
Zápis č. 3/2015-2016 ze zasedání kolegia děkana dne 5. 10. 2015 
 
 

     MU-IS/103999/2015/294720/PrF 
 
Přítomni: doc. Selucká, proděkani doc. Svatoň, prof. Gregorová, doc. Kotásek, doc. Škop, 
doc. Radvan, dr. Jurníková, tajemnice Ing. Přikrylová, předsedkyně AS doc. Ronovská 
Host: Mgr. Ing. Jaroš , Mgr. Georgala 
Omluva:  
 
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) 
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 

 
 
 
ad 1. 
Kontrola úkol ů 
• Vyhlášení soutěže o podporu výzkumných aktivit – vyhlášeno 15. 9. 2015. Vydáno 

Opatření děkana č. 6/2015.  
• Návrhy na akreditaci nových oborů – úkol trvá. V nejbližší době nové obory nebudou. 

Musí projít akreditačním řízením. Proděkanka Gregorová sdělila, že na pátek 9. 10. 2015 
svolává prorektor Dvořák poradu k Ph.D. School MU. Uvažuje se současně o spolupráci 
s AVČR. Po setkání s AV ČR se posoudí, zda bude možné společný projekt podat. 
Proděkanka projedná zapojení PrF s proděkanem Škopem.  

• Konference Dny práva – příprava probíhá.  
• Dlouhodobý záměr PrF 2016–2020 – byla ukončena jednání s vedoucími kateder a 

ostatních pracovišť fakulty. Termín pro vyhodnocení závěrů z jednání je 9. 10. 2015. 
Výchozím materiálem bude Dlouhodobý záměr MU. Pak bude možné dopracovat DZ PrF. 
Děkanka oceňuje práci proděkana Svatoně odvedenou na přípravě DZ PrF. Proděkan 
Svatoň děkuje děkance a tajemnici za spolupráci. 

• ÚDVIS – zrušení ke dni 10. 10. 2015 Proděkan Svatoň sdělil, že pouze některé katedry 
aspirují na převedení předmětů z ÚDVIS.  

• Pokyn pro podání žádosti o podporu akce pořádané spolkem. – byl vydán Pokyn děkana č. 
5/2015 s účinností od 15. 9. 2015. Děkanka současně zhodnotila akci „Běh fakultou“, 
pořádanou spolkem Elsa, jako nezdařilou, pro velmi nízký počet účastníků a zřejmý 
nezájem ze strany studentů. Pro příští podobné akce nebude již udělováno děkanské 
volno. Je nutné připomenout spolku ELSA, že Pokyn děkana č. 5/2015 musí být důsledně 
respektován.  



• Dnes ve 12,40 hod. se koná zasedání Akademického senátu PrF. Na programu je návrh 
změn Statutu PrF MU a zrušení ÚDVIS. Zasedání se zúčastní celé vedení fakulty. 

• Využívání učebny č. 038 – Ing. Přikrylová projednala s Mgr. Pavliňákem omezení 
využívání místnosti 038 pro výuku. 

• Pojištění studentů při výpomoci uprchlíkům v Zastávce u Brna – tajemnice informovala, 
že pokud studenti budou poskytovat právnickou výpomoc uprchlíkům v rámci předmětu, 
vztahuje se na ně pojištění jako u výuky. Pokud tyto cesty budou podniknuty mimo 
výuku, připojistit se musí sám student. 

• Posudky a stanoviska, otázka pojištění – z jednání tajemnice Ing. Přikrylové s makléři 
vyplývá, že vypracování posudku je nepojistitelné. K bodu se kolegium vrátí na příštím 
jednání.  

• Děkanka děkuje proděkanu Radvanovi za přípravu DSP v AJ. Zatím je v jednání.   
• Stipendium za digitalizaci sbírek – proděkanka Gregorová zjistila, že stipendium JUDr. 

Janu Kazdovi bylo vyplaceno, práce zatím není dokončena a vyskytly se nedostatky. 
S ředitelkou knihovny je dohodnuto, že JUDr. Kazda ještě práci dokončí. Poté bude 
zveřejněno na webu. 

• Statut PrF MU – návrh je hotov, bude předložen AS. 
 
 
ad 2. 
Průběžná zpráva o plnění projektů specifického výzkumu v roce 2015 
Proděkanka Gregorová předložila průběžnou zprávu o plnění projektů specifického výzkumu 
řešených v roce 2015 (viz příloha č. 1) a podala k ní komentář.  
Dále předložila a komentovala průběžnou zprávu o plnění vědeckovýzkumných projektů dle 
směrnice děkana č. 1/2015 Stipendijní program na podporu projektových aktivit (příloha č. 2).  
Závěr: bere se na vědomí. 
 
 
ad 3. 
Oblast VaV, roční vyhodnocení úkolů, příprava na vyhlášení mezifakultních projektů, 
mezinárodní projekty atd. 
Proděkan Kotásek předložil a podrobně komentoval obsáhlou zprávu z oblasti vědy a 
výzkumu. Zpráva je současně zprávou k bodu 4. - projektům OP VVV a je přílohou č. 3 
tohoto zápisu.  
Závěr:  
• Pro příští rok se doporučuje udržet cílové odměny za internacionalizaci v oblasti publikací 

a za zpracování grantového projektu. 
• V podpoře katedrových projektů nebude pokračováno. Ukládá se proděkanu Kotáskovi 

navrhnout jiný způsob podpory vědecké činnosti.  
• Na příštím jednání se kolegium vrátí ke stavu čerpání prostředků na mezinárodní interní 

projekty 2015+. 
 
 
ad 4. 
Projekty OPVVV – novinky, vývoj situace, strategie PrF 
Na jednání kolegia byl přizván Mgr. Ing. Jaroš, aby podal informace k OPVVV, GAMU, 
FRMU – viz zpráva v příloze č. 3. V úterý dne 6. 10. 2015 ve 12,45 se v uč. 025 uskuteční 
školení k podávání projektů FRMU. 
 
 



ad 5. 
Publikační činnost členů fakulty 2015 
Jednání kolegia k tomuto bodu se zúčastnila ředitelka ÚK PrF Mgr. Georgala. 

Pokyn děkana č. 1/2015  
Proděkan Kotásek v souladu s Pokynem děkana č. 1/2015 pro zajištění vykazování výsledků 
vědecko-výzkumné činnosti pracovníků navrhuje jmenovat radu pro hodnocení v nepočetném 
složení. Návrh složení Rady pro RIV :  

předseda: 
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., 
tajemník: 
Mgr. Petr Hudeček 
členové: 
Mgr. Petra Georgala 
Mgr. Ing. Jaroš 
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., 
JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., 
JUDr. David Sehnálek, Ph.D. 

Jednání rady se bude konat asi 1x ročně.  

Závěr:  kolegium s návrhem složení rady souhlasí.  

Opatření děkana č. 5/2015  
Proděkan Kotásek uvedl, že Opatření děkana č. 5/2015 Výkon majetkových práv autorských 
k některým druhům děl vykazovaných v RIV za sběrné období 2014 a 2015 bude třeba 
prodloužit v lednu 2016. 

Zadávání publikací do RIV, vykazování publikační činnosti  
Po odchodu Mgr. Zejdové do důchodu proděkan Kotásek navrhuje převést zadávání publikací 
do RIV z knihovny na odd. VaV, kde by tuto činnost vykonával Mgr. Petr Hudeček. Proděkan 
doporučuje připravit školení pro učitele o vkládání údajů do IS. V přehledu publikační 
činnosti bude uváděno i členství v organizacích a účast na konferencích. Údaje lze pak využít 
i pro zpracování výroční zprávy. 
Závěr: Vkládání publikační činnosti, členství v organizacích a účast na konferencích do IS 
bude provádět každý učitel osobně. Proděkan Kotásek bude informovat na poradě vedoucích 
kateder. Kolegium souhlasí s návrhem na převedení činnosti zadávání publikací do RIV na 
oddělení VaV (Mgr. Hudeček). 
  
Další podpora publikační činnosti  
Proděkan Kotásek zvažuje možnost rozšířit podporu publikační činnosti i na externí 
vydavatelství.  
Závěr:  kolegium s návrhem souhlasí.  

Repozitář  
Z RMU vzešel podnět k zapojení MU do repozitáře vědeckých prací. Vzhledem k tomu, že 
PrF využívá vlastní Open Access, k repozitáři má zatím rezervovaný přístup.  
 
ad 6. 
Přijímací řízení do bc. a mgr. studijních programů na ak. rok 2016/2017 
Proděkanka Jurníková předložila hotový materiál Podmínky přijetí k navazujícímu 
magisterskému, magisterskému a bakalářskému studiu na Právnické fakultě MU pro 
akademický rok 2016/2017 (příloha č. 4). Počty studentů a podmínky jsou již stanoveny.  



Závěr:  kolegium schvaluje. Po podpisu děkankou bude zveřejněno na úřední desce.  
 
ad 7.  
TSP – možnosti řešení 
Vzhledem k vyskytujícím se názorům, že jsou zjišťovány některé vědomostní nedostatky u 
studentů vybraných na základě TSP, se kolegium zabývalo možnostmi řešení testů pro 
přijímací řízení ke studiu na Právnické fakultě do budoucna. Děkanka na toto téma jednala 
s prorektorkou Černou a s prorektorem Bulantem se závěrem, že doporučují fakultě připravit 
oborový test, který by mohl být vytvořen autorským týmem TSP. Předložila kolegiu pro 
informaci materiál TSP v režimu vážení jednotlivých subtestů.  
V rámci diskuze proděkanka Jurníková poznamenala, že se nedomnívá, že by bylo zjevné, že 
na základě TSP jsou přijímáni špatní studenti. Z vyjádření dalších proděkanů vyplývá, že je 
třeba připustit, že použití oborového testu – testu znalostí – může být kritizováno. Děkanka a 
proděkan Svatoň doporučují zavedení oborového testu zaměřeného na testování humanitních 
znalostí v rozsahu gymnaziální výuky (např. dějepis, literatura, základy společenských věd se 
zaměřením na právo).  
Závěr: kolegium promyslí návrh koncepce oborového testu a téma zavedení možnosti 
oborového testu bude dále diskutováno na kolegiu. 
 
 
ad 8. 
Různé 
proděkan Radvan 
oznámil, že dne 28. října 2015 se u pomníku E. Beneše před budovou fakulty uskuteční 
slavnostní shromáždění k 97. výroční vzniku ČR.  
Závěr:  za vedení Právnické fakulty se zúčastní proděkan Svatoň a tajemnice Ing. Přikrylová.  
 
děkanka 
• Dnes, tj. 5. října 2015 v 16,00 hodin se ve velké zasedací místnosti rektorátu MU 

uskuteční seminář o akademickém senátu a o vnitřních předpisech. Seminář povede 
JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D., předsedkyně legislativní komise AS MU.  
Závěr:  zúčastní se předsedkyně AS PrF doc. Ronovská. 

 
• Porada vedoucích kateder se uskuteční dne 6. října 2015. Na programu je specifický 

výzkum – prod. Gregorová, projekty OP VVV, publikační činnost – prod. Kotásek, 
konference Dny práva – prod. Radvan.  

 
• Děkanka obdržela žádost doc. Židlické o obnovení magisterské zkoušky v oboru Římské 

právo. Děkanka považuje Římské právo za důležitý obor, který by měl být součástí SZZk, 
nicméně takto není akreditováno. V rámci nové akreditace proto doporučuje obor Římské 
právo do magisterské zkoušky zařadit.  
Závěr: Žádost je předčasná - není akreditováno, není personálně zajištěno. V rámci nové 
akreditace zařadit Římské právo do magisterské zkoušky.  

 
• Děkanka byla požádána odborem pro rozvoj RMU v souvislosti s vyhlášením 3. ročníku 

interní soutěže na podporu projektů v rámci Fondu rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 
2016 (FRMU 2016) o nominaci 4 zástupců fakulty do hodnoticí komise.  
Závěr:  do komise pro hodnocení projektů budou navrženi následující zástupci za PrF: 

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., 
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., 



doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., 
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. 

   
• Ve středu dne 18. listopadu 2015 se uskuteční imatrikulace  studentů 1. ročníku PrF. 

Kolegium dohodlo účast členů vedení fakulty na imatrikulacích. Proděkanka Jurníková 
oznámí rozdělení účasti studijnímu oddělení.  

 
• Personální změny za období září – říjen 2015 - viz příloha č. 5.  

 
proděkan Kotásek 
se v sobotu dne 10. října 2015 zúčastní slavnostního zahájení druhého ročníku dětské 
univerzity – MASARYKOVY jUNIVERZITY. Imatrikulace se koná v kině Scala, v 10,00 
hodin.   
 
proděkan Škop 
seznámil kolegium se situací, že do stipendijního programu na podporu e-learningových 
asistentů se přihlásili i pracovníci, kteří e-learning vyučují, což není v souladu se směrnicí 
děkana č. 9/2015, dle které lze stipendium na podporu e-learningových aktivit přiznat pouze 
studentům magisterského nebo doktorského studijního programu.  
Závěr:  kolegium souhlasí s tím, že v souladu s uvedenou směrnicí stipendium pracovníkům 
fakulty přiznat nelze.  
 
proděkan Svatoň 
Dle harmonogramu přípravy Dlouhodobého záměru PrF žádá proděkany o podněty za jejich 
rezorty v termínu do 15. 10. 2015. 
 
 
 
Zapsala: Šimberová 
Schválila: doc. Selucká  



Průběžná zpráva o plnění projektů specifického výzkumu řešených v roce 2015   Příloha č. 1 
 
Dne 9.9.2015 se uskutečnil kontrolní den na projektech specifického výzkumu. Odpovědní řešitelé, příp. členové řešitelského týmu, zde přednesli zprávu o stavu 
naplánovaných výstupů a stavu finančního čerpání. Od řešitelů, kteří se nemohli schůzky zúčastnit, byla vyžádána písemná zpráva. Většina projektů plní průběžně dle plánu.  
Zak. Název projektu Řešitel Garant Plán výstup ů Plnění výstup ů Rozpo čet Pozn./doporu čení 
                

0801 
Hmotné zdroje pro knihovnu 
Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity 2015 

Škop Martin, 
doc. JUDr. Mgr. 
Ph.D. 

doc. JUDr. Mgr. 
Martin Škop, 
Ph.D. 

pořízení knih knihy průběžně 
pořizovány 

průběžně 
čerpáno 

předpoklad 
řádného splnění 

0802 

Odborné právnické databáze 
pro knihovnu Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity 
v roce 2015 

Škop Martin, 
doc. JUDr. Mgr. 
Ph.D. 

doc. JUDr. Mgr. 
Martin Škop, 
Ph.D. 

pořízení databází databáze průběžně 
pořizovány 

průběžně 
čerpáno 

předpoklad 
řádného splnění 

0803 Uplatňování zásady 
předběžné opatrnosti a 
ochrana zdravých životních 
podmínek 

Dudová Jana, 
JUDr. Ph.D. 

JUDr. Jana 
Dudová, Ph.D. 

8x článek ve sborníku, 
2x článek v periodiku, 5x 
prezentace na konf. 

průběžně plněny a 
zapisovány do IS 

vyčerpáno předpoklad 
řádného splnění 

0804 Vliv a zájmy v korporaci 
Ruban Radek, 
Ing. Mgr. 

doc. JUDr. Josef 
Kotásek, Ph.D. 

3x článek v periodiku, 3x 
článek ve sborníku 

průběžně plněny a 
zapisovány do IS 

nižší čerpání, 
bude dočerpáno 
na podzim 

předpoklad 
řádného splnění 

0805 
Czech Private International 
Law 

Rozehnalová 
Naděžda, prof. 
JUDr. CSc. 

prof. JUDr. 
Naděžda 
Rozehnalová, 
CSc. 

odborná monografie bude odevzdána do 
30.10. k recenznímu 
řízení 

čerpání v 
průběhu 
podzimu, 
stipendia 
vyplacena po 
dokončení 
monografie 

předpoklad 
řádného splnění 

0806 
Publikace vědeckých 
monografií III 

Kotásek Josef, 
doc. JUDr. Ph.D. 

doc. JUDr. Josef 
Kotásek, Ph.D. 

tisk publikací průběžně financován 
tisk publikací dle 
edičního plánu 

průběžně 
čerpáno 

předpoklad 
řádného splnění 

0807 
Konference Církev a stát - 21. 
ročník 

Grochová 
Martina, Mgr. 

JUDr. Kateřina 
Šimáčková, 
Ph.D. 

uspořádání konference konference se 
uskutečnila 

průběžně 
čerpáno 

předpoklad 
řádného splnění 



0808 
Procesy ve věcech 
spotřebních daní a cel 

Kučera Lubomír, 
Mgr. 

JUDr. Dana 
Šramková, 
Ph.D., MBA 

4x článek ve sborníku, 2 
články v periodiku, 4 
prezentace na konf. 

plněno dle plánu, 
plánované akce jsou až 
na podzim, v IS 
neuvedeno žádné 
plnění 

čerpáno pouze 
na cestovné, 
stipendia budou 
dočerpány v 
podzimním 
období 

předpoklad 
řádného splnění 

0809 Determinace daňového práva 
Radvan Michal, 
doc. JUDr. Ing. 
Ph.D. 

doc. JUDr. Ing. 
Michal Radvan, 
Ph.D. 

1x kapitola v knize, 8x 
článek ve sborníku, 4x 
vyžádaná přednáška 

průběžně plněny a 
zapisovány do IS 

průběžně 
čerpáno 

předpoklad 
řádného splnění 

0810 
Neplatnost právního jednání a 
její koncepce v občanském 
zákoníku 

Hadamčík 
Lukáš, Mgr. 

doc. JUDr. 
Markéta Selucká, 
Ph.D. 

3x článek v periodiku, 3x 
článek ve sborníku 

nedostatečné plnění 
výstupů, skluz s články 
v periodiku, v IS bez 
plnění 

z projektu 
čerpáno pouze 
na stipendiích 

zvýšit čerpání na 
ostatních 
položkách 
rozpočtu 

0811 
Nové trendy v soudcovské 
tvorbě práva 

Hapla Martin, 
Mgr. 

prof. JUDr. Miloš 
Večeřa, CSc. 

odborná monografie do konce října bude 
monografie odevzdána 
k recenzi - předpoklad 
řádného splnění 

průběžně 
čerpáno 

předpoklad 
řádného splnění 

0812 
Možnosti adjustace trestního 
řízení specifické kriminalitě 

Provazník Jan, 
Mgr. 

doc. JUDr. Marek 
Fryšták, Ph.D. 

5x článek v periodiku, 8x 
článek ve sborníku, 8x 
prezentace na konf. 

průběžně plněny a 
zapisovány do IS 

průběžně 
čerpáno 

předpoklad 
řádného splnění 

0813 

Německé právní normy 
upravující státní občanství na 
území okupovaných českých 
zemí v letech 1938 až 1945 

Emmert 
František, JUDr. 

doc. JUDr. Karel 
Schelle, CSc. 

2x články v periodiku průběžně plněny, v IS 
bez záznamu 

nedostatečné 
čerpání 

zvýšit čerpání  

0814 
Proměny a střetávání 
právních kultur ve středověku 

Štachová Naďa, 
Mgr. et Mgr. 
Ph.D. 

Mgr. et Mgr. 
Naďa Štachová, 
Ph.D. 

3x článek v periodiku, 2x 
článek ve sborníku 

problémy s přijetím 
výstupů k publikaci - 
jaro 2016 

průběžně 
čerpáno 

předpoklad 
řádného splnění 

0815 
Postavení a role veřejné 
žaloby v nadnárodním 
kontextu 

Zarivnij Petr, 
Mgr. 

doc. JUDr. Josef 
Kuchta, CSc. 

3x článek v periodiku, 3x 
článek ve sborníku, 
uspořádání workshopu 

průběžně plněny a 
zapisovány do IS 

průběžně 
čerpáno 

předpoklad 
řádného splnění 

0816 

III. československé setkání 
doktorských studentů oboru 
právní historie a římského 
práva 

Tauchen 
Jaromír, JUDr. 
Bc. Ph.D., LL.M. 
Eur.Int. 

JUDr. Bc. 
Jaromír 
Tauchen, Ph.D., 
LL.M. 

uspořádání konference, 
sborník  

konference proběhla, 
sborník vydán 

průběžně 
čerpáno 

předpoklad 
řádného splnění 



0817 Vizualization of Law Loutocký Pavel, 
Mgr. BA (Hons) 

doc. JUDr. Mgr. 
Martin Škop, 
Ph.D. 

uspořádání konference, 
sborník 

konference se zatím 
neuskutečnila, proběhl 
sběr příspěvků do 
sborníku 

bude čerpáno v 
souvislosti s 
konáním 
konference 

předpoklad 
řádného splnění 

0818 
Právně teoretický náhled na 
interpretaci mezinárodního 
práva 

Nový Zdeněk, 
Mgr. Ph.D., 
LL.M. 

Mgr. Zdeněk 
Nový, Ph.D., 
LL.M. 

2x články v periodiku články v přípravě nedostatečné 
čerpání z 
položky 
stipendia 

zvýšit čerpání a 
dopracovat 
výstupy 

0819 
Ekonomizace substantivního 
přezkumu fúzí v ČR – iluze či 
realita? 

Nejezchleb 
Kamil, Mgr. Ing. 

prof. JUDr. Josef 
Bejček, CSc. 

1x článek ve sborníku, 
2x článek v periodiku 

ve skluzu s odbornými 
články 

nečerpáno 
cestovné ak. 
pracovníka 

zvýšit čerpání a 
dopracovat 
výstupy 

0820 
Dědictví v přeshraničním 
kontextu pohledem evropské 
unifikované úpravy 

Drličková Klára, 
JUDr. Ph.D. 

JUDr. Klára 
Drličková, Ph.D. 

2x články v periodiku, 1x 
článek ve sborníku 

průběžně plněny a 
zapisovány do IS 

vyčerpáno předpoklad 
řádného splnění 

0821 Weyr's Day of Legal Theory 
Hapla Martin, 
Mgr. 

prof. JUDr. Miloš 
Večeřa, CSc. 

uspořádání konference, 
sborník v el. podobě 

konference proběhla, 
sborník odevzdán na 
ediční odd. 

průběžně 
čerpáno 

předpoklad 
řádného splnění 

0822 
Vliv unijního práva na úpravu 
opravných prostředků v 
cizineckém právu 

Kondelová 
Alžbeta, Mgr. 
Bc. 

JUDr. Jana 
Jurníková, Ph.D. 

1x článek v periodiku, 3x 
článek ve sborníku 

průběžně plněny a 
zapisovány do IS 

vyčerpáno předpoklad 
řádného splnění 

0823 

Soukromoprávní vymáhání 
škody v soutěžních věcech – 
sci-fi, nebo blízká 
budoucnost? 

Kubeša Tomáš, 
Mgr. 

JUDr. Pavel 
Koukal, Ph.D. 

4x článek v periodiku ve skluzu s odbornými 
články 

nedostatečné 
čerpání z 
položky 
cestovné 

zvýšit čerpání a 
dopracovat 
výstupy 

0824 Argumentation 2015 
Malaník Michal, 
Mgr. 

doc. JUDr. Mgr. 
Martin Škop, 
Ph.D. 

uspořádání konference, 
sborník 

konference zatím 
neproběhla, příspěvky v 
recenzním řízení 

bude dočerpáno 
v souvislosti s 
konáním 
konference 

předpoklad 
řádného splnění 

0825 

25 let po transformaci: Právo 
a právní kultura ve střední a 
východní Evropě mezi 
kontinuitou a diskontinuitou 

Škop Martin, 
doc. JUDr. Mgr. 
Ph.D. 

doc. JUDr. Mgr. 
Martin Škop, 
Ph.D. 

uspořádání konference konference se 
uskutečnila, oproti plánu 
bude sborník, který 
bude vydán v zahr. 
nakladatelství 

průběžně 
čerpáno 

předpoklad 
řádného splnění 

0826 Kontinuita právních institucí 
Malaník Michal, 
Mgr. 

doc. JUDr. Mgr. 
Martin Škop, 
Ph.D. 

uspořádání konference konference se 
uskutečnila  

průběžně 
čerpáno 

předpoklad 
řádného splnění 



0827 
Kontinuita a diskontinuita v 
soudních a právních profesích 

Míšek Jakub, 
Mgr. MgA. 

doc. JUDr. Mgr. 
Martin Škop, 
Ph.D. 

uspořádání konference konference se 
uskutečnila 

průběžně 
čerpáno 

předpoklad 
řádného splnění 

0828 Právo a technologie III 
Polčák Radim, 
doc. JUDr. Ph.D. 

doc. JUDr. 
Radim Polčák, 
Ph.D. 

9x článek v periodiku průběžně plněny a 
zapisovány do IS 

průběžně 
čerpáno 

předpoklad 
řádného splnění 

0829 
Specifika zacházení s dětmi 
do 15 let, které se dopustily 
činu jinak trestného 

Hrušáková 
Milana, JUDr. 
Ph.D. 

JUDr. Milana 
Hrušáková, 
Ph.D. 

3x článek ve sborníku, 
4x článek v periodiku, 1x 
kapitola v knize 

plnění mírně ve skluzu, 
splněné výstupy zadány 
v IS 

nižší čerpání na 
stipendiích 

zvýšit čerpání a 
dopracovat 
výstupy 

0830 Konference COFOLA 2015 
Kyselovská 
Tereza, JUDr. 
Ph.D. 

JUDr. Tereza 
Kyselovská, 
Ph.D. 

uspořádání konference, 
sborník 

konference se 
uskutečnila, příspěvky 
rozeslány na korektury 

vyčerpáno předpoklad 
řádného splnění 

0831 
Konference COFOLA 
INTERNATIONAL 2015 

Drličková Klára, 
JUDr. Ph.D. 

JUDr. Klára 
Drličková, Ph.D. 

uspořádání konference, 
sborník 

konference se 
uskutečnila, sborník v 
10/2015 

průběžně 
čerpáno 

předpoklad 
řádného splnění 

0832 

3. Mezinárodní letní škola 
zdravotnického práva - 
financování komplementární a 
alternativní metody léčby v 
rámci vveřejného zdravotního 
pojištění 

Pařízková Ivana, 
JUDr. Ph.D. 

JUDr. Ivana 
Pařízková, Ph.D. 

uspořádání konference, 
sborník 

konference proběhla, 
probíhá sběr příspěvků 

bude čerpáno v 
souvislosti s 
konáním 
konference 

předpoklad 
řádného splnění 

0833 Elektronické důkazy 
Polčák Radim, 
doc. JUDr. Ph.D. 

doc. JUDr. 
Radim Polčák, 
Ph.D. 

odborná monografie, 3x 
článek v periodiku 

bude odevzdána do 
30.10. k recenznímu 
řízení, články průběžně 
plněny 

průběžně 
čerpáno 

předpoklad 
řádného splnění 

0834 

Životní prostředí v procesech 
územního rozhodování a 
stavebního řádu - analýza 
judikatury II 

Židek Dominik, 
Mgr. 

doc. JUDr. Ivana 
Průchová, CSc. 

internetová databáze 
judikatury 

práce probíhají dle 
plánu 

průběžně 
čerpáno 

předpoklad 
řádného splnění 

 
 

Předkládá: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. 
  proděkanka pro doktorské studium a rigorózní řízení 

Vypracovala: M. Augustinová 



Příloha č. 2 
Průběžná zpráva o plnění vědeckovýzkumných projektů dle směrnice děkana č. 1/2015 Stipendijní program na podporu projektových aktivit 

Název projektu Řešitel Garant Plán výstup ů Plnění výstup ů Rozpo čet Pozn./doporu čení 
              

Naturalizační úmluva mezi 
ČSR a USA 

František 
Emmert 

doc. JUDr. Karel 
Schelle, CSc. 

2 články v odborném 
recenzovaném časopise, 
1 encyklopedické heslo 

heslo přijato k publikaci, 
odborné články 
rozpracovány - během 
podzimu nabízeny k 
publikaci 

čerpáno dle 
plánu na studijní 
pobyt 

předpoklad 
řádného splnění 

Štrasburský mechanismus 
ochrany lidských práv a 
vnitrostátní právní systémy 

Jan Petrov JUDr. David 
Kosař, Ph.D. 

1 článek v 
recenzovaném časopise, 
1 příspěvek na 
konferenci, 1 recenze 
knihy 

připravený koncept 
článku, zpracován 
příspěvek na konferenci, 
recenze bude 
připravena během 
podzimu 

čerpáno dle 
plánu na účast 
na konferenci 

předpoklad 
řádného splnění 

Disciplinární řízení ve veřejné 
správě a čl. 6 EÚLP 

Marek Chadima doc. JUDr. Soňa 
Skulová, Ph.D. 

3x prezentace 
konferenci, 3 x písemný 
výstup 

splněny 3 prezentace na 
konferenci, 1 článek 
předběžně schválen k 
publikaci, 1 článek v 
zahr. periodiku se 
nepodaří uskutečnit, 
bude nahrazeno 
publikací v českém 
periodiku, 1 článek 
zahrnut do jiného 
projetku (v řešení) 

čerpáno dle 
plánu na účast 
na konferenci 

předpoklad 
částečného 
splnění  

Odůvodnění správních aktů v 
judikatuře ESLP 

Radislav Bražina 
doc. JUDr. Soňa 
Skulová, Ph.D. 

2 x příspěvek na 
konferenci, 2x písemný 
výstup v odborném 
periodiku 

splněny 2 příspěvky na 
konferenci, 2 články v 
přípravě - odeslání k 
publikaci v říjnu 2015 

čerpáno dle 
plánu na účast 
na konferenci 

předpoklad 
řádného splnění 

Význam plynových zásobníků 
pro energetickou bezpečnost, 
jejich národní a evropská 
regulace 

Martin Švec 
prof. JUDr. 
Vladimír Týč, 
CSc. 

1x odborný článek, 1x 
příspěvek na konferenci 

zpráva o plnění 
neodevzdána, student 
na dlouhodobém pobytu 
v zahraničí 

nečerpáno   

 
Vypracovala: M. Augustinová         Předkládá: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. 
                proděkanka pro doktorské studium a rig. řízení 
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Interní vědecké projekty 

Opatření děkana č. 7/2013 O vyhlášení podpory katedrovým záměrům v oblasti vědy a výzkumu pro období 
2014-2015 
 
Přehled podpořených projektů 
 

Kategorie A (celkový rozpočet 250 000) 
Realizace 20.1.2014-31. 12. 2015 

Kategorie B (celkový rozpočet 150 000) 
Realizace 15.1.2014-31. 12. 2015 

Katedra  Řešitel Katedra Řešitel 
Katedra obchodního práva 
(zapojení kateder občanského 
práva, práva životního prostředí, 
teorie práva, trestního práva) 

Dr. Eva 
Večerková 

Katedra ústavního práva a 
politologie 

doc. Jan Svatoň 

 

Současný stav 

- Řešitelé předložili průběžnou zprávu (stav k 30. 6. 2015) s dílčími výsledky a výhledem předložení 
závěrečných výstupů do konce roku 2015. 

- Řešitelé byli vyzváni k dočerpání přidělených prostředků. Prostředky budou čerpány na cestovní náhrady, 
služby, osobní náklady (odměny členům týmu, recenzenti).  

- Osobní náklady max. do výše 50 % celkové přidělené podpory vč. odvodů. 
 

Stavy čerpání (včetně očekávaných nákladů k 30. 9. 2015) 
Dr. Eva Večerková: celkem 250 000,-/ rok 2015 (150 000,-) = čerpáno 30,77 % (předložen plán čerpání)   
doc. Jan Svatoň: celkem 150 000,-/ rok 2015 (95 000,-) = čerpání 10 % (konzultován plán dočerpání) 

Opatření děkana č. 4/2014 Vyhlášení podpory tvorby vědeckých monografií pro období 2014-2015 
 

Realizace 1. 3. 2014 – 31.12 2015 Začátek projektu 1. 7. 2014 – 30. 6. 2016 
Název Řešitel Název Řešitel 
Základní pojmy a instituty 
mezinárodního práva 
soukromého 

prof. Naděžda 
Rozehnalová 

Mezinárodní a unijní 
ochrana zeměpisných 
označení – jejich vzájemný 
vztah 

prof. Vladimír Týč 

Vyvlastňování pro stavby 
realizované 
z environmentálních 
důvodů: současný stav a 
perspektivy 

Dr. Jakub Hanák Vývojové trendy 
v mezinárodním právu 
soukromém se zaměřením 
na subjekty právního 
vztahu 

Dr. Jiří Valdhans 

Princip integrace ochrany 
životního prostředí a jeho 
uplatňování při 
zemědělské činnosti1 

Dr. Jana Tkáčiková 
(pozastaveno z důvodu 
mateřské dovolené) 

Římskoprávní tradice 
v moderním dědickém 
právu 

Dr. Pavel Salák 

Interpretace právního 
jednání 

doc. Josef Kotásek Vývoj pracovního práva 
v Protektorátu Čechy a 
Morava (1939 – 1945) 

Dr. Jaromír Tauchen 

 
- Všichni řešitelé byli vyzváni k čerpání přidělených prostředků. Prostředky budou čerpány na cestovní 

náhrady, služby, osobní náklady (odměny členům týmu).  
- Osobní náklady musí být čerpány max. do výše 30 % celkové přidělené podpory vč. odvodů.  
- Plán čerpání na letošní rok průběžně konzultován s řešiteli. 

                                                           
1 Projekt zastaven k 19. 9. 2014 z důvodu nástupu řešitelky na mateřskou dovolenou.  
 



 
Stavy čerpání prostředků na rok 2015 (včetně očekávaných nákladů k 30. 9. 2015): 
prof. Rozehnalová – 100 % z 55 000,-  
doc. Kotásek – 56 % ze 70 000,-  
dr. Hanák – 72 % ze 40 000,-  
dr. Salák – 62 % ze 40 000,-  
dr. Tauchen – 43 % ze 40 000,-  
prof. Týč – 59 % z 50 000,-  
dr. Valdhans – 98 % z 55 000,-  

Rozhodnutí o podpoře Mezinárodního interního projektu 2015+ 
 

Realizace projektu 1. 3. 2015 – 31. 12. 2016  
Název Řešitel Výše podpory 
Informační suverenita doc. Radim Polčák 500 000,-  

 
Legal writing and Understanding Dr. David Sehnálek 400 000,-  

 
 

Criminal Liability of Legal Entities – 
International Comparison 

doc. Věra Kalvodová 300 000,-  

Mezinárodní centrum daňového 
práva 

doc. Petr Mrkývka 400 000,-  

 
- Prostředky budou čerpány na cestovní náhrady, služby, osobní náklady (odměny členům týmu) a náklady na 

zahraniční odborníky. 
- Všichni řešitelé byli vyzváni k čerpání přidělených prostředků a uzavření smluv se zahraničními spoluřešiteli.  
- Smlouva se zahraničními spoluřešiteli zatím uzavřena pouze na projektu Informační suverenita.  
- Osobní náklady musí být čerpány max. do výše 50% celkové přidělené podpory vč. odvodů.  

 
Stavy čerpání prostředků na letošní rok (včetně očekávaných nákladů k 30. 9. 2015) 

 
doc. Radim Polčák: 76% z 250 000,-  
Dr. David Sehnálek: 13% z 200 000,-  
doc. Věra Kalvodová: 0% ze 150 000,-  
doc. Petr Mrkývka: 19% z 200 000,-  

Rozhodnutí o podpoře projektu dle Opatření děkana č. 3/2015 
 

Realizace 1. 7. 2015 - 30. 6. 2017  
Název Řešitel Výše podpory 
Evropské soukromé právo v čase a 
prostoru 

prof. Jan Hurdík 500 000,-  

 
Řešitel byl vyzván k čerpání přidělených prostředků. Prostředky budou čerpány na cestovní náhrady, služby, osobní 
náklady (odměny členům týmu).  
 
Stav čerpání prostředků na letošní rok (včetně očekávaných nákladů k 30. 9. 2015) 
prof. Jan Hurdík: 14 % 

Čerpání prostředků z rozvojového programu 
 
V rámci čerpání prostředků byly obsazeny dvě akademické/výzkumné pozice: 



 
Jméno Nástup Pozice Pracoviště 
Mgr. Markéta Klusoňová 1. 9. 2014 asistent Katedra teorie práva 
Dr. Lukáš Prudil 1. 9. 2014 odborný asistent Katedra pracovního práva 

a soc. zabezpečení 
 

- Dotace použita na osobní náklady + další rozvoj výzkumných pracovníků (cestovní náhrady, nákup 
literatury, náklady související s monografií). 

- Oba zaměstnanci se zavázali k práci na monografii s předpokládaným vydáním v roce 2015. Markéta 
Klusoňová odevzdala již rukopis. 
 

Sdělení děkana č. 2/2014 Cílové odměny za internacionalizaci v oblasti 
publikací  

- V únoru 2015 proběhl druhý sběr informací o zahraničních publikacích akademiků a udělení odměn na 
základě výše uvedeného Sdělení.  

- V listopadu 2015 proběhne další sběr dle Sdělení č. 2/2015 
 

Odměnění zaměstnanci v druhém sběru únor 2015 
 

doc. Tatiana Machalová 6.000,-  

Dr. Zdeněk Nový 6.000,-  

doc. Zdeněk Koudelka 3.000,-  

doc. Králíčková Zdeňka 6.000,-  

Dr. Eva Tomášková  3.000,-  

 

Sdělení děkana č. 1/2015 Cílové odměny za zpracování grantového projektu 
Odměna za podání vědeckého projektu (mezinárodní)  
 

Dr. Jaroslav Benák (DG Justice) 7.000,-  

doc. Radim Polčák (H2020, Kontakt II 
ČR-Izrael) 10.500,-  

JUDr. Jakub Harašta (Kontakt II ČR-
Izrael) 

3.500,-  

Dr. David Kosař 7.000,- 

 

Dokumenty ve správě VaV k plánované aktualizaci pro další rok 
• Sdělení děkana Cílové odměny za internacionalizaci v oblasti publikací  
• Sdělení děkana Cílové odměny za zpracování grantového projektu  
 
Na další období se nedoporučuje vyhlašovat další výzvy k realizaci interních projektových záměrů. Dojde k navržení 
dalších způsobů interní podpory pracovníků činných ve VaV.  
 



Stručná informace k OP VVV 
- Poslední zpráva předložena kolegiu 31. srpna 2015. 

Informace z MŠMT 
- Aktualizovaný indikativní plán výzev na rok 2015 počítá s vyhlášením 9 výzev v PO1 (výzkum), 5 výzev 

v PO2 (vysoké školy) a 8 výzev v PO3 (mateřské, základní a střední školství). 

- Výzva relevantní pro PrF ke strategickému projektu by měla být zveřejněna v listopadu 2015. 

- Na podzimu 2015 by měl být projednán a zveřejněn harmonogram výzev na rok 2016.  

- Byla otevřena výzva pro Excelentní týmy (PO 1 – oblast výzkumu), která je zaměřena na budování nového 
týmu pod vedením špičkového zahraničního vědce v rámci VaV center; přísné požadavky na zahraničního 
vědce, min. 50 % nového týmu musí být z lidí dosud nepracujících v dané instituci, min. 45 % prostředků 
musí jít do infrastruktury (nákup VaV přístrojů, materiálu atd.), požadavek min. 5 leté udržitelnosti; celkově 
směřováno spíše na přírodovědné a technické obory. Výzva konzultována s doc. Radimem Polčákem – ten hodnotí 
možnosti sestavení týmu pro tuto výzvu. 

Informace z RMU 
- Stále platí záměr podávat do výzev max. 1 projekt za MU s výjimkou výzvy na podporu excelentních týmů. 

- Proběhla informační schůzka k výzvě Excelentní týmy. 

- Není zcela jasné postavení nově zřízeného Centra projektové podpory RMU a Odboru pro rozvoje RMU 
majícího dosud v gesci všechny projekty. Na RMU probíhá příprava na ustanovení nového systému (formou interního 
předpisu) podávání projektových žádostí do strukturálních fondů.  

- Přípravy na velkém strategickém projektu se naplno rozběhnou po vyhotovení Dlouhodobého záměru MU 
a po zveřejnění výzvy. 

- RMU nyní zpracovává odevzdané podklady ke strategickému projektu – za PrF vyplněny formuláře dle 
požadavků prorektorky paní doc. Pitrové (červenec 2015). 

- Došlo k upřesnění pro oblast podpory CŽV z prostředků OP VVV, kdy bude možné čerpat prostředky pouze „na 
vzdělávání akademických pracovníků, kteří CŽV kurzy připravují, a případně na nákup pomůcek pro kurzy CŽV 
(investice možné nejsou)“. 

- Kontaktní osobou pro oblast CŽV ve strategickém projektu je Ing. Barbora Hašková. 

Aktuální stav na PrF MU 

- Excelentní týmy - řešeno především s doc. Polčákem. 

- Pro PrF jinak zatím není relevantní žádná z dosud vyhlášených výzev OP VVV. 

 

Příprava projektů do Grantové agentury Masarykovy univerzity 
- Projekty do výzvy je možné podávat do konce října 2015 

Projekty, kde je PrF koordinátorem:  

• doc. Ilona Jančářová  

• Název: Přehrady na území ČR – environmentálně příznivý obnovitelný zdroj energie nebo 
časovaná bomba?  



• V pondělí 5. 10. od 13:00 proběhne na PrF schůzka se všemi členy plánovaného týmu, zájem ze 
strany HS je prozatím vysoký 

Projekty, kde je PrF partnerem:  

• Dr. Radek Černoch  

• Název: Důstojnost v závěru života: dobrá smrt v představách jednotlivce, pečující rodiny, zdravotního 
personálu, práva a zdravotní politiky 

• Hlavním navrhovatelem je Irena Kašparová, M.A., Ph.D. z FSS  

• doc. Petr Mrkývka 

• Zaměření projektu: Vývoj demografie a administrativního uspořádání mongolských etnik 

• Hlavním navrhovatelem je Mgr. Michal Schwarz, Ph.D. z FF 

• doc. Michal Radvan 

• Zaměření projektu: Transition of circular economy to municipal waste (management) 

• Hlavním navrhovatelem je Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D. z ESF 
 

Příprava projektů do Fondu rozvoje Masarykovy univerzity 
- V úterý 6. 10. proběhne od 12:45 školení k podávání projektů v místnosti 025 
- Projekty jsou navrhovatelé povinni zpracovat do 6. 11.  
- Následně budou projektové návrhy předloženy vedení fakulty, a to rozhodne o tom, které projekty postoupí 

k dalšímu hodnocení a které označí jako prioritní 
- Jako prioritní téma fakulty byly označeny školy zahraničního práva 
- Pečlivé zhodnocení musí proběhnout zejména u návrhů, které navrhují zařazení nového předmětu do 

studijního plánu 
 

- Předběžně plánované návrhy (navrhovatelé bez titulů):  
 

� Jaromír Tauchen  Škola rakouského práva 
� Jaroslav Benák   Inovace kurzu MVD021K Řízení před Ústavním soudem 
� Tomáš Kubeša   Jarní škola práva duševního vlastnictví 
� Martin Hapla    Debatní soutěž o Cenu Františka Weyra 
� Jakub Hanák    Horní právo 
� Petr Kolman   Právo veřejných zakázek 
� Zdeňka Králíčková   Právo proti domácímu násilí mezioborově  
� Alena Kliková    Stavební právo  
� Alena Kliková    Vodní právo  
� Martina Urbanová   Aktuální problémy veřejné správy 
� Kateřina Ronovská   Úvod do srovnávacího práva 
� Tereza Kyselovská  Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní a 

procesní aspekty 
� Filip Křepelka    České a evropské zdravotnické právo 
� Ivana Pařízková   Veřejné finance – ekonomické souvislosti 
� Dana Šramková   Finanční právo procesní 
� Michal Matouš   Soudní kontrola veřejné správy 
� Radek Ruban Inovace doktorských kurzů ‚Společenstevní právo (obecná 

problematika právních subjektů)‘ II 
� Josef Kotásek   Právo cenných papírů 
� Karin Brzobohatá  Ženy a právo (právně teoretický pohled) 
� Radim Charvát Inovace předmětu „International and European Intellectual Property 

Law“ 
� Damian Czudek  Inovace předmětu "Informace ve finanční správě" 



� Matěj Myška Integrace, inovace a internacionalizace výuky práva informačních a 
komunikačních technologií   

� Markéta Klusoňová  Art právo 
� Radim Charvát  Inovace předmětu International and European Intellectual Property 

Law 

Kvalifikační řízení  
V roce 2015 byla ukončena 3 habilitační řízení:  
 

- doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D. (jmenování k 1. 1. 2015, obor Trestní právo) 

- doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (jmenování k 1.6.2015, obor Ústavní právo a státověda) 

- doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. (jmenování k 1. 9. 2015, obor Trestní právo) 

 
Zpětvzetí uchazečem: 
 

- JUDr. Miloš Matula, CSc. (zpětvzetí k 10. 7. 2015, obor Správní právo a právo životního prostředí)  

 
Současný stav: 
 
Zahájená a probíhající habilitační řízení: 
1) JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. (zahájeno 17. 12. 2014) 

- Obor Správní právo a právo životního prostředí  

- posuzováno habilitační komisí (3 odevzdané posudky) 

Zahájená a probíhající řízení ke jmenování profesorem: 
1) doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. 

- obor Právo Evropské unie 

- řízení zahájeno 18. 3. 2015  

Vědecká rada 
- Od 1. 9. 2015 ustanovena nová Vědecká rada 
- Zasedání proběhne 1. prosince 2015 s plánovanou habilitační (Dr. Frumarová) a profesorskou přednáškou 

(doc. Šišková) 
- V říjnu bude provedeno elektronické hlasování (požadavky doc. Polčák, Dr. Kosař a schválení vedoucích a 

témat pro nové doktorandy) 
 

Různé 

- Soustavně probíhá podpora při tvorbě projektů  

- Byly získány akreditace všech relevantních oborů kvalifikačních řízení 

- V měsíci říjnu proběhne komplexní kontrola stavu projektového čerpání k 30. 9. 2015 (po zaúčtování 
mezd). Řešitelé budou vyzvání k předložení plánu dočerpání prostředků do konce roku. 



- Na RMU byly odeslány nominace na excelentní díla do pilíře II. „Metodiky hodnocení výsledků 
výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů“, v současnosti se čeká na další 
upřesnění ze strany MŠMT ohledně odevzdání nominací. 

 
 
 
Zprávu předkládá: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.  



Příloha č. 4 
 

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými 
ustanoveními Statutu Masarykovy univerzity, Podmínek pro přijetí ke studiu, způsobu 
podávání přihlášek a průběhu studia (Příloha č. 4 ke Statutu MU) a Statutu Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity, jakož i v souladu s usnesením Akademického senátu Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity ze dne 19. května 2015 

stanovuji 

PODMÍNKY P ŘIJETÍ K NAVAZUJÍCÍMU MAGISTERSKÉMU, 
MAGISTERSKÉMU A BAKALÁ ŘSKÉMU STUDIU  

 NA PRÁVNICKÉ FAKULT Ě MASARYKOVY UNIVERZITY  

pro akademický rok 2016/2017 

I.  

Studijní programy a studijní obory  

Pro akademický rok 2016/2017 se uskuteční přijímací řízení ke studiu na Právnické fakultě 
Masarykovy univerzity (dále jen „fakulta“): 

1. v akreditovaném magisterském studijním programu Právo a právní věda, ve 
studijním oboru Právo, a 

2. v akreditovaném navazujícím magisterském kombinovaném studijním programu 
Veřejná správa, ve studijním oboru Veřejná správa, a  

3. v akreditovaném bakalářském kombinovaném studijním programu Právní 
specializace, ve studijních oborech Obchodněprávní studia, Mezinárodněprávní 
obchodní studia a Vyšší justiční úředník, a  

4. v akreditovaném bakalářském kombinovaném studijním programu Veřejná správa, 
ve studijních oborech Veřejná správa a Teorie a praxe trestního a správního 
procesu 

II.  

Předpokládané počty přijímaných studentů  

(1) S ohledem na kapacitní možnosti fakulty, podmínky stanovené MŠMT a vnitřní pravidla 
MU, je předpokládaný počet studentů, kteří se zapíší do prvního semestru akademického 
roku 2016/2017, stanoven následovně: 

• v magisterském studijním programu Právo a právní věda, studijním oboru 

Právo 450 studentů, 

• v navazujícím magisterském studijním programu Veřejná správa, studijním 

oboru Veřejná správa 50 studentů, 



• v bakalářském studijním programu Právní specializace, ve studijním oboru 

Obchodněprávní studia 50 studentů, 

• v bakalářském studijním programu Právní specializace, ve studijním oboru 

Mezinárodněprávní obchodní studia 40 studentů,  

• v bakalářském studijním programu Právní specializace, ve studijním oboru 

Vyšší justiční úředník 40 studentů,  

• v bakalářském studijním programu Veřejná správa, ve studijním oboru Veřejná 

správa 80 studentů,  

• v bakalářském studijním programu Veřejná správa, ve studijním oboru Teorie 
a praxe trestního a správního procesu 40 studentů.  

(2) Počet uchazečů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu podle ustanovení 
§ 49 odst. 5 zákona o vysokých školách je určen počty uchazečů v ustanovení čl. V. odst. 
7 a čl. VI. odst. 6 po odečtení počtu studentů, kteří se k převzetí rozhodnutí o přijetí 
nedostavili nebo se nezapsali. V závislosti na celkovém počtu studentů zapsaných ke 
studiu do prvního semestru příslušného akademického roku, podmínkách stanovených 
MŠMT a vnitřních pravidlech MU, si fakulta vyhrazuje právo v případě, že počet 
zapsaných studentů klesne pod počet určený v odst. 1 tohoto článku pro daný program a 
obor, nenabídnout přijetí dalším uchazečům. 

III.  

Přihláška ke studiu 

(1) Ke studiu ve vyhlášených programech a oborech je nutné podat elektronickou 
přihlášku (dále jen přihláška). Jiné formy přihlášky nejsou akceptovány.  

(2) Formulář elektronické přihlášky a další podmínky a informace jsou zveřejněny na 
adrese http://is.muni.cz/prihlaska/.  

(3) Vyplněním elektronického formuláře uchazeč získá přístupové heslo pro kontakt 
s univerzitou a fakultou. 

(4) Přihláška do magisterského studijního programu Právo a právní věda a bakalářských 
studijních programů Právní specializace a Veřejná správa musí být podána 
prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity (odst. 2) ve lhůtě do 
24.00 h dne 29. 2. 2016. 

(5) Přihláška do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa musí být 
podána prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity ve lhůtě do 
24:00 h dne 30. dubna 2016.  

(6) Vady v elektronické přihlášce uchazeč odstraňuje způsobem a ve lhůtách stanovených 
v rámci systému. Fakulta je oprávněna uchazeče vyzvat k doložení údajů uvedených 
v elektronické přihlášce, případně k doložení platby poplatku. Neodstranění vad nebo 
nedoložení údajů či platby řádně a včas může mít podle povahy za následek nezahájení 
řízení nebo zastavení řízení. Příslušná přihláška se vztahuje ke zvolenému studijnímu 
programu a tento nelze po zahájení přijímacího řízení měnit.  



(7) Průběh přijímacího řízení uchazeč může sledovat prostřednictvím Informačního systému 
Masarykovy univerzity (odst. 2) na základě přístupového hesla (odst. 3). 

(8) Ověření zdravotní schopnosti studovat na vysoké škole se nevyžaduje. Uchazeč vážně 
tělesně nebo smyslově postižený, který pro toto postižení nemůže vykonat přijímací 
zkoušku běžným způsobem, má právo požádat o vhodnou úpravu podmínek 
vykonání zkoušky, a to v elektronické přihlášce. Úředně ověřenou kopii rozhodnutí 
o přiznání ZPS nebo ZTP, kopii pracovní rekomendace, případně další doklady, uchazeč 
zašle na adresu: 

Masarykova univerzita, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 
Komenského náměstí 2, 602 00 Brno. 

Dále pak uchazeč postupuje podle pokynů, které mu určí Masarykova univerzita.  

IV.  

Poplatek za přijímací řízení 

(1) Poplatek za přijímací řízení činí 400 Kč za každý přihlášený studijní obor na fakultě. 

(2) Poplatek si uchazeč sám vypočte podle počtu studijních oborů, ke kterým se přihlásil na 
fakultě. Poplatek se hradí převodem, bankovní složenkou nebo poštovní poukázkou ve 
prospěch účtu Masarykovy univerzity. Poplatek nelze platit v hotovosti. 

(3) Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu, nejpozději však v případě 
magisterského studijního programu Právo a právní věda a bakalářských studijních 
programů Právní specializace a Veřejná správa do 29. února 2016, v případě 
navazujícího magisterského studijního programu do 30. dubna 2016.  

(4) Nedostavení se k přijímací zkoušce není důvodem pro vrácení poplatku. 

V. 

Podmínky přijetí ke studiu do magisterského studijního programu Právo a právní věda 
a bakalářských studijních programů Právní specializace a Veřejná správa 

(1) Podmínkou přijetí ke studiu do magisterského studijního programu Právo a právní věda a 
bakalářských studijních programů Právní specializace a Veřejná správa je dosažení 
úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Povinnou součástí 
přijímacího řízení je přijímací zkouška v podobě Testu studijních předpokladů 
Masarykovy univerzity (dále jen „TSP“). V přijímacím řízení není zohledňován výsledek 
státní maturity. 

(2) Uchazečům o přijetí do oborů Veřejná správa, Obchodněprávní studia, 
Mezinárodněprávní obchodní studia a Teorie a praxe trestního a správního procesu, kteří 
ke dni podání přihlášky, nejpozději však do 29. února 2016, prokáží praxi v oboru 
přesahující 1 kalendářní rok, bude k percentilu dosaženému v TSP přičtena bonifikace ve 
výši 20 % percentilu dosaženého v TSP, avšak maximálně do celkové výše 100. Doklad 
o praxi se přikládá k elektronické přihlášce ve formátu pdf na předepsaném formuláři 
dostupném na http://www.law.muni.cz/content/cs/potvrzeni/  



Uchazečům o přijetí do oboru Vyšší justiční úředník, kteří ke dni podání přihlášky, 
nejpozději však do 29. února 2016, prokáží praxi v oboru v rezortu Ministerstva 
spravedlnosti přesahující 1 kalendářní rok, bude k percentilu dosaženému v TSP přičtena 
bonifikace ve výši 20 % percentilu dosaženého v TSP, avšak maximálně do celkové výše 
100. Doklad o praxi se přikládá k elektronické přihlášce ve formátu pdf na předepsaném 
formuláři dostupném na http://www.law.muni.cz/content/cs/potvrzeni/  

Příklad: Pokud uchazeč dosáhne percentilu 50 a prokáže požadovanou praxi, bude jeho 
celkový výsledek činit 60 (50+20% z 50 = 60). Pokud uchazeč dosáhne percentilu 90 a 
prokáže požadovanou praxi v oboru, bude jeho celkový výsledek činit 100 (90+20% z 90 
= 108, ale celkový výsledek může činit nejvýše 100).  

(3) Děkan může rozhodnout o prominutí konání přijímací zkoušky u uchazeče, který 
v celoživotním vzdělávání realizovaného Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 
získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo 30 kreditů v předešlém 
semestru, a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty 
odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku 
k přijímacímu řízení. 

(4) Test studijních předpokladů (TSP) zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na 
Masarykově univerzitě. Skládá se z 60 položek členěných do 6 subtestů. Jedná se o 
testování verbálního, numerického, analytického a kritického myšlení, prostorové 
představivosti a kulturního přehledu. Každý subtest obsahuje 9 položek. Výjimkou je 
subtest Kritické myšlení, který obsahuje 9 položek v češtině a 6 položek zadávaných 
v cizím jazyce. Každá položka se skládá ze zadání a pěti nabízených možností odpovědi, 
z nichž je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za 
nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu; položka bez odpovědi znamená nula bodů. 
Délka trvání TSP je 100 minut. Cizojazyčné položky v subtestu Kritické myšlení jsou 
prezentovány v anglickém, německém, španělském a francouzském jazyce. Uchazeč o 
studium si zvolí preferovanou jazykovou variantu v rámci elektronické přihlášky ke 
studiu.  

(5) K vyhodnocení TSP slouží pouze odpovědní formulář, ten je počítačově snímán a 
zpracováván. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním číslem 
(číslem přihlášky), které bude uchazeči zasláno v pozvánce k TSP. Určujícím kritériem 
úspěšnosti v TSP je tzv. percentil vypočtený na základě počtu získaných bodů a varianty 
TSP, kterou uchazeč psal. Každý uchazeč tak může získat maximálně 100. percentil, 
minimální hodnota percentilu je téměř nulová. Percentil vyjadřuje, kolik procent 
uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon. Pro přijetí ke studiu je rozhodné umístění 
v pořadí uchazečů podle dosaženého percentilu v kapacitním limitu fakulty. 

(6) Termín konání TSP: Brno: 30. dubna a 1. května 2016 (sobota a neděle) 

Bratislava: 1. května 2016 (neděle)  

Hlásí-li se uchazeč na více oborů (či fakult) Masarykovy univerzity, absolvuje v daném 
roce TSP pouze jednou; výsledky budou započteny ke všem přihláškám, pro které je 
TSP relevantní. 

Místo a čas konání TSP sdělí uchazeči rektorát Masarykovy univerzity v pozvánce 
k přijímací zkoušce. 



(7) Uchazeči, kteří se výsledkem TSP umístili v pořadí do místa určeného přijímací komisí, 
budou pozváni k ověření splnění podmínek dosaženého vzdělání podle odst. 1 a převzetí 
rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu (dále jen „převzetí rozhodnutí"). Převzetí 
rozhodnutí se uskuteční ve dnech 21. až 23. června 2016. V případě, že více uchazečů 
dosáhne v rámci příslušného studijního oboru stejného percentilu, jako má uchazeč na 
posledním kapacitním místě k pozvání k převzetí rozhodnutí, je pozvána celá skupina 
s tímto percentilem. 

(8) Složení maturitní zkoušky uchazeč pozvaný k převzetí rozhodnutí podle odst. 7 
prokazuje úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení (dále jen „vysvědčení"). 
Vykonal-li uchazeč maturitní zkoušku v zahraničí, předloží spolu s vysvědčením doklad 
o nostrifikaci, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak. Vysvědčení a doklad 
o nostrifikaci se uloží do spisu uchazeče. 

(9) V případě, že se uchazeč podle odst. 7 nedostaví k převzetí rozhodnutí nebo při převzetí 
rozhodnutí nepředloží vysvědčení a fakultě nebude ani do 4. července 2016 vysvědčení 
doručeno, a to včetně případné nostrifikace, nebude uchazeč ke studiu přijat. Lhůtu pro 
převzetí rozhodnutí a lhůtu pro předložení vysvědčení může v případech hodných 
zvláštního zřetele děkan prodloužit. Žádost o prodloužení lhůty je třeba podat nejpozději 
do 4. července 2016.  

(10) K převzetí rozhodnutí a zápisu je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně 
ověřeným podpisem zmocnitele, z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit 
za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí, přezkumem rozhodnutí a zápisem 
ke studiu. 

(11) Uchazečům, kterým nebude zasláno pozvání k převzetí rozhodnutí podle odst. 7, a 
uchazečům podle odst. 9 zašle fakulta rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu, a to bez 
ohledu na ověření podmínky dosaženého vzdělání podle odst. 1. 

(12) Uchazečům, kteří se nedostavili k vykonání TSP, se rozhodnutí o výsledku přijímacího 
řízení nevydává, pokud nebylo rozhodnutím děkana upuštěno od konání přijímací 
zkoušky. 

(13) Nahlížení do materiálů podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách může uchazeč 
realizovat prostřednictvím http://is.muni.cz/prihlaska/.  

VI. 

Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná 
správa 

(1) Podmínkou přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná 
správa je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu Právní specializace 
nebo Veřejná správa akreditovaném na vysoké škole, anebo řádné ukončení studia 
realizovaného v rámci mezifakultního bakalářského studia, na jehož uskutečňování se 
v souladu s akreditací podílí Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Příbuznost jiných 
programů a oborů nebude v přijímacím řízení zkoumána. Povinnou součástí přijímacího 
řízení je přijímací zkouška v podobě Testu odborných znalostí (dále jen „TOZ“). 



(2) Splnění podmínky řádně ukončeného studia v bakalářském studijním programu uchazeč 
prokazuje úředně ověřenou kopií diplomu, kterou předkládá při převzetí rozhodnutí o 
přijetí. Úředně ověřenou kopii diplomu není povinen předložit uchazeč, který absolvoval 
bakalářský studijní program Právní specializace nebo Veřejná správa na Právnické 
fakultě Masarykovy univerzity nebo řádně ukončil studium realizované v rámci 
mezifakultního studia, na jehož uskutečňování se v souladu s akreditací podílí Právnická 
fakulta Masarykovy univerzity. V takovém případě budou údaje prokazující výše 
uvedenou podmínku získány z Informačního systému Masarykovy univerzity. 

(3) Děkan může rozhodnout o prominutí konání přijímací zkoušky u uchazeče, který 
v celoživotním vzdělávání realizovaného Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 
získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo 30 kreditů v předešlém 
semestru, a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty 
odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku 
k přijímacímu řízení. 

Termín konání TOZ: Brno: 27. května 2016 

Místo a čas konání TOZ budou uchazeči sděleny v pozvánce k přijímací zkoušce. 

(4) TOZ se skládá z 60 otázek členěných do 3 subtestů po 20 otázkách. Ze čtyř nabízených 
možností je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za 
nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu, přičemž položka bez odpovědi znamená nulu 
bodů. Jedná se o testování znalostí z oblasti veřejné správy, veřejných financí a EU a 
jejich právní regulace v rozsahu výuky bakalářského studijního programu Veřejná 
správa, oboru Veřejná správa. Délka trvání TOZ je 60 minut. 

(5) K vyhodnocení TOZ slouží pouze odpovědní formulář, který bude počítačově snímán a 
zpracováván anonymně elektronicky. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným 
identifikačním číslem (číslem přihlášky), které bude uchazeči zasláno v pozvánce 
k TOZ. Pro přijetí ke studiu je rozhodné umístění v pořadí uchazečů podle dosaženého 
bodového hodnocení v kapacitním limitu fakulty. 

(6) Uchazeči, kteří se výsledkem TOZ umístili v pořadí do místa určeného přijímací komisí, 
budou pozváni k převzetí rozhodnutí. Převzetí rozhodnutí se uskuteční ve dne 21. až 23. 
června 2016. V případě, že více uchazečů dosáhne v rámci příslušného studijního oboru 
stejného bodového hodnocení, jako má uchazeč na posledním kapacitním místě 
k pozvání k převzetí rozhodnutí, je pozvána celá skupina s tímto bodovým hodnocením.  

(7) V případě, že se uchazeč podle odst. 6 nedostaví k převzetí rozhodnutí nebo při převzetí 
rozhodnutí nepředloží úředně ověřenou kopii diplomu s výjimkou stanovenou v odst. 2 a 
fakultě nebude ani do 4. července 2016 tato kopie doručena, nebude uchazeč ke studiu 
přijat. Lhůtu může v případech hodných zvláštního zřetele děkan prodloužit. Žádost o 
prodloužení lhůty je třeba podat do 4. července 2016.  

(8) K převzetí rozhodnutí a zápisu je možné zmocnit jinou osobu na základě plné moci 
s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění 
zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí, přezkumem 
rozhodnutí a zápisem ke studiu. 



(9) Uchazečům, kterým nebude zasláno pozvání k převzetí rozhodnutí podle odst. 6, a 
uchazečům podle odst. 7 zašle fakulta rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu, a to bez 
ohledu na ověření podmínky dosaženého vzdělání podle odst. 1.  

(10) Uchazečům, kteří se nedostavili k vykonání TOZ, se rozhodnutí o výsledku přijímacího 
řízení nevydává, pokud nebylo rozhodnutím děkana upuštěno od konání přijímací 
zkoušky. 

(11) Nahlížení do materiálů podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách může uchazeč 
realizovat prostřednictvím http://is.muni.cz/prihlaska/.  

 

VII.  

Společná a závěrečná ustanovení 

(1) Zprávu o průběhu přijímacího řízení včetně základních statistických údajů ve smyslu 
ustanovení § 50 odst. 8 zákona o vysokých školách zveřejní Masarykova univerzita na 
www.muni.cz u TSP a Právnická fakulta u TOZ na www.law.muni.cz. 

(2) Dotazy ve vztahu k fakultě lze adresovat na studijni@law.muni.cz a ve vztahu 
k rektorátu Masarykovy univerzity na studijni@rect.muni.cz. 

(3) Informace o kurzech vhodných k přípravě pro vysokoškolské studium organizované 
fakultou jsou k dispozici na www.law.muni.cz. 

(4) Úplné znění TSP z předchozích přijímacích řízení, klíče správných odpovědí a základní 
statistické informace lze nalézt na www.muni.cz, u TOZ na www.law.muni.cz 

 

 

 V Brně dne 23. října 2015  

 

 

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., v.r., 
děkanka 



Příloha č. 5 
 
 

Personální změny  
Září - říjen 2015  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nástupy do pracovního poměru: 

01.10.2015 Bc. Lucie Pěršalová    Ústřední knihovna - knihovník (uk. PP Mgr. Marie  
      Zejdové k 30.09.2015) 
      (zak.1111/úvazek 1,0; doba určitá do 30.09.2016)  
Změna úvazku:  

01.10.2015 JUDr. Jana Komendová, Ph.D. Katedra prac. práva a SZ -  odborný asistent  
      prodlouženo snížení pracovního úvazku 0,5 do  
      31.07.2016      
       (na žádost zaměstnance)    

01.10.2015 Mgr. Magdalena Grolichová  Odd.VVPP - finanční manažer  
      snížení pracovního úvazku na 0,7 do 31.03.2016 
      (na žádost zaměstnance)          

Změny organizační:  
převod z ÚDVIS na Kat finančního práva a národního hospodářství od 01.09.2015 (ne na 
CŽV): 
JUDr. David Jeroušek - asistent 
 
 
 
 
 
 
Dne: 30.09.2015  Vypracovala: Ing. Dagmar Pipalová 
 
 
 
     
 
 
 
 


