
Zápis č. 5/2015-2016 ze zasedání kolegia děkana dne 2. 11. 2015 
 
 

     MU-IS/113157/2015/304016/PrF 
 
Přítomni: doc. Selucká, proděkani doc. Svatoň, doc. Kotásek, doc. Škop, doc. Radvan, dr. 
Jurníková, tajemnice Ing. Přikrylová, předsedkyně AS doc. Ronovská 
Host:  
Omluva: prof. Gregorová (nemoc) 
 
Program:  

1. Kontrola úkolů 
2. Hospodaření fakulty 1–9/2015, 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 

 
 
ad 1. 
Kontrola úkol ů 
• Konference Dny práva – přihlášeno více než 500 účastníků, na setkání absolventů cca 50 

účastníků. Setkání absolventů se uskuteční v aule PrF. 

• Školení ke vkládání publikací do IS – proděkan Kotásek podá informace na poradě 
vedoucích kateder a pošle e-mailem. Proděkan Radvan sdělil, že ISNA nesouhlasí 
s vkládáním údajů o pasivní účasti na konferencích.  

• Nový web PrF – byl spuštěn nový web FSS, následovat bude FF, MU, poté PrF. 

• Spolupráce s ÚSaP AVČR– zatím není posun v projektu s ÚSaP. Vyčká se na postup MU 
v oblasti doktorských projektů.  

• Moot courty – proděkan Radvan připraví návrh na podporu moot courtů. 

• Projekty – proděkan Kotásek sdělil, že byla ukončena realizace Mezinárodního interního 
projektu 2015+ „Criminal Liability of Legal Entities – International Comparison“ doc. 
JUDr. Věry Kalvodové, Dr. Závěr:  kolegium bere na vědomí.  

 
 
ad 2. 
Hospodaření fakulty 1-9/2015, výhled na rozpočet do konce roku 2015 
Tajemnice fakulty Ing. Přikrylová předložila podrobnou zprávu o hospodaření PrF za 1. – 3. 
čtvrtletí 2015. Z výsledků je zřejmé, že hospodářský výsledek za rok 2015 bude dobrý. 
Náklady jsou čerpány plynule, dle stavu k 30. 9. 2015 na 70%, výnosy byly naplněny na 80%. 
Prostředky projektů jsou čerpány. Plnění rozpočtu se daří zvládat dobře, třebaže byl o 7 mil. 



Kč nižší, než v loňském roce. Není žádný významný problém, pouze je třeba zmírnit čerpání 
prostředků na reprezentaci. 
 
 
ad 3. 
Projekty OPVVV 
Proděkan Kotásek předložil informaci k Operačnímu programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 
(viz příloha č. 1). 
Ve čtvrtek 29. 10. 2015 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny OPVVV, neboť dochází ke 
změnám. Měnily se podmínky a požadavky. Koordinátorkou MU pro OP VVV je prorektorka 
Pitrová, koordinátorem za PrF JUDr. Valdhans. Proděkan Kotásek doporučuje změnu osoby 
koordinátora za PrF. Navrhuje proděkana Svatoně. 
Druhá oblast, pro kterou je koordinátorem výzvy prorektor Dvořák, se zabývá výzkumně 
orientovanými doktorskými programy. Má být vytvořen 1 celouniverzitní projekt, do kterého 
se zapojí všechny fakulty. Doc. Ronovská vznesla připomínku, že doktorský program na 
Právnické fakultě je zaměřen na studium, nikoliv na výzkum. 
Závěr:  novým koordinátorem za PrF MU se stanovuje proděkan Svatoň.  
 
 
ad 4. 
Studijní otázky, anketa 
Anketa jaro 2015 
Proděkanka Jurníková informovala kolegium o výsledcích ankety. Po diskuzi k podobě 
ankety, která probíhala v jarním semestru, anketa zůstala nakonec ve stejné podobě a k žádné 
změně nedošlo. Problémem ankety na PrF je nízká účast. S kritickým hodnocením se řadu let 
potýká předmět Filozofie pro právníky. Je nutné hledat řešení. 
Závěr:  uskuteční se jednání s vedoucím katedry právní teorie prof. Večeřou ohledně koncepce 
Teorie práva a Filozofie pro právníky. Za vedení fakulty se jednání zúčastní: děkanka, 
proděkan Svatoň, proděkan Škop.  

Proděkan Škop sdělil, že výsledky ankety v bakalářském a navazujícím magisterském studiu 
lze považovat za uspokojivé. Převažují kladné ohlasy. V předmětech nebyly zaznamenány 
žádné problémy. Vzhledem ke změně organizace studia a sloučení předmětů nebyly 
sledovány údaje za celoživotní vzdělávání. U CŽV je však přetrvávajícím problémem 
němčina.  
 
Diplomové a bakalářské práce 
Proděkanka Jurníková předložila materiál Pravidla a postup pro zveřejňování a volbu témat 
diplomových a bakalářských prací.  
Kolegium diskutovalo otázku počtu vedených diplomových a bakalářských prací na 1 učitele.  
Proděkan Radvan navrhuje sdělit na poradě vedoucím kateder, aby všechny katedry 
vypisovaly témata bakalářských prací, a stanovit povinnost pro každého učitele vypsat 3 
témata.  
Závěr:   
• Stanovuje se maximální počet 8 diplomových prací a 6 bakalářských prací na 1 

akademického pracovníka. Kontrolou splnění se pověřuje proděkanka Jurníková, 
proděkan Škop a Mgr. Pavliňák.  

• Ukládá se proděkance Jurníkové připravit směrnici o přijímacím řízení do navazujícího 
magisterského studia.  

 
 



ad 5. 
Akreditace 
Proděkanka Jurníková podala informaci k akreditacím. Akreditace pro magisterské studium 
oboru Právo a právní věda má platnost do r. 2019. Nově bude nutné stanovit garanty pro příští 
akreditace. Řešení personálních otázek u habilitací je dlouhodobou záležitostí. Proděkan 
Svatoň dodal, že v tomto směru jsou jasné závěry z evaluačních rozhovorů s vedoucími 
kateder. 
Závěr:  Zůstává otevřeno, dokud nebude vydán nový Zákon o vysokých školách.  
 
ad 6. 
Revize PVP 
Proděkan Svatoň předložil zprávu o stavu dovednostní výuky, přehled dovednostních 
předmětů v garanci CCV pro akademický rok 2015/2016, přehled předmětů v projektové 
udržitelnosti – projekt OP VK Teorie – dovednosti – praxe: inovace studia práva a přehled 
předmětů v projektové udržitelnosti – projekt OP VK Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe 
a výuky práva. Informoval o stavu dovednostní výuky a jejím zajištění pro jarní semestr 2016 
a pro akademický rok 2016/2017 (viz příloha č. 2). Poznamenal, že je třeba rozlišovat 
dovednostní výuku a právní kliniky. Pro kliniky je charakteristické, že jsou založeny na 
spolupráci s partnerskými organizacemi. Zatím nebyl podán žádný návrh na zrušení povinně 
volitelného předmětu. 
Dále proděkan předložil zprávu o stavu právních klinik (příloha č. 3) a přehled právních klinik 
pro akademický rok 2015/2016 (příloha č. 4). Na jednání kolegia dne 14. 12. 2015 proděkan 
připraví k předložení koncepci právních klinik a také koncept odborných praxí a tzv. škol 
(Škola zdravotnického práva, apod.). 
 
ad 7. 
Koordinátor praxí a klinik, udržitelnost dovednostních předmětů, revize dovednostních 
předmětů, koncepce právních klinik  
Projednáno v rámci bodu ad 6. 
 
ad 8. 
Studijní otázky akreditovaných vzdělávacích programů CŽV  
Proděkan Škop sdělil, že v současné době nejsou zaznamenány žádné problematické body, 
které by vyžadovaly změnu studijních předpisů či organizace studia. Problémy s přestupem do 
řádného studia byly odstraněny. Celkový počet účastníků programu celoživotního vzdělávání 
k 31. 10. 2015 je 214. 
 
 
ad 9. 
Různé 
 
děkanka 
• Informace ze zasedání kolegia rektora dne 20. 10. 2015 
− Akademickým senátem MU byl schválen Dlouhodobý záměr MU 2016-2020. Dle 

konkretizace DZ MU pro rok 2016 bude tento rok rokem analýz, diskuzí, průzkumů, 
přípravných kroků a návrhů koncepcí. Rektor označil jako jednu z klíčových aktivit pro 
příští rok koordinaci rozvrhování výukového času na všech fakultách MU. 

− Rektor informoval o průběhu přípravy Institucionálního plánu MU na léta 2016-2018. 
− Děkan Dančák upozornil na možnosti využití potenciálu Rádia R a univerzitní televize.  



− Prorektorka Rozehnalová vyložila kroky učiněné k ustanovení Panelu pro rovné 
příležitosti a představila navržené členy. 

− Dne 11. listopadu 2015 se v Adam Gallery v Brně uskuteční 9. ročník veletrhu pracovních 
příležitostí Job Challenge.  

− Ve čtvrtek dne 5. listopadu 2015 se v aule MU na Právnické fakultě koná konference 
Kvalita vzdělávání na MU s podtitulem Budoucnost vzdělávání na Masarykově univerzitě. 

− Prorektorka Pitrová podala aktuální informace k projektům OP VVV. PrF letos uspěla 
lépe než v loňském roce. 

− Rektor vyzval děkany, aby vyčlenili část stipendijních fondů fakult pro Stipendijní 
program rektora na podporu humanitárních aktivit.  
 

• Děkanka obdržela od JUDr. Pařízkové výsledky ankety k odměňování zaměstnanců. 
Z ankety vyplývá, že zaměstnanci fakulty jsou vesměs s odměňováním spokojeni, 
připomínky byly ke způsobu a kritériím pro stanovení odměn (zejména vícečetné splnění 
kritérií). Děkanka hodlá provést drobné změny v určení kritérií (např. odměna za práci pro 
SVOČ).  

 
proděkan Radvan 
• sdělil, že se na něj obrátili studenti se žádostí o příspěvek na připravovanou akci studentů 

– rockový koncert v klubu Fléda.  

Závěr:  kolegium rozhodlo, že příspěvek fakulta neposkytne. Fakulta akci podpoří 
propagací. 

• informoval o jednání s prof. Sengem z JMLS , na němž se prof. Seng zmínil o záměru 
navázat na dřívější počin společné publikace a v rámci spolupráce vytvořit další společnou 
publikaci.  

Závěr:  kolegium souhlasí. 

• Dne 3. prosince 2015 navštíví fakultu ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a 
legislativu Jiří Dienstbier a prof. Bělohradský. V 16,00 hodin v aule PrF proběhne diskuze 
se studenty na téma Uprchlíci a právo. Pozván bude rektor MU doc. Bek a za PrF bude 
účast nabídnuta Mgr. Janků a Mgr. Uhlířové.  

• V rámci výběrového řízení na studijní pobyty programu Erasmus je již vyhlášeno 
jazykové přezkoušení.    

 
proděkan Kotásek 
předložil kolegiu pro informaci přehled o stavu učebnic k 31. 10. 2015. Závěr:  kolegium bere 
na vědomí.  
 
tajemnice fakulty Ing. Přikrylová 
oznámila, že JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J.S.D., získal projekt ELC, což bude mít vliv 
na uspořádání fakulty na dobu příštích 5 let. Od 1. ledna 2016 je třeba vše připravit. Jde o 
významný úspěch, v ČR dosud žádný právník takový projekt nezískal.   
 
proděkan Škop 
S Centrem jazykové výuky na PrF jedná o dodržení standardu kvality jazykových znalostí 
jaký má MU, i u bakalářského studia na PrF. Zatím se ukazuje, že zkoušky z jazyků mají nižší 
úroveň, neboť studenti nemají jazykové schopnosti. Nároky na znalosti budou vyšší, zkoušky 
budou přísnější.  
 



 
  
proděkan Svatoň 
• Akademická rada LL.M. a MPA zasedala dne 26. října 2015. Proděkan poznamenal, že na 

jednání ve Štiříně k novelizaci Zákona o vysokých školách se na projednání 
postgraduálních studií LL.M. a MPA, nedostalo. 

• Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 se uskuteční promoce absolventů LL.M., MPA studií. 
Zúčastní se doc. Svatoň a doc. Radvan.  

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Šimberová 
Schválila: doc. Selucká 



          Příloha č. 1 
 

Stručná informace k Operačnímu programu Výzkum, vývoj, 
vzdělávání (OP VVV)  
 

- Poslední zpráva předložena kolegiu 5. října 2015. 

Informace z MŠMT 

- Výzvy relevantní pro PrF ke strategickému projektu by měly být zveřejněny snad v prosinci 2015. 
Současně s výzvami ke strategickému projektu (pregraduální studium) má ministerstvo v plánu zveřejnit 
i výzvy k postgraduálnímu studiu určené jak na měkké aktivity, tak na budování infrastruktur. 
Ministerstvo má ambici tyto projekty hodnotit současně a hledat v nich synergie. 

- V rámci již zveřejněné výzvy Excelentní týmy (PO 1 – oblast výzkumu), dochází se strany MŠMT 
k úpravě podmínek a požadavků; je pravděpodobné posunutí termínu uzavření výzvy na únor 2016 (u 
nás teoreticky doc. Polčák). 

- Oblast CŽV nebude prozatím ve vyhlašovaných výzvách uvedena z důvodu nutnosti dořešit 
problematiku veřejné podpory. 

- Nejsou vyjasněné možnosti využití zdrojů financování na pokrytí 5 % spolufinancování (otázka využití 
veřejných zdrojů – zda je možnost hradit ze 1.1.1.1. či jinak). 

- MŠMT dosud nemá ustálený výklad pro indikátory využívané v OP VVV, dosud není např. jasný 
indikátor požadující novou akreditaci či reakreditaci inovovaných studijních programů. 

- Dosud nebyl schválen finální plán výzev na rok 2015, platná je pouze indikativní verze z podzimu 2015. 

- Informace o plánu výzev na rok 2016 nejsou známy. 

Informace z RMU 

- Proběhlo jednání pracovní skupiny k OP VVV (29. 10. 2015), hlavní výstupy jsou zapracovány v této 
zprávě. 

- Dosavadní aktivity v oblasti šablon návrhů projektů OP VVV vyšly zcela do ztracena. 

- Centralizované projektu (tj. jeden projekt za MU na výzvu) se budou podávat pouze do výzev, kde to 
bude vyžadováno; v současnosti jde pouze tzv. strategický projekt. 

- Dosud je zachován systém koordinátorů výzev, jejich postavení a kompetence nejsou stále zřejmé; 
relevantní budou asi pouze v oblasti centralizovaných projektů (+ možná významná role prorektora 
Dvořáka u výzvy k Ph.D. studiu). 

- Rozdělení agendy na RMU: Centrum projektové podpory (CPP) RMU má za úkol přípravu 
centralizovaných projektů, v současné době je pověřeno pouze přípravou měkké části strategického 
projektu. Odbor pro rozvoj (OPR) RMU má za úkol poskytovat celkovou podporu v oblasti 
strukturálních fondů (metodika, poskytování informací atd.), tedy všechny dosud vykonávané činnosti. 

- Na RMU probíhá příprava na ustanovení nového systému podávání projektových žádostí do 
strukturálních fondů (forma interního předpisu); ze strany PrF byl dokument připomínkován. 

- Byla zřízena Přístrojová komise, která má za úkol posoudit účelnost nákupu přístrojů nad 750 tis. 
v připravovaných projektech. 

- U všech připravovaných projektů je požadováno vyjádření ÚVT ohledně případných zásahů projektů do 
oblasti IT univerzity, stejně tak se vyžaduje vyjádření ohledně ISu. 



- Minimálně všechny investiční projekty podléhají před podáním schválení Radou pro rozvoj 
výzkumných infrastruktur (RRVI) MU; podklady pro jednání jsou mj. stanovisko přístrojové komise, 
ÚVT a ISu. 

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

- Proběhlo jednání PrF a Centra projektové podpory (CPP – ing. Janíčková) ohledně přípravy měkké části 
strategického projektu (22. 10. 2015) se závěrem, že nadále budou rozpracovávány návrhy po 
jednotlivých hospodářských střediscích; oblast CŽV nebude zahrnuta. 

- Pro oblast měkkých aktivit postgraduálního studia (výzva „Rozvoj výzkumně zaměřených studijních 
programů“) se neuvažuje o centrálním projektu; koordinátorem výzvy je prorektor Dvořák. 

Aktuální stav na PrF MU 

- Z jednání na CPP ohledně měkké části strategického projektu se jeví jako nejvhodnější další 
rozpracování oblastí dovednostní výuky s vazbou na požadavky investice do vybudování cvičné soudní 
síně a zázemí pro právní kliniky a dále oblast internacionalizace (zapojení zahraničních odborníků do 
výuky, mobility); oblast praxí lze uvažovat jedině při dodržení požadavku na novou akreditaci či re 
akreditaci inovovaného studijního programu; další jednání bude pobíhat mezi PrF a Centrem projektové 
podpory. 

- Důležitá je nyní příprava projektu za PrF do výzvy „Rozvoj výzkumně zaměřených studijních 
programů“. Zde je šance podat vlastní projekt či se spojit s jinou fakultou při přípravě doktorského 
studijního programu; v následujícím týdnu proběhne schůzka s prorektorem Dvořákem jako 
koordinátorem výzvy. 

- Excelentní týmy - řešeno především s doc. Polčákem. 

 

Zprávu sestavil  Petr Hudeček 



Příloha č. 2 
 

 
Dovednostní výuka 

 
1) Přehled o stavu dovednostní výuky 

 
Existující dovednostní předměty 

• CCV garantuje 40 předmětů, z toho: 
o 5 předmětů pro bakalářské studium 
o 33 předmětů pro magisterské studium 
o 2 předměty pro doktorské studium 

   Pozn.: 2 předměty nebyly rozvrhovány v semestru jaro 2015 (S. Trávníčková),  
     2 předměty nebyly rozvrhovány v semestru podzim 2015 (z důvodu  
     odchodu vyučujícího z PrF – S. Trávníčková), 1 předmět nebude (ze  
     stejných důvodů) rozvrhován v semestru jaro 2016.  

•  předměty v projektové udržitelnosti 
o Projekt Teorie – dovednosti – praxe: inovace studia práva (do 31/12/18) 
o Projekt Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva (do 31/8/19) 

 
Personální zajištění dovednostní výuky 

• vyučující v dovednostních předmětech 
o interní: Schreiber, Hanuš, Philippi, Janků. Lupačová, Pořízek, Neckář, Kornel, 

Kebrlový, Frýdek, Kapitán, Kornel, Večeřová, Dobrovolná, Galvas, 
Gregorová, Harvánek, Hrdlička, Kolman, Molek, Mrkývka, Týč, Vojáček, 
Provazník, Hájek (doktorand), Šimáčková 

o externí: Atkinsová, Hladká, Hladký, Tomšů, Frey, Koval, Němcová, Plešková, 
Kozlová, Pazderka, Toman, Páral, Zemský, Červená, Vojtíšek, Polák, 
Šamánek, Slováček, Svoboda, Zdražilová, Gabrišová, Černínová, Kloudová, 
Pecková Hodečková, Dohnal, Pavlorková, Láníčková, Szakácsová, Hogenová, 
Myšáková, Verner 

 
Finanční zajištění právních klinik 

• pracovní úvazky (interní vyučující) 
• dohody o provedení práce (externí vyučující) 
• smluvní zajištění v rámci projektové udržitelnosti s Ligou lidských práv (Klinika 

mediálního práva, Klinika zdravotnického práva) 
• cestovní náhrady vyučujícím: požadovány pouze Mgr. Atkinsovou 
• další náklady: nejsou 

 
 
2) Zajištění dovednostní výuky pro období jaro 2016 

• změny v garanci předmětů od období semestru jaro 2016 (dohodnuto s katedrami) 
o Odborná praxe - MPX11, MPX21, MPX31, MPX41 z garance Katedry 

finančního práva a národního hospodářství do garance CCV 
o Azylové a migrační právo – MVD017K z garance CCV do garance Katedry 

mezinárodního a evropského práva 



o Daňové řízení – BVD004K z garance CCV do garance Katedry finančního 
práva a národního hospodářství 

o Ochrana kulturních památek – MVD033K z garance CCV do garance Katedry 
práva životního prostředí a pozemkového práva  

• u ostatních předmětů zachování již nastaveného chodu z předešlých období (jaro 
2015, podzim 2015) 

• webové portály:  
o www.praxe.law.muni.cz: provedení aktualizace (zejména v oblasti 

spolupracujících subjektů) 
o www.dovednosti.law.muni.cz a www.partnerstvi.law.muni.cz: finální 

„zakonzervování“ těchto portálů a následná informace o vzniku nových 
webových stránek zabývajícího se problematikou dovednostní výuky 

o www.udvis.law.muni.cz: zrušení webového portálu  
o vznik nového webového portálu zabývajícího se problematikou dovednostní 

výuky  
o aktualizace sekce Dovednostní předměty na www.law.muni.cz – podsekce 

Studium a vzdělávání 

 
 

3) Dovednostní výuka v akademickém roce 2016/2017 
 

Charakteristika dovednostní výuky 
„ Dovednostní výuka zahrnuje předměty, kurzy či jiné akce, které rozšiřují obecné, nebo 
právní dovednosti, nebo umožňují získat speciální znalosti v úzkém právním segmentu, nebo 
které mají multidisciplinární charakter.“  
 
Typy dovednostní výuky 

• teoretická: teoretická výuka zaměřená výhradně na znalosti. Může se jednat o získání 
speciálních znalostí v určité právní oblasti nebo o znalosti multidisciplinární, které 
akcentují určitou právní problematiku.  

• teoreticko – praktická: kombinace teoretické výuky zaměřené na znalosti (speciální 
nebo multidisciplinární) a praktické výuky. Praktická část rozvíjí schopnost aplikovat 
teoretické poznatky na konkrétní příklady a situace.  

• praktická:  kombinace teoretické výuky zaměřené na dovednosti (obecné nebo právní) 
a praktické výuky. Praktická část rozvíjí schopnost aplikovat teoretické poznatky na 
konkrétní případy a situace. 

• všechny typy dovednostní výuky mohou existovat jako 
o standardní předmět (pod kódem ve studijním plánu), 
o workshop (jednorázová nebo opakující se aktivita zaměřená spíše na 

praktickou oblast, např. aktivita zaměřená na spotřebitelská témata za účasti 
odborníků z praxe) 

o akce (jednorázová, zpravidla neopakující se aktivita, např. přednáška 
významného odborníka) 

o kurz  (jednorázová nebo opakující se aktivita zaměřená spíše na teoretickou a 
teoreticko - praktickou oblast, např. jednodenní přednáška s odborníky na dané 
téma akcentující teoretické poznatky a jejich provedení v praxi) 



o jiná obdobná aktivita (např. Streetlaw)  
 
Existující dovednostní předměty 

• předměty v projektové udržitelnosti 
o nutno zachovat názvem i obsahem minimálně 30 předmětů (v kombinaci 

s projektovými předměty na jednotlivých katedrách) do konce udržitelnosti 
projektu TDP (31/12/18) 

o nutno zachovat názvem i obsahem všechny předměty do konce udržitelnosti 
projektu Partnerství (31/8/19) 

o týká se předmětů projektové udržitelnosti 
• předměty mimo projektovou udržitelnost 

o nutná podrobná analýza jednotlivých předmětů z hlediska vhodnosti jejich 
zařazení do dovednostní výuky, obsahové kvality a adekvátního personálního 
zajištění 

� předměty naplňující požadavky na dovednostní výuku je možné 
zachovat 

� předměty nenaplňující požadavky na dovednostní výuku je třeba buď 
přesunout na odpovídající katedru, nebo transformovat dle požadavků 
na dovednostní výuku (případně právní kliniku, workshop, kurz či 
jinou akci), nebo zvážit jejich zrušení  

o týká se předmětů projektové udržitelnosti 

Nové dovednostní aktivity 
• organizaci a zajištění provádí CCV ve spolupráci s interními a externími vyučujícími 
• nutné reagovat na:  

o vývoj v jednotlivých právních odvětvích (specializace, nová právní témata, 
…)  

o potřeby trhu práce (tj. požadavky na profil absolventa ze strany veřejného i 
soukromého sektoru) 

o možnosti vyučujících (odborná kvalifikace, časové možnosti, …..) 
o zájmy fakulty (témata vhodná pro zařazení do studijního plánu) 
o zájem ze strany studentů  

• oblasti s možným využitím pro dovednostní výuku 
o v teoretické oblasti: zdravotnické právo, sportovní právo, problematika 

potravin v právu, právo a cestovní ruch, zemědělské právo, …….. 
o v teoreticko – praktické oblasti: úvěrová problematika, tender a právo, média 

a právo, …….  
o v praktické oblasti: etika v právu, prezentace a sebeprezentace, základy 

podnikání, ……….  
 
Personální zajištění dovednostní výuky 

• žádoucí je využít interní odborníky (akademičtí pracovníci, případně doktorští studenti 
z PrF či jiných fakult MU) a doplnit výuku externími odborníky na daná témata  

• možnost využití stávajících vyučujících, ale nezbytné je nalezení nových potenciálů (z 
oblasti veřejného, soukromého, případně neziskového sektoru)  

 
Finanční zajištění dovednostní výuky 



• mimo interní úvazky, DPP a smluvní zajištění na základě projektové udržitelnosti lze 
využít Smlouvu o spolupráci při zajištění výuky (dohodnout jednorázovou odměnu 
pro vyučujícího, resp. skupinu vyučujících z jedné organizace) 

• pojištění studentů (možné absolvování výuky mimo prostory PrF) – pokryto 
z pojištění PrF 

• cestovní náhrady vyučujícím: mohou vzniknout 
• cestovní náhrady studentům: neproplácí se 
• další náklady: nejsou 



Příloha č. 3 
 

 
Právní kliniky 

 
1) Přehled o stavu právních klinik 
 
Existující právní kliniky 

• 6 druhů právních klinik (podrobně viz. Příloha č. 1 - Přehled právních klinik) 
• kliniky v projektové udržitelnosti 

o Projekt Teorie – dovednosti – praxe: inovace studia práva (do 31/12/18) 
� Právní klinika uprchlického práva I 
� Právní klinika uprchlického práva II 

o Projekt Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva (do 31/8/19) 
� Klinika mediálního práva 
� Klinika zdravotnického práva 

 
Personální zajištění právních klinik 

• všechny právní kliniky jsou pod garancí CCV 
• garanti jednotlivých klinik: Dávid, Šimáčková, Polák, Gabrišová, Janků (podrobně viz. 

Příloha č. 1 - Přehled právních klinik) 
• vyučující v právních klinikách 

o interní: Hájek, Šimáčková, Vojtíšek (LF), Janků, Lupačová 
o externí: Kozlová, Pazderka, Toman, Polák, Šamánek, Slováček, Svoboda, 

Zdražilová, Gabrišová, Láníčková, Szakácsová 
o partneři: Páral (LLP), Zemský (LLP), Červená (LLP) 

 
Finanční zajištění právních klinik 

• smluvní zajištění v rámci projektové udržitelnosti s Ligou lidských práv (Klinika 
mediálního práva, Klinika zdravotnického práva) 

• pracovní úvazky (interní vyučující) 
• dohody o provedení práce (externí vyučující) 
• pojištění studentů (absolvování výuky mimo prostory PrF) – pokryto z pojištění PrF 
• cestovní náhrady vyučujícím: nepožadovány 
• cestovní náhrady studentům: neproplácí se 
• další náklady: nejsou 

 
Obsahová stránka právních klinik (dle IS a získaných informací) 

• Klinika exekutorského práva: základní teoretická příprava + praktické případy 
z působnosti exekutora + možnost účasti na mobiliární exekuci nebo v Exekutorské 
komoře 

• Klinika mediálního práva: teoretická výuka + řešení praktických případů 
• Klinika zdravotnického práva: teoretická výuka + řešení praktických případů 
• Právní klinika diskriminace a rovné zacházení: základní teoretická příprava + 

praktická část s reálnými případy pod dohledem právníků Veřejného ochránce práv 
• Právní klinika ombudsmanské praxe: základní teoretická příprava + praktické 

příklady z oblasti působnost Veřejného ochránce práv 



• Právní klinika uprchlického práva:  základní teoretická příprava + od října 2015 
výjezdy studentů do uprchlického střediska v Zastávce u Brna (poradenství 
uprchlíkům a následné zpracování jejich kauz pod vedením vyučujícího). Dříve 
probíhala spolupráce s nevládními organizacemi, nyní vyvstala potřeba a možnost 
realizovat výuku výše uvedeným způsobem. Průběh výuky v jarním semestru bude 
operativně řešen dle vývoje situace v rámci uprchlické krize. 

 
 
2) Plán pro zajištění právních klinik pro období jaro 2016 

 
• zachování již nastaveného chodu z předešlých období (jaro 2015, podzim 2015) 

 
 

3) Koncepce právních klinik – od akademického roku 2016/2017 
 
Charakteristika právní kliniky 
„ Právní klinika je předmět nebo kurz, který v sobě zahrnuje složku teoretickou a složku 
praktickou, přičemž praktická složka je realizována ve spolupráci s externími partnery a má 
reálný přínos pro širokou veřejnost.“  

• pozitiva 
o jasný přínos právních klinik pro veřejnost (studenti po teoretické přípravě 

pracují se skutečnými případy a napomáhají k jejich řešení pod dozorem 
odborníků)  

o skloubení teoretické části výuky a praktické (klinické) části výuky 
o možnost širšího a přínosného praktického obsahu klinik pro studenty (reálně 

případy v reálném prostředí) 
o eliminace zodpovědnosti fakulty při poskytování právního poradenství 

studentem 
• možná úskalí 

o pojištění studentů (úraz atp.), protože se stále jedná o výuku – vyřešeno 
v rámci pojištění fakulty 

o předem nemusí být jasně časově určená klinická část výuky (ne vždy je 
možnost řešení konkrétního případu a styku s konkrétním klientem) 

 
 
Existující právní kliniky 

• právní kliniky v projektové udržitelnosti 
o nutno zachovat názvem i obsahem do termínu konce udržitelnosti (31/12/18, 

resp. 31/8/19) 
o s blížícím se termínem konce udržitelnosti bude vhodné provést podrobnou 

analýzu jednotlivých předmětů (viz. níže – bod „právní kliniky mimo 
projektovou udržitelnost“) 

o týká se předmětů - Právní klinika uprchlického práva I, Právní klinika 
uprchlického práva I, Klinika mediálního práva, Klinika zdravotnického práva 

• právní kliniky mimo projektovou udržitelnost 



o vhodná podrobná analýza jednotlivých předmětů z hlediska jejich obsahu a 
personálního zajištění 

� předměty naplňující požadavky na právní kliniku je možné zachovat 
� předměty nenaplňující požadavky na právní kliniku je třeba buď 

transformovat dle požadavků na právní kliniku, nebo přesunout do 
kategorie dovednostních (případně klasických) předmětů  

o týká se předmětů – Klinika exekutorského práva, Právní klinika diskriminace a 
rovné zacházení I, Právní klinika diskriminace a rovné zacházení II, Právní 
klinika ombudsmanské praxe I, Právní klinika ombudsmanské praxe II  

 
Nové právní kliniky 

• organizaci a zajištění provádí CCV ve spolupráci s interními a externími vyučujícími a 
partnery 

• nutné reagovat na  
o potřeby veřejnosti (spotřebitelská témata, osobní bankroty, domácí násilí 

apod.) 
o možnosti partnerů (ochota podílení se na výuce, možnost řešení konkrétních 

případů studenty) 
o zájmy fakulty (témata vhodná pro zařazení do studijního plánu) 
o zájem ze strany studentů 

• oblasti s možným využitím pro klinickou výuku 
o spotřebitelská problematika (úvěry, osobní bankroty, reklamace, prodej 

mimo provozovnu, …) – využití širokou veřejností 
o podnikání a veřejná správa (základy podnikání, živnostenské a korporátní 

právo, …) – využití určitou skupinou (budoucí a současní podnikatelé) 
o sociální oblast (domácí násilí, zdravotní problematika, oblast seniorů, oblast 

nezletilých, …) – využití určitou skupinou (ženy, senioři, děti apod.) 
o všeobecné právní povědomí (základy práva, uzavírání smluv, spotřebitelské 

právo, …) – využití určitou skupinou (např. střední školy, senioři, cizinci 
apod.) 

o pracovně – právní problematika (pracovní poměr, nároky zaměstnance, 
škoda, …) – využití určitou skupinou (zaměstnanci) 

o enviromentální oblast (stavba, ochrana životního prostředí, ….) – využití 
určitou skupinou (majitelé nemovitostí, SVJ, bytová družstva apod.) 

o ………………………. 
o ……………………… 

 
 
 
Partneři právních klinik 

• partnery je nutné hledat v oblasti veřejného i soukromého sektoru a sektoru 
neziskovém  

• partneři mohou být využiti nejen v oblasti klinické výuky, ale i následných odborných 
praxí studentů  

• výhodou pro partnery je možná tvorba budoucích dobrovolníků nebo zaměstnanců 
organizace, ale zejména využití studentů pro jejich aktuální potřeby (osobní 
poradenství, online nebo telefonické poradenství, pořádání přednášek apod.) 



• potenciální partneři 
o veřejný sektor: město Brno a jeho části, střední školy, úřady práce, Kancelář 

veřejného ochránce práv, ….. 
o soukromý sektor: Hospodářská a agrární komora a její partneři, svazy 

podnikatelů, Pro Bono advokáti, soukromé společnosti, ….. 
o neziskový sektor: Asociace občanských poraden, Senior Pointy, Liga lidských 

práv, Sdružení občanů zabývající se emigranty, Bílý kruh bezpečí, RaES – 
Energy centre, Linka důvěry, Linka pro seniory, dTest, Sdružení obrany 
spotřebitel – Asociace, …. 

 
Personální zajištění právních klinik 

• všechny právní kliniky budou i nadále pod garancí CCV 
• i nadále budou využívání interní a externí vyučující a vyučující z řad partnerů, kteří by 

se měli podílet zejména na praktické části právní kliniky 
 
Finanční zajištění právních klinik 

• mimo interní úvazky, DPP a smluvní zajištění na základě projektové udržitelnosti lze 
využít Smlouvu o spolupráci při zajištění výuky (dohodnout jednorázovou odměnu 
pro partnera) 

• pojištění studentů (absolvování výuky mimo prostory PrF) – pokryto z pojištění PrF 
• cestovní náhrady vyučujícím: mohou vzniknout 
• cestovní náhrady studentům: neproplácí se 
• další náklady: nejsou 

 
Možné využití právní kliniky pro  následnou odbornou praxi studentů 

• možnost podmínit absolvování odborné praxe u partnera předchozím absolvování 
právní kliniky (partner dostává na odbornou praxi v dané oblasti již proškoleného 
studenta) 

• možnost přednostního absolvování odborné praxe těmi studenty, kteří absolvovali 
právní kliniku 

• možnost případného zkrácení délky odborné praxe těm studentům, kteří absolvovali 
související právní kliniku (časová náročnost právní kliniky bývá většinou nepoměrně 
vyšší, než u standardních předmětů). 



Příloha č. 1 - Přehled právních klinik  Příloha č. 4 zápisu z kolegia      

         

Akademický rok 2015/2016        

         

Právní kliniky v projektové udržitelnosti - Projekt Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva      

Kód Název Období Vyučující Obor Garant Osoba Projekt Kred. 

MV728K Právní klinika uprchlického práva I podzim 2015 L. Janků (cvičící), H. Lupačová (cvičící), Láníčková (cvičící), Szakácsová 
(cvičící) 

M - PPV CCV Janků TDP 5 

MV840K Právní klinika uprchlického práva II jaro 2016 L. Janků (cvičící), H. Lupačová (cvičící) M - PPV CCV Janků TDP 5 

         

Právní kliniky v projektové udržitelnosti - Projekt Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva      

Kód Název Období Vyučující Obor Garant Osoba Projekt Kred. 

MVP003K Klinika mediálního práva podzim 2015 M. Hájek (přednášející), K. Šimáčková (přednášející), J. Páral (cvičící), M. Ze
mský (cvičící) 

M - PPV, FSS CCV Šimáčková Partner 3 

MVP003K Klinika mediálního práva jaro 2016 M. Hájek (přednášející), K. Šimáčková (přednášející), J. Páral (cvičící), M. Ze
mský (cvičící) 

M - PPV, FSS CCV Šimáčková Partner 3 

MVP002K Klinika zdravotnického práva podzim 2015 K. Šimáčková (přednášející), K. Červená (cvičící), K. Holoubková (pomocník),
 I. Keisler (pomocník), M. Zemský (pomocník) 

M - PPV, LF  CCV Šimáčková Partner 3 

MVP002K Klinika zdravotnického práva jaro 2016 K. Šimáčková (přednášející), K. Červená (cvičící), T. Vojtíšek (cvičící), K. Holo
ubková (pomocník), I. Keisler (pomocník), M. Zemský (pomocník) 

M - PPV, LF  CCV Šimáčková Partner 3 

         

Právní kliniky bez projektové udržitelnosti        

Kód Název Období Vyučující Obor Garant Osoba Projekt Kred. 

MVD030K Klinika exekutorského práva jaro 2016 L. Kozlová (cvičící), S. Pazderka (cvičící), A. Toman (cvičící) M - PPV CCV Dávid (Exekutorská komora) 0 3 

MV854K Právní klinika diskriminace a rovné zacházení I podzim 2015 P. Polák (cvičící), J. Šamánek (cvičící), I. Kupčíková (pomocník), J. Kvasnicová
 (pomocník), L. Obrovská (pomocník), Z. Ondrůjová (pomocník), O. Rosenkr
anzová (pomocník) 

M - PPV CCV Polák (KVOP) 0 5 

MV901K Právní klinika diskriminace a rovné zacházení II jaro 2016 P. Polák (cvičící), J. Šamánek (cvičící), I. Janoušková (pomocník), E. Nehudko
vá (pomocník), B. Němcová (pomocník), V. Pospíšil (pomocník), Puzoňová 
(pomocník) 

M - PPV CCV Polák (KVOP) 0 3 

MV853K Právní klinika ombudsmanské praxe I jaro 2016 D. Slováček (cvičící), M. Svoboda (cvičící), P. Zdražilová (cvičící), V. Gabrišov
á (cvičící) 

M - PPV CCV Gabrišová (KVOP) 0 5 

MV905K Právní klinika ombudsmanské praxe II podzim 2015 M. Černínová (cvičící), R. Kloudová (cvičící), J. Pecková 
Hodečková (cvičící), V. Gabrišová (cvičící) 

M - PPV CCV Gabrišová (KVOP) 0 5 

 


