly související se zahájením ak. roku 
Po ukončení dnešních zápisů bude Mgr. Pavliňák aktualizovat tabulku počtu zapsaných 
studentů do jednotlivých oborů a předloží ji členům vedení fakulty. Další přijatí studenti ještě 
mají doložit maturitní vysvědčení.  
 
ad 6. 
Přijaté normy pro nové období 
 
 

 Směrnice děkana 
 

účinnost 
 

7/2015 
Stipendijní program na podporu studia Introduction to English and 
EU Law 

1.10.2015 

8/2015 O rigorózním řízení 1.9. 2015 

9/2015 
Stipendijní program pro podporu e-learningových aktivit studentů 
mgr. a DSP na ak. rok 2015/2016 

14.9.2015 

10/2015 Organizační řád PrF 1.9.2015 
11/2015 SVOČ – vyhlášení soutěže pro ak. rok 2015/2016 1.10.2015 

12/2015 
Stipendijní program na podporu studentských spolkových a jiných 
aktivit 

1.9.2015 

 Pokyn děkana 
 
 

4/2015 O revizi knihovních jednotek  1.9.2015 
 
 Opatření děkana  

7/2015 Vyhlášení soutěže o podporu specifického výzkumu …..9.2015 



 

str. 3/13 

 Rozhodnutí děkana  

3/2015 Stanovení cen za opakovaně zapsané předměty v CŽV 11.8.2015 
   

 
Opatření děkana č. 7/2015 bude vydáno až po vyhlášení soutěže o podporu 
výzkumných aktivit na MU rektorem Masarykovy univerzity.  

 

 
ad 7. 
Vyhlášení projektů specifického výzkumu  
Proděkanka Gregorová sdělila, že výzva rektora MU k vyhlášení soutěže na podporu 
specifického výzkumu se očekává přibližně v polovině září. Je třeba připravit konkretizaci 
výzvy rektora na podmínky fakulty. Proděkanka předložila kolegiu návrh opatření děkana, 
které bude vydáno na základě vyhlášené soutěže rektorem.  
Úkol: členové kolegia zašlou připomínky k návrhu opatření děkana do 10. 9. 2015.  
 
ad 8. 
Plán zasedání kolegia děkana, porad vedoucích kateder a Vědecké rady 
Kolegium projednalo sestavení plánu zasedání kolegia děkana pro podzimní semestr 
2015/2016 a po provedení drobných změn plán schválilo. Plán zasedání kolegia děkana, porad 
vedoucích kateder a vědecké rady je přílohou č. 1 tohoto zápisu.  
 
ad 9. 
SVOČ 
Proděkan Radvan oznámil, že vznikne funkce fakultního koordinátora SVOČ. Stane se jím 
JUDr. Eva Dobrovolná, LL.M. Do této funkce bude jmenována děkankou. Jejím úkolem bude 
propagace SVOČ, jednání navenek a spolupráce s katedrovými koordinátory SVOČ. 
Proděkan se domnívá, že by bylo dobré uspořádat i doktorskou SVOČ. Dává děkance ke 
zvážení začlenit práci na SVOČ do kritérií pro přidělení mimořádných odměn akademickým 
pracovníkům.   
Proděkan předložil kolegiu k vyjádření Směrnici o vyhlášení SVOČ na ak. rok 2015/2016. 
Žádá o připomínky do středy 2. 9. 2015. Směrnice bude vydána s účinností od 1. 10. 2015. 
Proděkan podá informace na poradě vedoucích kateder v úterý dne 1. září 2015. 
  
Příjezdy zahraničních profesorů 
Proděkan Radvan předložil seznam zahraničních vyučujících, kteří budou na fakultě působit 
v podzimním semestru 2015/2016. Doplnil, že nová smlouva byla uzavřena s univerzitou 
v Lodži a v Lucemburku. Seznam je přílohou č. 2 tohoto zápisu.   
 
ad 10. 
Dlouhodobý záměr PrF MU na období 2016 - 2020 
Proděkan Svatoň seznámil kolegium s harmonogramem přípravy Dlouhodobého záměru PrF. 
Jednání s vedoucími pracovišť začínají ve čtvrtek 3. 9. 2015. Po vyhodnocení podkladů by 
měla být první verze návrhu zpracována k 16. 11. 2015. Finální verze by měla být předložena 
k projednání AS PrF k 18. 12. 2015. Akademické senáty fakult mají dlouhodobé záměry 
projednávat po novém roce. Text DZ by neměl být příliš obsáhlý, spíše formulován v bodech, 
realizovatelný, kontrolovatelný, realistický.  
Úkol: Proděkan Svatoň oznámí na poradě vedoucích harmonogram schůzek s vedoucími 
kateder, ÚPT a neakademických pracovišť, jichž se příprava DZ týká.  
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ad 11. 
Hospodaření fakulty 
Tajemnice fakulty Ing. Přikrylová předložila podrobné tabulky o čerpání rozpočtu za období 
leden – červenec 2015. Ve srovnání s loňským rokem jsou za stejné období o 2 mil. vyšší 
náklady, čerpání rozpočtu je rovnoměrnější, než v loňském roce. Výnosy se daří plnit.  
 
ad 12. 
Různé 
 
Personální změny – viz příloha č. 3.    
 
tajemnice fakulty Ing. Přikrylová 
• Z důvodu organizačních změn dochází k přesunům některých pracovníků a pracovišť do 

jiných kanceláří. Přehled změn bude zveřejněn do konce týdne. Z Centra celoživotního 
vzdělávání byly 2 pracovnice převedeny na studijní oddělení (Bc. Lautrbachová, Bc. 
Vernerová). Byla přijata nová pracovnice – právní analytička, koordinátorka Mgr. Lenka 
Sochorová, která se bude zabývat oblastí kurzů a řešením agendy ÚDVIS.  
Úkol: v rámci propagace kurzů se ukládá tajemnici fakulty zjistit možnosti spolupráce 
s portálem kurzy.cz.  

• K 1. 9. 2015 byl pořízen nový navigační a orientační systém. V zájmu jednotného stylu 
budou zpracovány šablony, dle kterých budou zhotoveny jmenovky a tabulky ke všem 
dveřím.  

• Pokračuje revize knihovního fondu. Tato povinnost je uložena zákonem. Byly 
zaevidovány všechny knihy v knihovně a na neakademických pracovištích byla provedena 
revize výpůjček. Nyní se bude provádět revize výpůjček na akademických pracovištích. 
Pracovnice knihovny přijdou na katedru a na místě zkontrolují. Všechny vypůjčené knihy 
musí být fyzicky k dispozici. Náhrada za ztracené knihy je stanovena ve výši pořizovací 
ceny knihy. Při revizi může pracovník zároveň vrátit knihy, které už nepotřebuje. Ing. 
Přikrylová podá informaci na poradě vědoucích kateder.  

• Na základě analýzy využívání knihovny podala ředitelka knihovny návrh na úpravu 
pracovní doby knihovny od 1. 10. 2015, a to následovně:  
pondělí – čtvrtek: 8,30 – 20,00  
pátek:  8,30 – 17,00. 
Závěr:  kolegium souhlasí.   

 
proděkan Svatoň  
sdělil, že dnem 31. 8. 2015 končí Ústav dovednostní výuky a inovace studia jako ústav 
Právnické fakulty svou činnost. Podařilo se zajistit potřebné externí učitele pro předměty 
převedené z ÚDVIS. Proděkan Svatoň předložil kolegiu návrh externích pracovníků 
k vyjádření.  
Závěr:  kolegium návrh externích pracovníků schvaluje.  
Úkol: připravit návrhy dohod o externí spolupráci s těmito pracovníky. 
 
Řešením předmětů ÚDVIS se bude zabývat nová pracovnice Centra celoživotního vzdělávání 
Mgr. Lenka Sochorová. Proděkan Svatoň konstatoval, že za dobu od svého nástupu dne 17. 8. 
2015 vykonala obrovský kus práce. 
 
 
 



 

str. 5/13 

proděkan Kotásek 
• navrhuje odložit zasedání Vědecké rady PrF plánované na 6. října 2015 a plánovanou 

habilitační přednášku JUDr. Kateřiny Frumarové, Ph.D.  Závěr:  kolegium souhlasí, 
zasedání dne 6. 10. 2015 se ruší. Habilitační přednáška se přesouvá na další zasedání VR, 
které se uskuteční dne 1. prosince 2015. Novým členům vědecké rady bude zaslán uvítací 
e-mail. 

• Katedrové projekty 
Proděkan Kotásek sdělil, že při hodnocení katedrových projektů bylo zjištěno, že 2 
projekty nebyly splněny a nelze tedy přiznat odměny řešitelům. Doc. Machalová nesplnila 
zahraniční publikaci, dr. Kadečka a kol. odevzdali dílo v nevyhovující kvalitě.   Proděkan 
Kotásek pošle děkance a členům kolegia rukopis kolektivního díla Kolegiální orgány ve 
VS a oba recenzní posudky. Navrhuje sestavit komisi pro posouzení díla.  

• Proděkan Kotásek předložil kolegiu seznam dosud podaných nominací na excelentní díla 
(2010 – 2014) pro hodnocení v pilíři II podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných 
organizací a hodnocení výsledků ukončených programů.  

Proděkan Kotásek navrhuje: 

UHLÍŘOVÁ, Kateřina. Head of State Immunity in International Law. The Charles Taylor 
Case before the Special Court for Sierra Leone. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2013. 172 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 467 (řada teoretická, Edice S). ISBN 978-80-
210-6717-2. 

VOJÁČEK, Ladislav – Karel SCHELLE – Jaromír TAUCHEN a kol., Vývoj soukromého 
práva na území českých zemí (I. díl). Brno: Masarykova univerzita, 2012. 616 s. Spisy PrF 
MU č. 426 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6006-7 z projektu GAP408/10/0363, 
projekt VaV. 
VOJÁČEK, Ladislav – Karel SCHELLE – Jaromír TAUCHEN a kol., Vývoj soukromého 
práva na území českých zemí (II. díl). Brno: Masarykova univerzita, 2012. 411 s. Spisy 
PrF MU č. 427 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6007-4 (projekt GAP408/10/0363). 

ŠKOP, Martin. Právo a vášeň : Jazyk, příběh, interpretace. Brno: Masarykova univerzita, 
2011. 205 s. Řada teoretická. ISBN 978-80-210-5464-6 

FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení 1. vyd. Brno; Masarykova 
univerzita, 2014. 392 s. Spisy právnické fakulty, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 
486. ISBN 978-80-210-7416-3. 

Závěr:  kolegium s nominací souhlasí.  

Proděkan současně předložil přehled nominací do oborových verifikačních a 
hodnoticích panelů a expertních panelů. Doc. Kotásek je předsedou hodnoticího panelu. 
Návrh kolegia pro expertní panel: doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr., a doc. JUDr. Mgr. 
Martin Škop, Ph.D. 
Návrh kolegia pro OVHP: doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., prof. JUDr. Petr Průcha, 
CSc., doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., doc. 
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. 
 

proděkanka Jurníková 
• Sdělila, že je připravena směrnice - stipendijní program na podporu e-learningových 

asistentů. Zatím není uzavřeno, zda by měl být začleněn i Erasmus a zda zrušit podporu 
pro studenty DSP.  
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Závěr:  Kolegium doporučuje zachovat podporu pro studenty DSP. Směrnice bude vydána 
s účinností od 14. 9. 2015. 

• Akreditační komise MŠMT požaduje materiály pro navazující magisterské studium 
Veřejná správa e-learningovou formou a hodlá do e-learningových materiálů nahlížet. 
Úkol: provést kontrolu plnění e-learningu u navazujícího magisterského studia VS. 
Pozornost věnovat ak. roku 2015/2016 a zpětně. Provést kontrolu splnění akreditací.  

• Dnem 31. 8. 2015 končí platnost Směrnice č. 6/2014 – Stipendijní program na podporu 
spolkových a jiných aktivit studentů. Bude vydána nová směrnice s účinností od 1. 9. 
2015. Novým stipendijním programem bude podpořen i moot court ve spolupráci 
s Rakouskem, jak bylo již dohodnuto s děkankou. Pořádání spolkových aktivit by mělo 
být koordinováno a měla by být stanovena jasná pravidla pro tuto činnost.  
Úkol: proděkanka Jurníková a proděkan Radvan připraví návrh pokynu děkana o podpoře 
spolkových aktivit na PrF MU.  

 
děkanka 
poskytla členům kolegia pro informaci výsledky ankety pro doktorandy. Domnívá se, že 
závěry vyplývající z ankety mohou být i podnětem pro Dlouhodobý záměr PrF.  
 
 
 
Zapsala: Šimberová 
Schválila: doc. Selucká 
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         Příloha č. 1 
 

  Kolegium děkana – plán na období září – leden 2015/2016 
 
Upozornění:  

1. Kolegium začíná vždy v 9,00 hodin. Účastní se jej v případě základních materiálů i vedoucí 
garantujícího oddělení, či další pracovníci. 

2. Materiály budou zaslány ve čtvrtek týdne předcházejícího zasedání kolegia sekretariátu 
děkana. Jen zcela výjimečně je může proděkan/vedoucí oddělení zaslat přímo, nejpozději do 
soboty. V opačných případech bude bod přeložen na projednání v mimořádném zasedání 
kolegia další týden.  

 
 

31.8.2015 
Úvodní zasedání kolegia děkana 
Program: 

13. Kontrola úkolů 
• Smlouva s VUT 
• Smlouva s Gdaňskou univerzitou 

14. Příprava rekonstrukce bytu ve dvorním traktu a navazující rekonstrukce křídla místností 
ccv a ekonomického oddělení (Ing. Přikrylová, Ing. Klein ) 

15. Dny práva (Dr. Valdhans) 
16. Příprava na zahájení akademického roku.  
17. Stav zápisu studentů a další úkoly související se zahájením akademického roku, elektronický 

katalog, přezkumné řízení, náhradní přijímací řízení atd. (Mgr. Pavliňák, Bc. Schardová) 
18. Přijaté normy pro nové období - přehled (pí. Šimberová) 
19. Příprava vyhlášení projektů specifického výzkumu na rok 2016 (proděkanka Gregorová)  
20. Odsouhlasení harmonogramu zasedání kolegia děkana, porad vedoucích kateder, vědecké rady 
21. SVOČ. Představení příjezdu zahraničních profesorů (proděkan Radvan, Mgr. 

Redrupová) 
22. Dlouhodobý záměr  – příprava harmonogramu (proděkan Svatoň)  
23. Hospodaření fakulty období 1 – 7/2015 – CCV, ediční – samostatné výnosy a náklady (Ing. 

Přikrylová ) 
24. Informace o dalších aktuálních otázkách v rámci MU 
25. Diskuse nad rámcovým plánem činnosti kolegia 
26. Různé 

 
14.9.2015 
Program: 

1. Kontrola úkolů 
2. Vědecká rada – přehled stavu řízení (Mgr. Ing. Jaroš) 
3. Stav celoživotního vzdělávání, LL.M. a MPA., a další kurzy, přijímací řízení, plán kurzů CŽV 

pro podzim 2015 (Mgr. Špirudová, proděkan Svatoň) 
4. Příp. novela vysokoškolského zákona (proděkan Svatoň) 
5. Různé 

 
5.10.2015 
Program: 

1. Kontrola úkolů 
2. Průběžná zpráva o plnění projektů spec. výzkumu v roce 2015 (proděkanka Gregorová) 
3. Oblast VaV, roční vyhodnocení úkolů, příprava na vyhlášení mezifakultních projektů, 

mezinárodní projekty atd. (proděkan Kotásek, Mgr. Ing. Jaroš) 
4. Projekty OPVVV – novinky, vývoj situace, strategie PrF (Mgr. Jaroš, doc. Kotásek) 
5. Publikační činnost členů fakulty 2015 – diskuze nad stavem (proděkan Kotásek) 
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6. Přijímací řízení do bc. a mgr. studijních programů na ak. rok 2016/2017 (proděkanka 
Jurníková, proděkan Škop) 

7. TSP – možnosti řešení (proděkanka Jurníková) 
8. Různé 

 
19.10.2015 
Program: 

1. Kontrola úkolů 
2. Dlouhodobý záměr (proděkan Svatoň)  
3. WWW fakulty – informace o stavu, problémy. Facebook, Twitter (prod. Radvan)  
4. DSP – prázdninová anketa, workshop pro školitele, koncepce DSP, nové obory v anglickém 

jazyce (proděkanka Gregorová, proděkan Škop, doc. Polčák) 
5. Různé 

 
2.11. 2015 
Program: 

1. Kontrola úkolů 
2. Hospodaření fakulty 1–9/2014, výhled na rozpočet do konce roku 2015 (Ing. Přikrylová ) 
3. Projekty OPVVV – novinky, vývoj situace, strategie PrF (Mgr. Jaroš, doc. Kotásek) 
4. Studijní otázky, anketa, případně novela Zákona o VŠ, příprava nového studijního plánu, 

otázky týkající se zadávání (proděkanka Jurníková, proděkan Svatoň) 
5. Akreditace (proděkanka Jurníková, proděkan Svatoň) 
6. Revize PVP (podobné PVP, rozmělnění do mnoha PVP, koncepce „VIP PVP“) – 

harmonogram práce (proděkanka Jurníková) 
7. Koordinátor praxí a klinik – udržitelnost dovednostních předmětů – revize dovednostních 

předmětů – koncepce právních klinik (proděkan Svatoň) 
8. Studijní otázky akreditovaných vzdělávacích programů CŽV (doc. Škop) 
9. Různé 
 

16.11.2015 
Program: 

1. Kontrola úkolů 
2. Přijímací řízení do DSP (proděkanka Gregorová) 
3. Investice pro rok 2016 – stav budovy, soudní síň, kavárna – harmonogram prací (Ing. Klein, 

Ing. Kotula, Ing. Přikrylová ) 
4. Dislokace  

• využití učeben v průběhu akademického roku za jednotlivé dny v týdnu (Mgr. Pavliňák), 
předpokládaný pokles počtu studentů a možný dopad na využití učeben 

• místnost(i) pro studenty DSP, koncepce rozmístění administrativního personálu v budově, 
koncepce „stmelování kateder“ do jednoho místa (Ing. Přikrylová ) 

5. Různé 
 
30.11.2015 
Program: 

1. Kontrola úkolů 
2. Projekty OPVVV – novinky, vývoj situace, strategie PrF (Mgr. Jaroš, doc. Kotásek) 
3. Akademická hodnocení 2016 a využití EVAK 
4. Mezifakultní studium, vyhodnocení výuky pro PrF MU – stav, koncepce (prod. Svatoň, prod. 

Škop) 
5. Studium s VUT (prod. Škop) 
6. Spolupráce s Ústavem státu a práva AV ČR (prod. Škop)  
7. Koncepce vytíženosti – harmonogram práce  
8. Různé 
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14.12. 2015 
Program: 

1. Kontrola úkolů 
2. Zkouškové období 
3. Aktuální otázky 
4. Různé 

  
4.1.2016 
Program: 

1. Kontrola úkolů 
2. DSP – práce s doktorandy, anketa (proděkanka Gregorová) 
3. DSP – akreditace nových studijních programů v angličtině (proděkanka Gregorová, 

proděkan Škop, doc. Polčák) 
4. Různé 

 
18.1. 2016 
Program: 

1. Kontrola úkolů 
2. Stav prací – rekonstrukce bytu v dvorním traktu, příprava druhé fáze (Ing. Přikrylová ) 
3. Jednání se zástupci odborů 
4. Revize PVP (prod. Jurníková) 
5. Různé 

 
8.2. 2016 
Program: 

1. Kontrola úkolů 
2. Předběžné závěry hospodaření, rozpočet 2016 (Ing. Přikrylová ) 
3. Postup v elektronizaci  
4. Různé 

 
22.2.2016 
Program: 

1. Kontrola úkolů 
2. Semestr jaro 2016 
3. Různé 

 
 
 

Porady vedoucích kateder a ústavů 
1. 9.2015 – příprava zahájení akademického roku  
6. 10.2015 – specifický výzkum 
3. 11.2015 – dlouhodobý záměr PrF MU 
1. 12.2015 – závěr roku, pedagogické záležitosti  
 
 
 
Zasedání Vědecké rady PrF MU 

 
1. 12. 2015 
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Příloha č. 2 

Zahraniční vyučující na PrF MU - PS 2015 (zveřejněno též na http://www.law.muni.cz/content/cs/mezinarodni-

spoluprace/zahranicni-vyucujici/) 

Vyučující  Země/univerzita (instituce)  Termín výuky  Název kurzu  

Busch Jürgen, Heindler Florian Rakousko/University of Vienna 5. 10. - 9. 10. 
2015 

MVV111K Autumn School of Legal Writing 

Carpenter Raymond USA-Georgia/Raymond P. Carpenter and 
Associates, LLC  

12. 10. - 20. 10. 
2015 

MVV155K The Law of US Corporations 

Contento Lurene, Nagel Mary, 
Niedwiecki Anthony 

USA-Illinois/The John Marshall Law School 5. 10. - 9. 10. 
2015 

MVV111K Autumn School of Legal Writing 

Efron Yael Izrael/Zefat Academic College - School of Law 12. 10. - 14. 10. 
2015 

MVV177K Negotiation for Lawyers: Practice and 
Theory 

Franzsen Riël  JAR/University of Pretoria 29. 9. - 30. 9. 
2015 

MVV182K Property-related taxation: Issues and 
international trends 

Jurkowska-Zeidler Anna Polsko/University of Gdańsk 7. 12. - 10. 12. 
2015 

MVV183K European Banking Law 

Longo Michael Austrálie/Victoria University 7. 12. - 10. 12. 
2015 

MVV178K Contemporary Issues in Federal and 
Multi-level Legal Systems 

Munin Nellie Izrael/Zefat Academic College - School of Law říjen/listopad 
2015 

From Financial Deficit to Democratic Deficit? 

Nanobashvili Levan Gruzie/Georgian Institute of Public Affairs 28. 11. - 3. 12. 
2015 

MVV181K Media Law 

Podda Pietro Andrea Itálie/ČR (Anglo-American University) 26. 10. - 29. 10. 
2015 

MVV180K Restrictions to the Freedom of 
Circulation of Goods 

Shapiro Robert USA-Illinois/Barack Ferrazzano Kirschbaum & 
Nagelberg LLP (Chicago)  

5. 10. - 9. 10. 
2015 

MVV111K Autumn School of Legal Writing 

Spieske John USA-Illinois/The John Marshall Law School 30. 11. - 10. 12. 
2015 

MVV156K Counseling and Negotiating 
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Sunde Øyrehagen Jørn, Wandall H. 
Rasmus  

Norsko/University of Bergen 12. 10. - 15. 10. 
2015 

MVV179K Courts and Society in Transaction 

Trimble Marketa USA/University of Nevada 1. 12. - 10. 12. 
2015 

MVV153K International Intellectual Property Law 

Zamboni Mauro  Švédsko/Stockholm University  5. 10. - 9. 10. 
2015 

MVV111K Autumn School of Legal Writing 

V případě získání dofinancování z prostředků 
MŠMT přes CZS: 

  

Brown Karen USA/The George Washington University  11.15 International Tax Law  

Drumbl Mark USA/Washington and Lee University  11.15 International Public Law in Practice  

Lindgren Juha Finsko/University of Vaasa 11.15 Business Law  
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         Příloha č. 3 

Personální změny  
Červen-červenec-srpen-září 2015  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nástupy do pracovního poměru: 

01.07.2015 Mgr. Radislav Bražina    Kat. správ. vědy a správ. práva - odborný pracovník 
     (zak.0146/úvazek 0,05; doba určitá do 31.12.2016) 
17.08.2015 Mgr. Lenka Sochorová    CŽV - koordinátor-právní analytik 
     (zak.0400/úvazek 1,0; doba určitá do 31.08.2017)  
 01.09.2015 Mgr. Matěj Dobeš     Kat. občanského práva – asistent 
      (zak.1111/úvazek 0,5; doba určitá do 31.08.2016) 
01.09.2015 Mgr. Petra Konečná    Kat. občanského práva – asistent 
     (zak.1111/úvazek 0,5; doba určitá do 31.08.2016) 
01.09.2015 Mgr. Katarína Kandová   Kat. trestního práva – asistent      
      (zak.1111/úvazek 1,0; zástup po dobu MD/RD   
      JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D., nejdéle do 31.08.2018) 
01.09.2015 Mgr. Monika Tichá     Kat. obchodního práva – asistent 
      (zak.1111/úvazek 1,0; doba určitá do 31.08.2018) 
Změna úvazku: - 

Prodloužení pracovního poměru:  
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.     Kat. občanského práva – odborný asistent, 
     PP prodloužen do 30.09.2018 
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.    Kat. správ. vědy a správ. práva – odborný asistent, 
     PP prodloužen do 30.06.2018 
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.   Kat. správ. vědy a správ. práva – profesor, 
     PP prodloužen do 31.08.2018 
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA   Kat. FPaNH – odborný asistent, 
     PP prodloužen do 31.08.2018 
Ukončení pracovního poměru:  

30.06.2015 JUDr. Marcela Fryštenská, Ph.D. Kat. právní teorie – postdoc  
      PP na dobu určitou 
31.08.2015 Alice Brychtová   Studijní oddělení – studijní referent 
        uk. PP dohodou – odchod do starobního důchodu 
31.08.2015 Bc. Kateřina Fafílková     ÚDVIS – referent 
        PP doba určitá 
30.09.2015 Mgr. Marie Zejdová     Ústřední knihovna – knihovník 
        uk. PP dohodou – odchod do starobního důchodu 
  
Ostatní změny: 

Jmenování: 
01.09.2015 doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.  vedoucí Kat. správ. vědy a správ. práva 
01.09.2015 doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. vedoucím KMEP 
    
Zvyšování kvalifikace: 
16.06.2015 JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D.  ukončeno doktorské studium 

22.06.2015 JUDr. Mgr. Bc. Jaroslav Benák, Ph.D. ukončeno doktorské studium 

22.06.2015 JUDr. Matěj Myška, Ph.D.     ukončeno doktorské studium 
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22.06.2015 JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D.  ukončeno doktorské studium 

30.06.2015  JUDr. Jakub Harašta   ukončeno rigorózní řízení 

 08.06.2015 Mgr. Jozef Janovský   ukončeno magisterské studium 

 

 

Změny organizační a v zařazení: 
01.09.2015 Bc. Jana Lautrbachová    převod na Studijní oddělení z CŽV- referentka CŽV 
       (zak. 0249) 
01.09.2015 Bc. Iveta Vernerová    převod na Studijní oddělení z CŽV a změna pracovního  
     zařazení - studijní referentka    
         (zak. 0249)   

01.07.2012  JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.  změna pracovního zařazení  
     Kat. správ.vědy a spr. práva – odborný asistent 
      (zak. 1111) 

 
Ostatní: 
01.07.2015 Mgr. Hana Lupačová   ÚDVIS – návrat z MD/RD (asistent) 
08.08.2015 JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.   Kat. trestního práva - nástup na MD  
           
 
 
Dne: 28.08.2015  Vypracovala: Ing. Dagmar Pipalová 
 

 
 


