
Zápis č. 7/2015-2016 ze zasedání kolegia děkana dne 30. 11. 2015 
 
 

   MU-IS/120298/2015/311247/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. 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. Koncepce vytíženosti – harmonogram práce  
7. Různé 

 
 
 
ad 1. 
Kontrola úkol ů 
• Školení o vkládání publikací do IS – bude uspořádáno. Pracovníci jsou s informací o 

jeho konání obesíláni. 

• Pamětní deska Hanse Kelsena – bude zbudována u obchodního domu Máj, na místě 
narození H. Kelsena. Na jejím pořízení se podílejí 4 významné instituce, mezi nimi 
Právnická fakulta MU a Univerzita Karlova. Instituce budou společně jednat s obchodním 
domem Máj. 

• Setkání s prof. Večeřou – zatím se neuskutečnilo pro nemoc doc. Machalové.  

• Zpracování Pokynu o přijímacím řízení do NVS - bude zpracováno do konce roku 2015. 

• Veřejná debata k uprchlické otázce – „Uprchlíci a právo“ se ve spolupráci s Úřadem 
vlády ČR uskuteční v aule PrF dne 3. prosince v 16,00 hod. Účast: ministr pro lidská 
práva, rovné příležitosti a legislativu Dienstbier, filozof prof. Bělohradský, rektor MU 
Bek, z PrF Mgr. Uhlířová, která bude akci moderovat.  

• Grant ERC pro projekt dr. Kosaře – potvrzen, je zveřejněno na webu PrF. V rámci 
projektu vznikne Ústav pro otázky soudnictví. V této souvislosti je třeba řešit otázku 
vedení katedry ústavního práva a politologie. Proděkan Kotásek navrhuje oslovit doc. 
Bartoně z PrF UP v Olomouci ohledně možné spolupráce s katedrou ústavního práva a 
politologie PrF MU. Děkanka vyzvala kolegium k hlasování o tomto návrhu. Kolegium 
všemi hlasy souhlasí.  

• Vyhlášení přijímacího řízení do DSP - elektronickým hlasováním oborové rady bylo 
schváleno, Akademickému senátu bude předloženo na zasedání dne 7. prosince 2015. 

 

 

 



ad 2. 
Projekty OPVVV 
• Proděkan Kotásek navázal na dosavadní zprávu k Operačnímu programu Výzkum, vývoj 

vzdělávání (OP VVV), která byla předložena kolegiu dne 2. 11. 2015. Uskutečnila se 
porada k programu inovace studijních programů. PrF zatím nemá zájem o novou 
akreditaci, je tedy otázkou, zda se do programu zapojí. Proděkanka Jurníková namítla, že 
novou akreditací jsou myšleny podstatné změny, ne změna 1 předmětu. Teprve pokud 
změny představují více než jednu třetinu programu, je třeba žádat o novu akreditaci.  

• informace: oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu má nové www stránky. 
 
ad 3. 
Akademická hodnocení a využití EVAK 
Děkanka konstatovala, že v průběhu příštích dvou let bude docházet ke snižování počtu 
pracovníků, neboť trend snižování počtu studentů bude znamenat snižování počtu učitelů. Je 
ale třeba udržet rovnováhu a sledovat i kritérium počtu studentů na učitele. Otázkou je 
řetězení pracovních poměrů. Zde je třeba posuzovat a postupovat individuálně.  
 
ad 4. 
Mezifakultní studium, vyhodnocení výuky pro PrF 
Proděkan Svatoň předložil přehled o stavu mezifakultních studií, obsahující analýzu předmětů 
spadajících do působnosti CCV v období podzimního semestru 2015, a koncepci 
mezifakultních studií od akademického roku 2016/2017. Zprávu podrobně komentoval.  

V návrhu rozvoje mezifakultních studií proděkan Svatoň klade důraz na využití předmětů 
z jiných fakult, a naopak využití předmětu Základy práva pro neprávníky pro jiné fakulty. 
Materiál Mezifakultní studia je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Proděkan Svatoň dále předložil návrh na změny předmětů (PVP) ve studijním katalogu 
2016/2017, který sestává z návrhu předmětů v garanci Centra celoživotního (dalšího) 
vzdělávání na vyřazení ze studijního katalogu od akademického roku 2016/2017 a návrh na 
zařazení 2 nových předmětů – Horní právo a Právní klinika – stavba v praxi veřejného 
ochránce práv. Návrh na změny předmětů je přílohou č. 2 tohoto zápisu.  
Děkanka vyzvala kolegium k hlasování o zařazení uvedených dvou nových předmětů. 
Kolegium všemi hlasy návrh schválilo. Podnět Akademickému senátu bude podán v jarním 
období (duben).  
 
ad 5. 
Studium s VUT 
Proděkan Škop sdělil, že spolupráce s VUT je dobrá, výuka probíhá úspěšně. Studenti jsou 
aktivní a mají o studium zájem. Proděkan doporučuje, aby studenti VUT měli přístup do 
informačního systému PrF. Úkol: ukládá se Mgr. Pavliňákovi zpřístupnit IS PrF studentům 
VUT. Termín: 15. prosince 2015.  
 
ad 6. 
Koncepce vytíženosti 
Pro vyhodnocování vytíženosti akademických pracovníků existuje Pokyn děkana č. 2/2012 
Určení kritérií pro hodnocení pedagogické, tvůrčí vědecko-výzkumné a jiné činnosti 
(vytíženost). K otázce odměňování proběhla anketa, jejíž výsledky předala děkance JUDr. 
Pařízková. Závěr:  Děkanka žádá kolegium o připomínky ke koncepci vytíženosti do 31. 12. 
2015. 



Doc. Ronovská v této souvislosti sdělila, že Akademický senát vedl diskuzi, na jejímž základě 
vnikl podnět k revizi vnitřních předpisů. Pro tento účel vzniká pracovní skupina, jejímiž členy 
jsou zatím Mgr. Vitoul a dr. Kliková.  
 
ad 7. 
Různé 
 
tajemnice Ing. Přikrylová 
informovala, že řešitelé JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D., a Ing. Mgr. Radek Ruban se ohradili 
proti nepodpoření jejich návrhu projektu Inovace výuky doktorských kurzů korporátního 
práva z Fondu rozvoje MU. Proděkan Kotásek doporučuje poskytnout oběma řešitelům 
poučení, že poskytnutí podpory není nárokové a vyjasnit odůvodnění rozhodnutí o 
nepodpoření. Proděkan Svatoň poznamenal, že pro tyto případy je do budoucna třeba si 
ujasnit procesní stránku. 
Závěr:  vedení HS v souladu s projednáním kolegiem děkana a argumentací trvá na svém 
rozhodnutí.  
 
děkanka 
• Na příštím zasedání kolegia děkana bude projednáno řešení obsazení rezortu doktorského 

studia a rigorózního řízení a otázka vedení katedry pracovního práva a práva soc. 
zabezpečení.  

• Dne 24. 11. 2015 zasedala komise pro hodnocení projektů specifického výzkumu na 
PrF MU. Komise projednala podané návrhy projektů a určila pořadí financování v souladu 
se Směrnicí MU č. 3/2015 Grantová agentura MU. Závěr:  kolegium bere na vědomí. 

• Děkanku navštívili Mgr. Markéta Klusoňová a Mgr. MgA. Jakub Míšek s návrhem 
projektu v rámci podpory projektů specifického výzkumu Zkušenost s totalitním 
systémem: Systém: LARP workshop, se žádostí o finanční podpoření projektu.  
Závěr: stipendium se nedoporučuje, jedná se o soukromoprávní činnost. Fakulta může 
prostřednictvím CCV (CDV) zajistit tento kurz vlastními silami. 

• Personální změny v měsíci listopadu 2015 - viz příloha č. 3. 

• Děkanka obdržela oznámení z Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě o 
udělení titulu docent JUDr. Renatě Veselé, Ph.D. Kolegium se bude touto záležitostí 
ještě zabývat.  

• Porada vedoucích kateder a ústavů se koná v úterý 1. prosince 2015 ve 13,00 hodin. Na 
programu jsou studijní otázky a aktuální otázky. Proděkan Škop podá informace o 
kontrole e-osnov u předmětů navazujícího magisterského programu Veřejná správa. Příští 
porada vedoucích se uskuteční 2. února 2016. 

• Zasedání kolegia děkana dne 4. ledna 2016, kdy je na programu zařazena problematika 
doktorského studijního programu, se ruší. Další zasedání se uskuteční 18. ledna 2016. 
Děkanka prosí členy kolegia o návrhy témat jednání kolegia na období od 18. ledna 2016. 
Termín : do 15. prosince 2015. 

 
proděkan Radvan 
• předložil návrh Pokynu děkana o zpracování výroční zprávy 2015. Závěr:  Pokyn o 

zpracování výroční zprávy PrF MU za rok 2015 zůstane ve stávající podobě.  

• oznámil termín konání plesu Právnické fakulty. Byl stanoven na 12. března 2016 (sobota). 

 



proděkan Kotásek 
• Zasedání Vědecké rady se koná v úterý dne 1. prosince 2015 ve 14,00 hodin. Dosud bylo 

přijato 6 omluv členů VR.  

• Ediční rada – děkanka seznámila kolegium s novým složením ediční rady, která bude 
jmenována k 1. 1. 2016:  
předseda 
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.,  

členové 
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.,  
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., 
doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., 
doc. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., 
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., 
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., 
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. 
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.  

Děkanka žádá členy kolegia o případné návrhy na nové členy redakční rady Časopisu pro 
právní vědu a praxi. Termín: do 10. prosince 2015. 

 
proděkan Škop 
informoval o výsledku provedené kontroly interaktivních osnov předmětů programu Veřejná 
správa a seznámil kolegium se zjištěnými nedostatky. Proděkan bude informovat vedoucí na 
poradě vedoucích kateder a ústavů dne 1. 12. 2015. Zjištěné nedostatky je třeba řešit 
individuálně s garantkou programu doc. Skulovou.  
 
proděkan Svatoň 
• se domnívá, že by mělo být zváženo využívání elektronického hlasování, a to zejména 

z důvodu chybějící diskuze. Proděkan Kotásek s tímto názorem souhlasí. Na vědecké radě 
již bude elektronické hlasování využíváno pouze v krajně nezbytném případě. 

• Setkání s VIP absolventy PrF MU při příležitosti konference Dny práva se vydařilo. 
Nicméně, jak se ukázalo, někteří významní absolventi přeci jenom byli opomenuti. 
Proděkan Radvan ujistil, že opomenutí bude napraveno, absolventi budou pozváni na 
právnický ples a budou informováni o dalších významných akcích. Databáze absolventů 
bude rozšiřována o další osoby.  

• K objevujícím se žádostem o posudky a expertízy proděkan připomněl, že zatím trvá 
pozastavení této činnosti. Děkanka dodala, že k obecným věcem se vyjádřit lze, ne však 
rozhodovat mezi dvěma stranami. 

• K otázce vydávání potvrzení o konzultacích Centrem celoživotního (dalšího) vzdělávání 
proděkan Svatoň vysvětlil, že s jeho činností nesouvisí, je to věcí odd. pro DSP a 
rigorózní řízení. Od 1. 1. 2016 bude potvrzení o konzultacích vyřizovat odd. pro DSP a 
RŘ.    

 
 
 
Zapsala: Šimberová     
Schválila: doc. Selucká 



          Příloha č. 1 
Podklad pro jednání kolegia dne 30.11.2015 

Mezifakultní studia 
 
1) Přehled o stavu mezifakultních studií 
 
Existující typy mezifakultních předmětů 

• předměty v rámci mezifakultních oborů (podrobně viz. Příloha č. 1 – Předměty 
v rámci mezifakultních oborů) 

o obor Evropská hospodářská, správní a kulturní studia (v oboru studují 4 aktivní 
studenti – všichni v 7. semestru a 5 studentů má přerušeno studium, obor je 
akreditován do roku 2019) 

o obor Finance a právo (funguje plnohodnotně) 
o obor Informatika ve veřejné správě (funguje plnohodnotně, v oboru studuje 27 

aktivních studentů, obor se bude otevírat i v akademickém roce 16/17) 
o obor Informační bezpečnost (nově otevřený obor v akademickém roce 

2015/2016, více viz. informace doc. Polčák) 
• předměty ur čené studentům PrF a dalšímu oboru na jiné fakultě MU (podrobně 

viz. Příloha č. 2 – Předměty určené studentům PrF a jiným oborům)  
• předměty ur čené výhradně studentům jiných fakult MU  (podrobně viz. Příloha č. 

3 – Předměty určené výhradně studentům jiných fakult MU) 
• předměty otevřené studentům všech fakult MU  

o nelze specifikovat, závisí na nastavení jednotlivých předmětů 
 
Analýza předmětů spadající do působnosti CCV - období semestru podzim 2015 

• MVV57906K Efektivní právní zastupování lékařů a pacientů v medicinských 
sporech 

o předmět určený studentům PrF a dalšímu oboru na jiné fakultě (LF) 
o vyučující: Mgr. Atkinsová (v předchozím semestru participovala na výuce 

LLP) 
o počet studentů: 23/25 (z toho 23 z PrF) 
o předmět byl vyučován v obdobích: podzim 2014 
o obsah předmětu (dle IS, hospitace a komunikace s vyučujícím)): předmět se 

zaměřuje převážně na komunikační techniky v rámci právního zastupování 
(řešeny případy týkající se zdravotnictví). Součástí předmětu není 
problematika zdravotnického práva či obdobné teorie, studenti si na 
praktických příkladech cvičí možné postupy při vyjednávání s klientem či 
protistranou.  

• MVP003K Klinika mediálního práva 
o předmět určený studentům PrF a dalšímu oboru na jiné fakultě (FSS) 
o vyučující: JUDr. Šimáčková, Mgr. Hájek, Mgr. Zemský (LLP), Mgr. Páral 

(LLP) 
o počet studentů: 13/15 (z toho 13 z PrF) 
o předmět byl vyučován v obdobích: podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 

2014, podzim 2014, jaro 2015 



o obsah předmětu (dle IS): předmět se zaměřuje na praktické příklady z mediální 
oblasti, zejména na obsah novinářské praxe a právní aspekty s tím spojené. 
Výuka je vedena převážně odborníky z Ligy lidských práv.  

• MVP002K Klinika zdravotnického práva 
o předmět určený studentům PrF a dalšímu oboru na jiné fakultě (LF) 
o vyučující: JUDr. Šimáčková, JUDr. Červená (LLP) 
o počet studentů: 14/15 (z toho 8 z PrF a 6 z LF) 
o předmět byl vyučován v obdobích: podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 

2014, podzim 2014, jaro 2015 
o obsah předmětu (dle IS): předmět se zaměřuje na problematiku práv pacientů a 

lékařů, na možnosti ochrany těchto práv a vymáhání práv již porušených. 
Výuka je vedena za spolupráce Ligy lidských práv.  

• BVV13Zk Základy práva pro neprávníky 
o předmět určený výhradně studentům jiných fakult MU 
o vyučující: JUDr. Dobrovolná, doc. Galvas, doc. Harvánek, Mgr. Hrdlička, 

JUDr. Kolman, doc. Molek, doc. Mrkývka, Mgr. provazník, prof. Týč, prof. 
Vojáček 

o počet studentů: 43/50 (z toho 16 z PřF, 7 z FF, 6 z ESF, 5 z FSS, 3 z CST, 3 
z FI, 2 z LF, 1 z FSpS)  

o předmět byl vyučován v obdobích: podzim 2013, podzim 2014 
o obsah předmětu (dle IS): předmět poskytuje základní orientaci v právním řádu 
ČR, rozebírá základní právní oblasti a právní instituty.  

 
Plán pro předměty spadající do působnosti CCV - období semestru jaro 2016 

• vyučovány jsou v tomto semestru pouze předměty Klinika mediálního práva a Klinika 
zdravotnického práva 

• výuka proběhne dle plánu a rozvrhu v IS 
 

 
2) Koncepce mezifakultních studií od akademického roku 2016/2017 
 
Vymezení funkce CCV v rámci mezifakultních studií 

• obligatorně garanční (CCV garantuje předmět, koordinuje ho, spravuje ho 
z organizační i administrativní stránky) 

o předměty určené výhradně studentům jiných fakult zajišťované dvou a více 
katedrami PrF (např. Základy práva pro neprávníky) 

o předměty, které jsou garantovány CCV z titulu právních klinik či dovednostní 
výuky (např. Klinika zdravotnického práva) 

• fakultativn ě garanční (v případě zájmu katedry/vyučujícího o koordinaci, 
administraci a organizaci předmětu) 

o předměty v rámci mezifakultních oborů (v současnosti takto CCV negarantuje 
žádný takový předmět) 

o předměty určené studentům PrF a dalšímu oboru na jiné fakultě MU (dohoda 
na garanci nového předmětu Horní právo) 

o předměty určené výhradně studentům jiných fakult zajišťované jednou 
katedrou (v současnosti takto CCV negarantuje žádný takový předmět) 



 
 

• evidenční (CCV pouze eviduje existenci předmětu) 
o předměty v rámci mezifakultních oborů  
o předměty určené studentům PrF a dalšímu oboru na jiné fakultě MU (např. 

Law of eFinance) 
o předměty určené výhradně studentům jiných fakult zajišťované jednou 

katedrou (např. Základy práva životního prostředí pro neprávníky) 
 
Návrh rozvoje mezifakultních studií 

• diskuze o zařazení předmětu BVV13Zk Základy práva pro neprávníky do studijních 
katalogů dalších fakult (již je na PřF), zj. FF, FSpS 

• analýza zj. dovednostech předmětů jiných fakult , které by mohly být vhodné pro 
studenty PrF (předměty zaměřené na zlepšení komunikačních schopností, práci 
v týmu, vedení, lektorské a prezentační dovednosti, celoživotní vzdělávání, práce s 
informacemi apod.) – zejména z důvodu komplexnosti profilu absolventa  

• vyvolání spolupráce s dalšími fakultami ve specializačních předmětech (možnost 
participace na výuce, otevření předmětů studentům jiných fakult nebo přímo možnost 
zařazení předmětů do studijních katalogů jiných fakult) 

o možné nové oblasti mezifakultní výuky (samostatně nebo v rámci pedagogické 
spolupráce s jinými fakultami) – zj. předměty určené pro studenty PrF a 
dalšímu oboru na jiné fakultě  

� Horní právo: navrhovaný nový předmět pro akademický rok 16/17 
� Zdravotnické právo: v rámci vytvoření Školy zdravotnického práva“, zj. 

s LF a FSpS 
� Sportovní právo: např. s FSpS, ESF, PedF 
� Právo v cestovním ruchu: např. s ESF 
� Právo a školství: např. s PedF, FF 
� Právo a zemědělství: např. s PřF, ESF 
� Právo a IT: např. s FI, ESF 
� ………………….  

• podpora současných mezifakultních oborů (ESF, FI, VUT) 
• aktivní vyhledávání možností nových akreditovaných oborů ve spolupráci s jinými 

fakultami 
• možnost studentů PrF na vzdělávání studentů jiných fakult  – vždy za odborného 

dohledu a s možností uznání jako odborné praxe (např. workshopy, letní či zimní 
školy a jiné aktivity v oblasti spotřebního práva, obchodního práva atp.) 

 
Personální zajištění mezifakultní výuky 

• interní a externí vyučující PrF 
• interní a externí vyučující jiných fakult 

 
Ekonomická stránka mezifakultní výuky  

• náklady na interní a externí vyučující PrF a jiných fakult 
• ekonomický zájem na otevření předmětů studentům jiných fakult (rentabilní v případě 

více jak poloviny studentů mimo PrF) – tzv. kredito-studenti 





Návrh na změny předmětů (PVP) ve studijním katalogu pro akademický rok 2016/2017  

Předměty v garanci Centra celoživotního vzdělávání    

předloženo kolegiu k jednání dne 30.listopadu 2015      

         

a) návrh předmětů pro vyřazení ze studijního katalogu od akademického roku 2016/2017      

         

Kód Název Období, ve kterém 

předmět byl/bude 

naposledy rozvrhován 

Vyučující Obor Garant Projekt Kred. Důvod 

MVV78K International Trade 

Transactions: Risks 

Minimalization 

podzim 2013 JUDr. Simona Trávníčková, 

Ph.D. (cvičící) 

M - PPV, 

CST, KOS 

Trávníčkov

á 

TDP
1 

4 optimalizace výuky 

MVD020K Kreativita a kritické myšlení jaro 2015 S. Trávníčková (cvičící) M - PPV Trávníčkov

á 

TDP
1 

3 optimalizace výuky 

BVD001K Vedení a práce v malém týmu jaro 2015 S. Trávníčková (cvičící) B - PSP Trávníčkov

á 

TDP
1 

3 optimalizace výuky 

MVV5790

6K 

Efektivní právní zastupování 

lékařů a pacientů v 

medicínských sporech 

podzim 2015 L. Atkinsová (cvičící), K. Hol

oubková (cvičící) 

M - PPV, 

LF  

Atkinsová 0 3 optimalizace výuky 

MVV7915

K 

Vyjednávání obchodních 

smluv v praxi mezinárodní 

advokátní kanceláře 

podzim 2015 P.myšáková (cvičící), P. 

Verner (cvičící), M. 

Hogenová (cvičící) 

M - PPV Hogenová 

(Allen & 

Overy) 

0 3 optimalizace organizace výuky - přesun do 

formy jiné nekreditové aktivity (nižší 

administrativní zátěž, nulové nebo snížené 

finanční prostředky, bez nutnosti zavedení 

do IS, možnost výběru budoucích stážistů z 

řad studentů) 

MVD001K Transakční praxe v 

mezinárodní advokátní 

kanceláři 

jaro 2016 S. Trávníčková (přednášející

) 

M - PPV Hogenová 

(Allen & 

Overy) 

0 3 optimalizace organizace výuky - přesun do 

formy jiné nekreditové aktivity (nižší 

administrativní zátěž, nulové nebo snížené 

finanční prostředky, bez nutnosti zavedení 

do IS, možnost výběru budoucích stážistů z 

řad studentů) 

MVD019K Právo obchodních společností 

v praxi 

podzim 2015 P. Tomšů (cvičící) M - PPV Tomšů 

(Havel a 

Holásek) 

0 3 optimalizace organizace výuky - přesun do 

formy jiné nekreditové aktivity (nižší 

administrativní zátěž, nulové nebo snížené 

finanční prostředky, bez nutnosti zavedení 

do IS, možnost výběru budoucích stážistů z 

řad studentů) 

MVV5790

2K 

Akvizice a financování 

společností v mezinárodním a 

národním prostředí 

podzim 2015 L. Hladká (cvičící), J. Hladký 

(cvičící) 

M - PPV Hladký 

(HVH 

Legal) 

0 3 optimalizace organizace výuky - přesun do 

formy jiné nekreditové aktivity (nižší 

administrativní zátěž, nulové nebo snížené 

finanční prostředky, bez nutnosti zavedení 

do IS, možnost výběru budoucích stážistů z 

řad studentů) 

         
1
 zrušení předmětů nebude mít vliv na dodržení závazků fakulty z projektu      



         

b) návrh předmětů na zařazení do studijního katalogu od akademického roku 2016/2017      

         

Kód Název Období výuky Vyučující Obor Garant Rozsah Kred. Důvod 

 Právní klinika - Stavba v praxi 

veřejného ochránce práv 

podzim 2016 J. Gregorová (cvičící), J. 

Večeřová (cvičící), J. 

Vašíková (cvičící) 

M-PPV Večeřová 0/1 3 rozvoj právních klinik, rozšiřující se 

problematika související se stavbou v 

právu 

 Horní právo jaro 2017 J. Hanák, I. Průchová, 

internisté z PřF, externisté z 

praxe 

M-PPV Hanák 1/1 3 poptávka po odbornících z této oblasti, 

specializační a multidisciplinární předmět, 

možnost otevření studentům jiných fakult 

(PřF) 



 



 
Příloha č. 3 

 
 
 
Personální změny  
Listopad 2015  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nástupy do pracovního poměru: 
12.11.2015 Mgr. Zuzana Janoušková sekretářka 
   dělená: Kat. právní teorie a Ústav práva a  
   technologií (zak.1111/úvazek 0,5; doba určitá -   
   zástup dobu nemoci Hany Jelínkové, nejdéle do  
   30.06.2016)  
Změna úvazku:  
-   

Prodloužení pracovního poměru:  

JUDr. Radim Charvát, Ph.D.  KMEP - odborný asistent  
   PP do 31.12.2015 - prodlouženo do 31.12.2018 

JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.  Kat. fin. práva a NH - odborný asistent  
   PP do 31.12.2015 - prodlouženo do 31.12.2018   
   

Mgr. et Mgr. Naďa Štachová, Ph.D.  Kat. dějin státu a práva - odborný asistent  
   PP do 31.12.2015 - prodlouženo do 31.12.2018   

JUDr.Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.,   Kat. dějin státu a práva - odborný asistent  
   LL.M., Eur.Int.   PP do 31.12.2015 - prodlouženo do 31.12.2018 
 

Mgr. Jozef Janovský  KMEP – výzkumný pracovník (projekt)  
   PP do 31.12.2015 - prodlouženo do 31.12.2016 

Michal Dašek  Odd. údržby a provozu budovy - údržbář  
   PP na dobu neurčitou 
Mgr. Hana Sloupenská   Ústřední knihovna - knihovník 
   PP do 31.12.2015 - prodlouženo do 31.12.2017 

 
 
 
 
 
Dne: 26.11.2015 Vypracovala: Ing. Dagmar Pipalová 
 
 


