
 
Zápis č. 8/2015-2016 ze zasedání kolegia děkana dne 14. 12. 2015 

 
 

   MU-IS/124522/2015/315550/PrF 
 
Přítomni: doc. Selucká, proděkani doc. Svatoň, doc. Kotásek, doc. Škop, doc. Radvan, dr. 
Jurníková, tajemnice Ing. Přikrylová,  
Host: doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.,  
Omluva: prof. Gregorová (nemoc), předsedkyně AS doc. Ronovská (dovolená) 
 
Program:  

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

 
 
Úvodem zasedání kolegia děkanka podala několik informací: 
 

• Na jednání kolegia byla přizvána doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., vedoucí katedry trestního 
práva. Vzhledem k dlouhodobé nemoci proděkanky prof. Gregorové děkanka pověří doc. 
Kalvodovou vedením rezortu doktorského studia a rigorózního řízení s účinností od 1. ledna 
2016. 

• Děkanka oznámila kolegiu, že z důvodu jmenování prof. JUDr. Josefa Fialy, CSc., soudcem 
Ústavního soudu bude od 1. ledna 2016 pověřen vedením katedry občanského práva prof. 
JUDr . Jan Hurdík, DrSc. 

• AS PrF schválil na svém zasedání dne 7. prosince 2015 vznik Ústavu pro otázky soudnictví 
v rámci projektu ERC JUDr. Davida Kosaře, Ph.D. JUDr. Kosař bude jmenován vedoucím 
ústavu. Činnost ústavu bude zahájena od 1. září 2016. 

 
 
ad 1. 
Kontrola úkol ů 

• Schůzka s prof. Večeřou – úkol trvá. Zatím nebyl navázán kontakt s prof. Holländerem.  

• Pokyn o přijímacím řízení do NVS – úkol proděkanky Jurníkové trvá. Bude zpracováno do 
konce roku 2015. 

• Veřejná debata k uprchlické otázce „Uprchlíci a právo“ – uskutečnila se dne 3. 12. 2015 a 
proběhla dobře. Děkanka děkuje Mgr. Uhlířové za přípravu diskuze a její moderování.  

• Zpřístupnění IS pro studenty VUT. 
Úkol: proděkan Škop zajistí, aby Mgr. Pavliňák udělil přístupová práva posluchačům FEKT 
VUT v Brně studujícím v rámci smlouvy o spolupráci na PrF MU, v termínu do 15. 12. 2015. 

• Vytíženost – náměty a připomínky ke koncepci vytíženosti lze podat děkance do 31. 12. 2015. 

• Nepodpoření návrhu projektu JUDr. Kožiaka a Ing. Mgr. Rubana – proděkan Kotásek sdělil 
oběma řešitelům písemně důvody nepodpoření jejich návrhu projektu.  

• Děkanka informovala kolegium o problematice uznávání vědeckopedagogických titulů 
získaných ve Slovenské republice. Konkrétně se jedná o uznání titulu docent získaného na 
Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě JUDr. Renatou Veselou, Ph.D.  

Závěr:  k této otázce se kolegium vrátí na příštím jednání, tj. 18. 1. 2016.  



• Plán kolegií na jarní semestr 2016 - do 15. 12. 2015 byl termín pro podání návrhů témat pro 
zařazení do plánu jednání kolegia v jarním semestru. Dodala pouze prod. Jurníková.  

• Doplnění chybějících e-learningových osnov – plnění úkolu probíhá. Proděkan Škop na kolegiu 
dne 18. 1. 2016 podá informaci o stavu doplnění osnov pro Veřejnou správu. 

• Návrhy nových členů redakční rady ČPVP – proděkan Kotásek uvedl jména nově navrhovaných 
členů: JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., doc. JUDr. Ing. Michal 
Radvan, Ph.D., doc. JUDr. Monika Jurčová, Ph.D.(PrF TU), JUDr. Gábor Hulkó, Ph.D., JUDr. 
Tomáš Lichovník (ÚS), JUDr. David Uhlíř (ÚS), JUDr. František Púry (NS). Bude třeba řešit 
jmenování nového předsedy redakční rady, kterým byl dosud prof. JUDr. Jan Filip, CSc. 

 

 
ad 2. 
Zkouškové období 
Proděkanka Jurníková poukázala na problém na katedře pracovního práva a práva soc. zabezpečení, 
kde došlo k vyhlášení předtermínů bez přihlašování. Regulované otevírání přihlašování ke 
zkouškám se používá pouze na PrF. Jiné fakulty tento způsob nevyužívají. Ve spojitosti se 
zkouškovým obdobím se jinak nejeví žádný problém.  
 
 
ad 3. 
Aktuální otázky 
 
• Koncepce Centra dalšího vzdělávání (CDV) 

Proděkan Svatoň předložil písemný materiál Koncepce Centra dalšího vzdělávání (CDV), jehož 
součástí je koncepce oblastí činností, s níž bylo již kolegium seznámeno: dovednostní výuka, 
právní kliniky, mezifakultní studia. Zbývá projednat informaci o dosavadním stavu odborných 
praxí (viz Příloha č. 5 předloženého materiálu) a koncepci odborných praxí (vzor smlouvy o 
poskytování praxí je Přílohou č. 6 předloženého materiálu). V rámci diskuze mimo jiné 
proděkanka Jurníková poznamenala, že mnozí studenti žádají kvůli praxi o udělení ISP. Praxe je 
však součástí výuky, nevzniká tedy nárok na udělení ISP.  
Závěr: Kolegium bere na vědomí informaci o dosavadním stavu odborných praxí a schvaluje 
předloženou koncepci Centra dalšího vzdělávání. Hlasování: schváleno všemi hlasy. Materiál je 
přílohou č. 1 tohoto zápisu. Na jednání kolegia v lednu 2016 proděkan Svatoň připraví koncept 
metodiky multioborových aktivit. 

  
• Kolegium obdrželo písemný informační materiál o přípravě konference Cofola 2016 se žádostí 

o vyjádření k návrhům témat.  
Závěr:  kolegium bere na vědomí informace o konferenci Cofola 2016 s tím, že doporučuje 
zařazení nezařazených témat. Téma 5. sekce Palčivá a zajímavá témata právní úpravy českého a 
slovenského zdravotnictví kolegium doporučuje změnit na Aktuální problémy českého a 
slovenského zdravotnictví.  

 
• Kolegium projednalo návrhy externích pracovníků pro jarní semestr 2016.  

Závěr: schvaluje se. 
 
 
ad 4. 
Různé 
 
tajemnice Ing. Přikrylová  
• se zúčastnila schůzky k projektům OPVVV. Informovala, že MU připravuje celouniverzitní 

projekt, do kterého budou zapojeny jednotlivé fakulty se svými projekty. Z PrF může být do 
celouniverzitního projektu zapojena dovednostní výuka. U projektu PrF bude za investiční část 



odpovídat tajemnice, za obsahovou část některý z proděkanů. Projekt MU se bude podávat 
v polovině roku 2016.  

 
proděkanka Jurníková 
• informovala, že v reakci na diskuzi o zapojení studentů do uprchlické problematiky studenti 

žádají o příspěvek na dopravu do Vyšných Lhot, kde poskytují uprchlíkům právní poradenství. 
Další skupina studentů v reakci na výzvu, která zazněla na diskuzi s ministrem Dienstbierem, se 
hodlá vydat poskytovat pomoc na srbsko-makedonskou hranici. Požadují příspěvek na nákup 
vody, přikrývek apod., a příspěvek na náklady na dopravu. Tajemnice Ing. Přikrylová vysvětlila, 
že ze stipendijního fondu lze přispět studentům na jízdné do Vyšných Lhot formou 
mimořádného stipendia na základě zprávy o provedené činnosti. Ve věci působení na srbsko-
makedonské hranici se studentům doporučuje obrátit se na RMU, prorektora Malého. 

• Ve spolupráci s Mgr. Sochorovou byl připraven předmět doktorského studijního programu 
Pedagogická práce – workshop. Workshopy v rámci DSP budou dobrovolné. Nejsou 
podmínkou pro udělení zápočtu. 

 
proděkan Radvan 
informoval kolegium o pozvání britského advokáta Roberta Courtneidge JUDr. Kynclem (KFPNH) 
za účelem uspořádání workshopu Workshop on Payment System, Virtual Currencies and 
Blockchain na PrF MU dne 28. ledna 2016.  
Závěr:  kolegium souhlasí s tím, že fakulta poskytne místnost pro přednášku. Příště je nutné, aby 
termín návštěvy zahraničního přednášejícího byl sjednán ve výukovém období.  
 
proděkan Svatoň 
předložil návrh Dlouhodobého záměru PrF ve znění aktualizovaném ke 14. 12. 2015. Termín pro 
připomínkování je pro vedoucí kateder a členy kolegia děkana do 15. 1. 2016. Tentýž termín pro 
vyjádření Akademického senátu byl dohodnut na jeho zasedání dne 7. 12. 2015.  
 
 
 
 
 
Zapsala: Šimberová 
Schválila: doc. Selucká 



Příloha č. 1 
 

 
Koncepce 

Centra dalšího vzdělávání*: 
Oddělení právních praxí a klinik od 1.1.2016 

 
* v materiálu je použit nový název oddělení, který je schválený Akademickým senátem PrF a dne 14.12.2015 se 
předpokládá jeho schválen Akademickým senátem MU  
 
1) Jednotlivé oblasti činností 

a. Dovednostní výuka  
Koncepce byla předložena kolegiu dne 2.11.2015 (viz. Příloha č. 1) 

b. Právní kliniky 
Koncepce byla předložena kolegiu dne 2.11.2015 (viz. Příloha č. 2) 

c. Mezifakultní studia 
Koncepce byla předložena kolegiu dne 30.11.2015 (viz. Příloha č. 3) 

d. Odborné praxe 
Koncepce je předložena kolegiu dne 14.12.2015 (viz. Příloha č. 4), informace o 
dosavadním stavu Odborných praxí viz. Příloha č. 5  

e. Podpora multioborových aktivit 
 

2) Obsahové náplně a vazby mezi jednotlivými aktivitami 
Schéma demonstruje jednotlivé typy aktivit a jejich obsah CDV – OPPK dle předložených 
koncepcí. Díky kumulaci těchto činností je oddělení schopno tvořit důležité vazby mezi 
jednotlivými aktivitami.  

 
a) Dovednostní výuka 

 
 

 

Teoretický  
předmět 

teoretická výuka zaměřená na znalosti  
(specializační nebo multidisciplinární) 

Možnost vazby na: 
• Teoreticko – praktický předmět 
• Praktický předmět 
• Workshop, akci, kurz 
• Odbornou praxi 
• Právní kliniku 

Příklad: 
• předmět Azylové a migrační právo může být 

podmínkou absolvování Právní kliniky 
uprchlického práva 

Teoreticko – praktický 
předmět 

teoretická výuka zaměřená na znalosti (specializační 
nebo multidisciplinární) 

+ 
praktická výuka 

Možnost vazby na: 
• Teoretický předmět 
• Praktický předmět 
• Workshop, akci, kurz 
• Odbornou praxi 
• Právní kliniku 

Příklady: 
• předmět Praxe mezinárodněprávní ochrany dětí 

může být podmínkou pro absolvování odborné 
praxe na UMPOD 

 



 
b) Právní kliniky 

 
c) Mezifakultní studia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

d) Odborné praxe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktický 
předmět 

teoretická výuka zaměřená na dovednosti  
(obecné nebo právní) 

+ 
praktická výuka 

Možnost vazby na: 
• Teoretický předmět 
• Teoreticko – praktický předmět 
• Workshop, akci, kurz 
• Odbornou praxi 
• Právní kliniku 

Příklad: 
• Předmět Techniky vyjednávání při poskytování 

právních služeb může být podmínkou pro 
absolvování vybraných právních klinik, kde 
bude více docházet ke styku s veřejností 

 

Právní klinika 
základní teoretická příprava 

+ 
klinická praxe  

Možnost vazby na:  
• Teoretický předmět 
• Teoreticko – praktický předmět 
• Praktický předmět 
• Workshop, akci, kurz 
• Odbornou praxi 

Příklad: 
• Právní klinika ombudsmanské praxe může být 

podmínkou pro absolvování odborné praxe 
v Kanceláři Veřejného ochránce práv 

 
 

Odborná praxe 
práce pod vedením odborníků  

Možnost vazby na: 
• Teoretický předmět 
• Teoreticko – praktický předmět 
• Praktický předmět 
• Workshop, akci, kurz 
• Právní kliniku 

Příklad: 
• výkon odborné praxe v advokátní kanceláři 

může být podmínkou pro některý z v budoucnu 
pořádaných kurzů advokátními kancelářemi  

Workshop,  
akce, kurz 

jiné jednorázové nebo opakující se aktivity 
Možnost vazby na: 

• Teoretický předmět 
• Teoreticko – praktický předmět 
• Praktický předmět 
• Odbornou praxi 
• Právní kliniku 

Příklad: 
• účast na projektu Streetlaw může být 

podmínkou pro v budoucnu zamýšlené Právní 
kliniky týkající se spotřebitelských témat 

Mezifakultní studia 
 
Tato studia mohou mít formu: 

• Teoretického předmětu 
• Teoreticko – praktického předmětu 
• Praktického předmětu 
• Právní kliniky 

 



 
 
3) Působnost 
 

3.1 CDV – OPPK zajišťuje zejména: 
 
a) obligatorní a vyhrazené činnosti týkající se: 

• právních klinik 
• odborných praxí 
• praktických předmětů (např. Vedení a práce v malém týmu) 
• teoretických a teoreticko – praktických předmětů, které CDV v současnosti 

garantuje, resp. v budoucnu zorganizuje (např. Azylové a migrační právo, Praxe 
mezinárodněprávní ochrany dětí) 

• workshopů, akcí, kurzů, které CDV v současnosti garantuje, resp. v budoucnu 
zorganizuje (např. Streetlaw) 

• mezifakultních studií, která jsou organizována více než jednou katedrou (např. 
Základy práva pro neprávníky) 

• ostatních předmětů a aktivit z hlediska projektové udržitelnosti (OP VK TDP, OP VK 
Partnerství) 

 
b) fakultativní činnosti* týkající se:  

• teoreticko – praktických předmět 
• ostatních mezifakultních studií 
• workshopů, akcí, kurzů 

*  v případě, že je tato agenda svěřena Centru dalšího vzdělávání – oddělení  
 právních praxí a klinik garantem/katedrou/vedením fakulty 

 
3.2 Ve výše uvedených činnostech plní zejména tyto funkce: 
 

a) koordinační 
• spolupráce s interními a externími vyučujícími a externími partnery 
• dohled na projektovou udržitelnost 
• vedení administrace a evidence) 

 
b) návrhovou 
• navrhování kolegiu vznik, změny a zánik včetně obsahové a personální stránky 
 

 
Shrnutí 
 
Oddělení si klade především tyto cíle:  

• působit v jasně vymezených oblastech  
• dále analyzovat a optimalizovat povinně volitelné předměty 
• rozšiřovat spolupráci s významnými institucemi a organizacemi z řad veřejného i 

soukromého sektoru (zj. v oblasti odborných praxí a právních klinik) 
• získávat pro výuku erudované pedagogy z řad interních i externích vyučujících 
• rozvíjet ty aktivity, jejichž cílem je zlepšení právních dovedností či specializačních znalostí 

studentů (zj. v oblasti dovednostní výuky, právních klinik, případně dalších aktivit); zde 
klást důraz na efektivní zařazení jednotlivých aktivit do kreditové výuky nebo mimo ni 
(omezení nárůstu PVP, naopak možnost vzniku jiných forem) 



• vytvářet školy práva, tj. virtuální koordinační instituty multidisciplinárních právních oblastí  
• pružně reagovat na poptávku trhu práce (co zaměstnavatelé od studentů potřebují pro jejich 

efektivní uplatnění), na relevantní trendy v oblasti výuky práva i na potřeby široké veřejnosti 
(co může fakulta a studenti veřejnosti nabídnout např. v oblasti právní pomoci 
prostřednictvím právních klinik) 

• budovat spolupráci napříč MU, případně s dalšími vysokými školami v oblasti 
mezifakultních studií 

• zefektivnit komunikaci se studenty (zj. vytvořením aktuální webových stránek zabývající se 
problematikou celého oddělení, tzn. vše na jednom místě a navázání na sociální sítě)  

• propojovat činnost s oddělením komerčních aktivit (zj. možnost využití lektorů, možnost 
sdílení obsahu – jednotlivých témat) 



Příloha č. 1 – Koncepce dovednostní výuky 
 

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 – viz Přehled předmětů v 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 – viz Přehled předmětů v 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. 2 – Koncepce právních klinik 

 
1) 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. 3 – Koncepce mezifakultních studií 

 
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 



Příloha č. 4 – Koncepce odborných praxí 
 
Obecně 

• převzetí kompletní agendy odborných praxí CDV (Mgr. Sochorová) k 1.1.2015, garantem 
zůstane proděkan doc. Svatoň 

• vyvolání jednání s doc. Brandejsem z důvodu zefektivnění registrace studentů (nutnost 
zaregistrování odborné praxe v registračním období, kdy studenti ještě nemají uzavřené 
dohody s poskytovateli, neznají svůj rozvrh apod.) 

• analýza projektu Streetlaw (teoretická příprava pedagogy a následná výuka našimi 
studenty na středních školách); možnost rozšíření na další oblasti zájmu (senioři, žáci ZŠ, 
studenti jiných fakult MU, ženy na RD, sociálně potřební občané apod.), případně převedení 
tohoto typu výuky na klinickou výuku (teoretická příprava a následná praktická činnost u 
partnerů) 

• navázání některých odborných praxí na předchozí účast na vybraných předmětech 
(např. předchozí klinická výuka v Kanceláři Veřejného ochránce práv a následné umožnění 
výkonu odborné praxe tamtéž) 

• možnost uspořádání Practice Fair – veletrhu poskytovatelů odborných praxí 
s fakultativním náborem studentů 

 
Poskytovatelé odborných praxí 

• bude provedena kompletní analýza současných poskytovatelů praxí uváděných na portálu 
odborných praxí (prověření partnera, aktuální zájem partnera, možnost uzavření smlouvy s 
partnerem) 

• nadále bude probíhat komunikace s potenciálními poskytovateli odborných praxí a snaha 
o zastřešení odborných praxí smlouvou (z oblasti státní správy, soukromého i neziskového 
sektoru, fakulty MU apod.) 

• proběhnout odborné praxe u již dohodnutých poskytovatelů praxí 
• průběžně bude probíhat komunikace se stávajícími poskytovateli (zjištění případných 

nedostatků, zefektivňování spolupráce, možné navyšování počtu studentů apod.) 
 
Komunikace se studenty 

• webový portál www.praxe.law.muni.cz 
o analýza současného stavu, kdy poskytovatelé praxí vkládají sami inzeráty na portál 

odborných praxí (probíhá jen formální kontrola inzerátu); jako vhodnější řešení se 
jeví vkládání inzerátů ze strany PrF na základě žádosti subjektů (za současného 
ověření partnera a jeho nabídky) 

o informovanost studentů o poskytovatelích odborných praxí, se kterými má PrF 
uzavřenu smlouvu o umožnění výkonu odborné praxe a nabídka výkonu odborných 
praxí  

o pravidelná aktualizace portálu  
• seminář k odborným praxím: bude probíhat každý semestr (duben a listopad), otevřený 

bude primárně studentům 3. ročníku, účastnit se jej mohou ale i ostatní studenti (zejména 
pro zjištění aktuálních nabídek odborných praxí u poskytovatelů, se kterými bude mít PrF 
uzavřenu smlouvu) 

• nástěnka: pravidelná aktualizace informací  
• zpětná vazba od studentů: získání informací o průběhu praxí a možné zefektivnění 

spolupráce, případně obsahu odborných praxí 
• sociální sítě: možnost nabídky odborných praxí apod.  
• poskytování informací studentům: Mgr. Sochorová 
• organizace realizace smluv s poskytovateli praxí: Mgr. Sochorová 



• uznávání odborných praxí: doc. Svatoň 
• povolování výjimek: doc. Svatoň 



 
 

Příloha č. 5 – Stav odborných praxí 
 
Základní údaje 

• odborné praxe probíhají v rozsahu 4 x 10 dní, a to nejdříve od 6. semestru studia 
• odborné praxe jsou vedeny jako předměty MPX (obecné nebo speciální) – v období 

udržitelnosti (z projektu OP VK teorie – dovednosti – praxe: inovace studia práva /dále jen 
TDP/) do 31.12.2018 

• garantem všech odborných praxí je doc. Svatoň (uznávání odborných praxí, povolování 
výjimek), kontaktní osobou Mgr. Havlík (sběr podkladů, informace studentům, správa 
webového portálu www.praxe.law.muni.cz) 

• agenda odborných praxí bude od Mgr. Havlíka na CDV předána k 31.12.2015, dne 
10.12.2015 proběhla informační schůzka Mgr. Sochorové s Mgr. Havlíkem  

 
Poskytovatelé odborných praxí 

• existence smlouvy o umožnění výkonu odborných praxí s Městským soudem v Brně  
o praxe nebyla v akademickém roce 2014/2015 na základě této smlouvy realizována 
o po obnovení kontaktu proběhly odborné praxe 10 studentů v podzimním semestru 

2015 
• CDV postupně oslovilo další partnery s žádostí o zastřešení odborných praxí 

prostřednictvím smlouvy o umožnění výkonu odborných praxí (vzor viz Příloha č.7); 
výhodami smlouvy je zj. přehled nad probíhajícími praxemi, zajištění odborných praxí u 
významných institucí, garance praxí pro určitý počet studentů  

o Ústavní soud – smlouva uzavřena v listopadu 2015 
o Nejvyšší soud – v jednání 
o Okresní soud Brno venkov – smlouva bude uzavřena v lednu 2016 
o Městské státní zastupitelství – smlouva v jednání, možnost uzavření smlouvy 

s Krajským státním zastupitelstvím a všemi jemu podřízenými pracovišti 
o Občanská poradna Brno – smlouva bude uzavřena nejpozději během ledna 2016, 

dále bude projednána s Asociací občanských poraden (celorepubliková působnost) 
o Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí - smlouva bude uzavřena nejpozději 

během ledna 2016 
o Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - v jednání, možnost uzavření 

smlouvy pro všechna pracoviště v ČR 
o Úřad Veřejného ochránce práv - smlouva bude uzavřena až na období jarního 

semestru 2016 
• další poskytovatelé odborných praxí generuje webový portál www.law.muni.cz, a to vždy, 

když poskytovatel zadá inzerci (po sdělení jeho údajů jsou mu zaslány přístupové údaje 
k administraci inzerátů) – následně jsou tito poskytovatelé uváděni pod označením „Seznam 
spolupracujících organizací“ – viz. Příloha č.8 

 
Komunikace se studenty 

• webový portál www.praxe.law.muni.cz: poskytuje informace k organizaci a administraci 
odborných praxí, inzeráty (nabídky) odborných praxí a stáží poskytovateli odborných praxí 
a vzorové dokumenty pro absolvování odborných praxí  

• seminář k odborným praxím: určený studentům 5. semestru (v rámci informovanosti 
studentů a z důvodu udržitelnosti v projektu TDP do 31.12.2018), CDV zorganizovalo 
seminář dne 5.11.2015, informace poskytla Mgr. Sochorová a Mgr. Havlík, účast 160 
studentů 



• nástěnka v 1. patře (naproti studijnímu oddělení): CDV provedlo úpravu a aktualizaci 
informací a vyvěšených materiálů 

• poskytování informací studentům: Mgr. Havlík (do 31.12.2015) 
• organizace realizace smluv s poskytovateli praxí: Mgr. Sochorová 
• uznávání odborných praxí: doc. Svatoň 
• povolování výjimek: doc. Svatoň 



 
Příloha č. 6 

 
Smlouva o spolupráci pro umožnění výkonu odborné praxe studentů Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity 
 

Smluvní strany 
 
Masarykova univerzita 
Se sídlem Žerotínovo nám. 9, 611 77 Brno 
Právnická fakulta 
Veveří 70, 611 80 Brno 
IČ: 00216224 
DIČ: CZ00216224 
zastoupena doc. JUDr. Markétou Seluckou, Ph.D., děkankou 
/dále jen „fakulta“/ 
 
a 
 
Název: ___________________ 
se sídlem: ________________ 
IČ: ______________________ 
DIČ: _____________________ 
zastoupena: ________________ 
/dále jen „poskytovatel“/ 
 

I.   
Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele umožnit studentům fakulty absolvování odborné 
praxe v rámci studijního programu Právo a právní věda, obor Právo.  

2. Za účelem zvýšení odborně praktických znalostí studentů fakulty se smluvní strany dohodly na 
organizování odborné praxe za následujících podmínek.  

 
II. 

Podmínky výkonu odborné praxe 
1. Odborná praxe proběhne v prostorách a zařízeních poskytovatele. Délka realizované odborné praxe musí 
činit minimálně 10 pracovních dní v rozmezí jednoho semestru. Maximální počet studentů, kteří se budou 
účastnit odborné praxe u poskytovatele, je _______ za semestr.  

2. Poskytovatel se zavazuje, že veškeré odborné praxe studentů fakulty budou realizovány na základě této 
smlouvy a za podmínek v této smlouvě uvedených. Poskytovatel nebude umožňovat realizaci odborných 
praxí studentů fakulty na základě individuálních dohod, s výjimkou případů hodných zvláštního zřetele.  

 
III. 

Povinnosti fakulty 
1. Osobou pověřenou poskytovatelem, která bude zajišťovat kontakt mezi fakultou a poskytovatelem, je 

Mgr. Lenka Sochorová, tel.: 549 49 8046, 778 765 632, email: lenka.sochorova@law.muni.cz.  
2. Fakulta je povinna informovat poskytovatele o jakýchkoliv změnách nebo okolnostech, jež by mohly mít 

vliv na průběh odborné praxe a její bezpečnost pro obě zúčastněné strany.  
3. Fakulta se zavazuje informovat studenty fakulty o možnosti výkonu odborné praxe u poskytovatele 

(např. prostřednictvím webového portálu www.praxe.law.muni.cz, na fakultní vývěsce, elektronickou 
poštou, prostřednictvím Vývěsky v Informačním systému Masarykovy univerzity apod.).  

 
 

IV. 
Povinnosti poskytovatele 

1. Poskytovatel umožní osobě pověřené fakultou po předchozí dohodě vstup na pracoviště, na kterém 
probíhá odborná praxe studenta a poskytne mu potřebné informace.  



2. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit studentům absolvujícím odbornou praxi pracovní podmínky 
odpovídající právním předpisům. Zejména je seznámí s předpisy o BOZP, pracovním řádem a dalšími 
právními předpisy vztahujícími se k organizaci, průběhu a náplni odborné praxe.  

3. Osobou pověřenou poskytovatelem, která bude zajišťovat kontakt mezi fakultou a poskytovatelem, je 
určen _______________________, funkce: ________________, tel.: __________________________, 
email: ___________@______________.  

3. Poskytovatel se zavazuje, že studentovi sdělí před nástupem na odbornou praxi údaje potřebné 
k vyplnění Odpovědníku Sdělení místa výkonu praxe, jehož vzor tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

4. Poskytovatel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od skončení odborné praxe studenta vyplní a předá 
studentovi nebo fakultě Potvrzení o absolvování odborné praxe, jehož vzor tvoří Přílohu č. 2 této 
smlouvy. 

 
V. 

Ostatní ujednání 
1. Poskytovatel je oprávněný využívat portál odborných praxí na stránkách www.praxe.law.muni.cz, kam 

může vkládat své nabídky odborných praxí pro studenty fakulty. Pro přihlášení bude poskytovatel 
využívat údaje, které mu budou vygenerovány a sděleny fakultou.  

2. Poskytovatel může své nabídky odborných praxí pro studenty fakulty sdělit také pověřené osobě uvedené 
v čl. III. odst. 2., která zajistí zveřejnění nabídky studentům fakulty.  

3. Na žádost poskytovatele praxe může být se studentem sepsán Protokol o přijetí studenta na odbornou 
praxi (dále jen „protokol“), jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. Protokol podepisuje osoba 
odpovědná za řádný průběh odborné praxe ze strany fakulty a osoba odpovědná za řádný průběh odborné 
praxe ze strany poskytovatele.  

4. Poskytovatel je oprávněn provést výběr studentů pro účast na odborné praxi dle vlastních kritérií. 
Poskytovatel může tímto výběrem pověřit fakultu, přičemž jí sdělí podmínky výběru (časová soutěž, 
ukončené určité předměty, předchozí praxe studenta, zaslání motivačního dopisu apod.).  

 
VI. 

Společná ustanovení 
1. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
2. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení 

obdrží fakulta a jedno poskytovatel. Smlouva může být měněna jen písemnými dodatky podepsanými 
oběma stranami.  

3. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou, nabývá účinnosti dnem 
podpisu oběma stranami.  

4. Při neplnění nebo porušení podmínek stanovených v této smlouvě je kterákoliv ze stran oprávněna od 
této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinky nastávají dnem 
následujícím po doručení druhé straně.  

 
Brno, dne _____________   ____________, dne ____________ 
 
 
  __________________________  _____________________________ 
  doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.   _______________ 
  děkanka fakulty  ____________ 
 
Přílohy:  

1. Vzor Odpovědníku Sdělení místa výkonu praxe 
2. Vzor Potvrzení o absolvování odborné praxe 
3. Vzor Protokolu o přijetí studenta na odbornou praxi 



 

Příloha č. 7 - Seznam spolupracujících organizací 
 

• AD auditoři a daňoví poradci, a.s. 
• Advokátní kancelář Coufal, Georges & partners s.r.o. 
• Advokátní kancelář Coufal, Georges & partners s.r.o. 
• Advokátní kancelář Chocholová&Podskalská 
• Advokátní kancelář JUDr. Evy Janíkové 
• Advokátní kancelář JUDr.Ivan Brož 
• Advokátní kancelář JUDr. Karla Malásky 
• Advokátní kancelář Knotek, spol. s r.o. 
• Advokátní kancelář Kučera a Truschinger 
• Advokátní kancelář Mgr. Michala Večeři 
• Advokátní kancelář Mgr. Tomáš Vácha & spol. 
• Advokátní kancelář Polverini & Strnad 
• A-ENTER UCETNI s.r.o. 
• Air Bank a.s. 
• AK bdp Buchlovský Dvorský Purket 
• AK Bulinský, Mach & Vávra 
• AK EISELSBERG NATLACEN WALDERDORFF CANCOLA v.o.s. 
• AK FABIAN & PARTNERS 
• AK HRDINA \ WALDHANS 
• AK Hroza & Zapletal 
• AK Chladová & Vybíral 
• AK Chocholová & Podskalská 
• AK Chýský & Doležal, v.o.s. 
• AK Indra & Šebesta 
• AK JANÁK ZEITHAML & spol. 
• AK Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři 
• AK JUDr. Erik Orlet 
• AK JUDr. Evy Janíkové 
• AK JUDr. Ing. Heleny Horové, LL.M. 
• AK JUDr. Ing. Pavel Schreiber, JUDr. Pavla Plašilová, JUDr. David Sehnálek, Ph.D. 
• AK JUDr. Jana Kudrnová, Ph.D. - JUDr. Hana Skotnicová 
• AK JUDr. Jaromír Saxl 
• AK JUDr. Jaroslava Padrnose, CSc. a JUDr. Jany Jakoubkové 
• AK JUDr. Kateřina Pavlíková a partneři 
• AK JUDr. Lubomír Polách 
• AK JUDr. Martin Frimmel, Ph.D. 
• AK JUDr. Martin Svoboda, Ph.D., advokát 
• AK JUDr. Martin Šmerda 
• AK JUDr. Milan Kyjovský 
• AK JUDr. Petr Pospíšil, advokát 
• AK JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla 
• AK JUDr. Sáša Navrátilová 
• AK JUDr. Stanislav Zenáhlík 
• Ak JUDr. Václava Peňáze 
• AK JUDr. Věra Mádrová a AK JUDr. Růžena Valdhansová 
• AK JUDr. Vlasta Němcová 
• AK Kestlová, Rotterová & Mádr 
• AK Keznikl, Rychnovská, Hartman - sdružení advokátů 
• AK Kyjovský, Blažek a kolegové 
• AK Maršálek & Žíla 
• AK Mgr. David Metelka 
• AK Mgr. Ing. Milan Šouba 
• AK Mgr. Lenka Piknová 
• AK Mgr. Markéta Kellerová 
• AK Mgr. Michal Wiedermann 
• AK Mgr. Moniky Klíčové 
• AK Mgr. Olga Králíková 
• AK Mgr. Pavel Palatický, advokát 



• AK Mgr. Robert Rotrekl, advokát a AK Mgr. Vít Palarčík, advokát 
• AK Mgr. Sofie Pondikasové 
• AK Mgr. Tomáš Rašovský 
• AK Paroulek 
• AK PELÍŠEK, NAVRÁTIL & PARTNEŘI, s.r.o. 
• AK Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o. 
• AK RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o. 
• AK RMS 
• AK Slezáková, Klvačová & Žeravíková 
• AK Štarhová, Špillerová a Burdych 
• AK Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 
• AK VFH, pob. Ostrava - Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. 
• AK Vrbka, Štetina, Gregor, Mikolajczyková 
• ALSTOM Power, s.r.o., ALSTOM Group 
• Arnika - Centrum pro podporu občanů 
• Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 
• Business Assistant s.r.o. 
• Celní úřad Karviná 
• Celní úřad Krnov 
• Celní úřad Mošnov 
• Celní úřad Ostrava 
• Diecézní charita Brno 
• Euregnia, s.r.o. 
• Eurovision, a.s. 
• Exekutorská komora ČR 
• Exekutorský úřad Břeclav - Mgr. Marcela Petrošová, soudní exekutor 
• Exekutorský úřad Frýdek-Místek - soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M. 
• Exekutorský úřad Frýdek-Místek, soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M. 
• Exekutorský úřad ve Frýdku - Místku 
• FARMTEC a.s. 
• Finanční ředitelství v Brně 
• Finanční úřad Brno I 
• Finanční úřad Brno IV 
• Finanční úřad Brno - venkov 
• FIN-PARTNER, audit-daně-poradenství, s.r.o. 
• Frank Bold 
• Frank Bold 
• Generální ředitelství cel 
• HIDALGO PARTNERS, spol. s r.o. 
• Hnutí Duha 
• Chobola s.r.o. 
• Chýský & Doležal, v.o.s. 
• ICM s.r.o. 
• INCA CZ s.r.o. 
• Ing. Eva Vysekalová - daňový poradce 
• Ing. Jitka Routková - daňový poradce 
• Ing. Milan Jaroš - daňový poradce 
• Ing. Renata Šotkovská - daňový poradce 
• Insolvence 2008, a.s. 
• Insolvenční správce Mgr. Jakub Juřena 
• IQ Roma servis, o.s. 
• ISG Personalmanagement s.r.o. 
• JB s.r.o. 
• Jihomoravský kraj 
• Jiřina Nehybová, REGIONPARTNER 
• JUDr. Alena Blažková, Ph.D., Exekutorský úřad Brno-město 
• JUDr. David JOPEK, advokátní kancelář 
• JUDr. Ing. Petr Machálek Ph.D., advokát 
• JUDr. Irena Bischofová 
• JUDr. Josef Tobiška 
• JUDr. Lada Štarhová 
• JUDr. Lubomír Mika, notář 



• JUDr. Lubomír Zálešák, Exekutorský úřad Brno-venkov 
• JUDr. Lucia Mališová, advokátka 
• JUDr. Martin Pavelka, advokát 
• JUDr. Milan Otevřel 
• JUDr. Milan Zápotočný 
• JUDr. Petr Pospíšil 
• JUDr. Tomáš Hrdlička 
• JUDr. Tomáš Krejčí 
• JUDr. Vladimír Muzikář, advokát 
• JUDr. Vlasta Němcová 
• JURISNET Consulting & Legal 
• Kancelář veřejného ochránce práv 
• Keznikl, Rychnovská, Hartman - sdružení advokátů 
• KODAP s.r.o. 
• Konzulát Polské republiky v Brně 
• Kooperativa, pojišťovna, a. s. 
• KPMG Česká republika, s.r.o. 
• Krajský soud v Brně 
• Krajský úřad Karlovarského kraje 
• Krajský úřad kraje Vysočina 
• Krajský úřad Libereckého kraje 
• Kyjovský, Blažek a kolegové 
• Liga lidských práv 
• Liga lidských práv 
• Liga vozíčkářů 
• Magistrát města České Budějovice 
• Magistrát města Karviné 
• Magistrát města Mostu 
• Mandát & Šilhánek s.r.o. 
• Martin Vlk - daňový poradce 
• MDAC (Centrum advokacie duševně postižených) 
• Město Kuřim 
• Město Zábřeh 
• Městský soud v Brně 
• Městský úřad Hustopeče 
• Městský úřad Chotěboř 
• Městský úřad Šlapanice 
• Městský úřad Vyškov 
• Mgr. Daniel Tomíček 
• Mgr. Hana Bočková 
• Mgr. Ing. Martin Řehůřek 
• Mgr. Jan Burdych, advokát 
• Mgr. Marek Bukovský, advokát 
• Mgr. Marian Babic, advokát 
• Mgr. Markéta Rájecká 
• Mgr. Martin Kornel 
• Mgr. Martin Lebeda, advokát 
• Mgr. Miroslav Klusáček, advokát 
• Mgr. Olga Králíková, advokátka 
• Mgr. Pavla Běčáková 
• Mgr. Petra Sedláková 
• Mgr. Petra Sedláková 
• Mgr. Stanislav Molák, soudní exekutor 
• Mgr. Tomáš Liškutín, advokátní kancelář v Praze 
• Mgr. Vladimír Turoň, insolvenční správce 
• Mgr. Zuzana Žatková, advokátka 
• Mgr. Žaneta Vítů, advokátka 
• Ministerstvo financí České republiky 
• Ministerstvo financí ČR - daňová legislativa 
• Ministerstvo průmyslu a obchodu 
• Ministerstvo spravedlnosti České republiky 
• Ministerstvo zdravotnictví České republiky 



• Moravskoslezský kraj - Krajský úřad 
• Nejvyšší soud České republiky 
• Nejvyšší soud ČR - Oddělení dokumentace a analytiky judikatury ČR 
• Nejvyšší soud ČR - Zahraniční oddělení 
• Nejvyšší správní soud 
• Notářská kancelář JUDr. Evy Dufkové 
• Notářská kancelář JUDr. Ing. Jiřího Lorenčíka 
• Notářská kancelář JUDr. Jiříka Fleischera a JUDr. Lubomíra Miky 
• Notářská kancelář JUDr. Lubomíra Miky 
• Notářská kancelář v Trutnově, Mgr. Jan Krček 
• Občanské sdružení spotřebitelů TEST 
• Občanské sdružení ŠANCE 46+ 
• Občanský monitoring, o.s. 
• Okresní soud v Blansku 
• Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou 
• Okresní soud v Ostravě 
• Okresní soud v Prostějově 
• Okresní státní zastupitelství v Ostravě 
• Otevřená společnost o.p.s. 
• Prague Attorneys 
• PRESLEY s.r.o. 
• PricewaterhouseCoopers 
• PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 
• Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje 
• Ratolest Brno 
• Regionální poradenská agentura, s. r. o. 
• Rektorát Masarykovy univerzity 
• RENARDS protender, s.r.o. 
• RENARDS, s.r.o. 
• RNDr. Jana Schlöglová - daňový poradce 
• Romodrom o.p.s. 
• Sdružení občanů zabývajících se emigranty 
• Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace 
• SLUTO s.r.o. - účetnictví a daňová kancelář 
• Soudce Nejvyššího správního soudu Tomáš Langášek 
• Soudní exekutor Mgr. Kateřina Skoupá, Exekutorský úřad Hodonín 
• SOU Jiřice, š. p. o. 
• Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 
• Správa společností s.r.o. 
• STAREZ - SPORT, a.s. 
• Státní fond životního prostředí ČR 
• Statutární město Brno, Úřad městské části Brno-Židenice 
• Sýkora, Kania & partneři 
• Think-tank Evropské hodnoty 
• Transparency International - Česká republika, o.p.s. 
• Úřad městské části Brno Bystrc, Odbor Vnitřních věcí 
• Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí 
• Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
• Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
• Úřad vlády - ministr pro lidská práva 
• Ústavní soud České republiky 
• VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář 
• ZETOR TRACTOR



 


