
Zápis č. 9/2015-2016 ze zasedání kolegia děkana dne 18. 1. 2016 
 
 

   MU-IS/7104/2016/324965/PrF 
 
Přítomni: doc. Selucká, proděkani doc. Svatoň, doc. Kotásek, doc. Škop, doc. Radvan, doc. 
Kalvodová, dr. Jurníková, tajemnice Ing. Přikrylová, předsedkyně AS doc. Ronovská 
Host: Mgr. Ing. Jaroš, Mgr. Hudeček 
 
Program:  

1. Kontrola úkolů 
2. OPVVV – aktuální informace - prod. Kotásek 
3. Schválený ediční plán – prod. Kotásek 
4. Přehled RIVového hodnocení – prod. Kotásek 
5. Dlouhodobý záměr PrF MU – prod. Svatoň 
6. Harmonogram - prod. Jurníková 
7. Oborový test, bodování (systémy započítávání TSP a oborových testů, bonusy za 

jazykové certifikáty) – srovnání (Praha, Olomouc, Plzeň) - příprava návrhu senátu k 
vyjádření - prod. Jurníková  

8. Zahájení prací – rekonstrukce bytu v dvorním traktu, příprava druhé fáze - Ing. 
Přikrylová  

9. Jednání se zástupci odborů 
10. Různé 

 
 
ad 1. 
Kontrola úkol ů 
• Schůzka s prof. Večeřou a prof. Holländerem – trvá.  

Úkol: proděkan Škop zajistí sjednání schůzky. 

• Přijímací řízení do NVS – proděkanka Jurníková připravila text pokynu o přijímacím 
řízení do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa. Cílem vydání 
tohoto pokynu není stanovení administrativního průběhu přijímací zkoušky, ale stanovení 
postupu a podmínek při vytváření testu odborných znalostí (TOZ).  

Závěr:  kolegium souhlasí. Bude vydáno jako Pokyn děkana č. 1/2016.  

• Zpřístupnění IS pro studenty FEKT VUT – splněno. 

• Problematika uznávání vědeckopedagogických titulů získaných na Slovensku, 
konkrétně uznání titulu docent získaného na Právnické fakultě Univerzity Komenského 
v Bratislavě JUDr. Renatou Veselou, Ph.D. - děkanka doporučuje stanovit obecný postup. 
Závěr:  kolegium zaujalo obecné stanovisko: vzhledem k tomu, že se v ČR od 28. 3. 2015 
titul získaný na Slovensku neuznává, doporučuje se akademickým zaměstnancům obrátit 
se na MŠMT se žádostí o nostrifikaci. Neproběhne-li úspěšná nostrifikace, na 
zaměstnance bude nadále pohlíženo dle kritérií právní úpravy de lege lata, tj. získal-li 
odborný asistent titul docent v SR, bude i nadále pokládán za odborného asistenta; získal-
li docent titul profesor v SR, bude i nadále pokládán za docenta.  

• Plán zasedání kolegia děkana na jarní semestr 2016 – schvaluje se.  

• Doplnění chybějících e-learningových osnov – proděkan Škop předložil souhrn 
opakovaných nedostatků u předmětů programu Veřejná správa. Na příštím kolegiu podá 
opět aktuální informaci. 



• Redakční rada ČPVP – proděkan Kotásek informoval, že dalším nově navrhovaným 
členem redakční rady je JUDr. David Uhlíř (ÚS). Předsedou redakční rady zůstane nadále 
prof. JUDr. Jan Filip, CSc., výkonným šéfredaktorem bude jmenován doc. JUDr. Marek 
Fryšták, CSc. Funkční období redakční rady je čtyřleté. Jakmile bude stanoveno nové 
personální složení redakční rady, bude stávající rada odvolána a bude jmenována 
kompletní nová redakční rada na období 4 let. 

• Multioborové aktivity  CDV – proděkan Svatoň předložil koncepci podpory 
multioborových aktivit Centra dalšího vzdělávání – viz příloha č. 1 tohoto zápisu.  

Závěr: kolegium bere na vědomí. 

• DSP – proděkan Škop předložil první návrh doktorského studijního programu 
v anglickém jazyce Legal Theory and Public Affairs, který vzniká ve spolupráci ÚSaP 
AVČR a PrF MU. Připravuje se další program Finanční právo. Celkem vznikne 5 
doktorských programů v AJ. Dle sdělení proděkana Kotáska se neuskuteční vytvoření 
Celouniverzitní Ph.D. School, tvorba programů bude ponechána na fakultách.  

Závěr:  fakulta bude nezávisle na vzniku PhD. School MU doktorské studijní programy 
v AJ připravovat.  

• Doc. Kalvodová v této souvislosti seznámila kolegium se žádostí vedoucího katedry 
ústavního práva a politologie JUDr. Kosaře o přiznávání stipendia doktorandům - 
asistentům, kteří mají malý pracovní úvazek na katedrách při účasti na projektu. JUDr. 
Kosař se obává, aby nebyli tito doktorandi nuceni do změny formy studia.  

Závěr:  aktualizace – v zájmu podpory projektu může mít doktorand pracující na projektu 
interní formu studia. 

 

ad 2. 
Projekty OPVVV  
Proděkan Kotásek předložil informativní materiál Stručná informace k Operačnímu programu 
Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV). Materiál je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Jednání 
k tomuto bodu se zúčastnili Mgr. Ing. Jaroš a Mgr. Hudeček.  
Prorektorka Pitrová vyzývá fakulty ke sdělení, zda uvažují o tvorbě nových studijních 
programů či oborů v rámci strategického projektu. Doc. Polčák navrhuje navazující 
magisterský studijní program (program pro cca 30 studentů) „Právo kybernetické 
bezpečnosti“. 

Úkol:  
• děkanka ukládá proděkance Jurníkové a proděkanu Kotáskovi připravit odpověď a 

oznámit návrh prorektorce Pitrové ve stanoveném termínu do 31. 1. 2016. 
• proděkan Škop zjistí podrobnosti o magisterském navazujícím studijním programu v AJ 

(placeném) na PrF UP v Olomouci. 

Je otevřena výzva Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů pro nové doktorské 
programy. Děkanka ukládá na příští jednání kolegia připravit zprávu o dalším postupu na PrF. 
Závěr:  na jednání kolegia dne 8. 2. 2016 bude předložena doplňující zpráva s dalšími 
informacemi k uvedeným výzvám.  
 
ad 3. 
Ediční plán 
Proděkan Kotásek předložil kolegiu plán publikací Právnické fakulty MU na rok 2016 
sestávající z plánu učebnic a plánu monografií a sborníků. Oznámil, že Ediční rada Právnické 
fakulty na svém zasedání dne 22. 12. 2015 ediční plán na rok 2016 schválila.  



Závěr:  bere se na vědomí. 
 
ad 4. 
Přehled hodnocení RIV  
Proděkan Kotásek předložil přehledné tabulky hodnocení RIV jednotlivých právnických 
fakult ČR a celkový přehled s výpočtem průměrných hodnot na fakultu. Průměr byl vypočítán 
z celkového počtu zaměstnanců a interních doktorandů, nezávisle na počtech publikačních 
výstupů. Z přehledu vyplývá, že Právnická fakulta MU má nejlepší výkon z právnických 
fakult v ČR na zaměstnance. 
Závěr:  kolegium bere na vědomí. 
 
ad 5. 
Dlouhodobý záměr PrF 
Kolegium projednalo připomínky k Dlouhodobému záměru PrF 2016-2020 sdělené 
Akademickým senátem, připomínky podané vedoucími kateder a členy vedení fakulty, 
shromážděné proděkanem Svatoněm. 
Závěr:  proděkan Svatoň zapracuje schválené připomínky a zašle text Dlouhodobého záměru 
s vyznačenými změnami k odsouhlasení kolegiu děkana a vedoucím kateder. Konečnou verzi 
připraví ve čtvrtek 21. 1. 2016. 
 
ad 6. 
Harmonogram semestru jaro 2016 
Proděkanka Jurníková seznámila kolegium s harmonogramem jarního semestru 2016. Dies 
Academicus se uskuteční dne 11. 5. 2016. Na tento den bude letos vyhlášeno rektorské volno, 
nebude tedy uděleno děkanské volno. SZZk proběhnou podle nové akreditace, současně ještě 
dobíhá i stará akreditace.  
Závěr:  kolegium harmonogram jarního semestru 2016 schvaluje. Harmonogram bude 
zveřejněn na www fakulty.  
 
 
ad 7. 
Oborový test, bodování  
Proděkanka Jurníková ve spolupráci s Mgr. Pavliňákem připravila podkladový materiál pro 
diskuzi k podobě přijímacích zkoušek na PrF. Materiál informuje o současné podobě 
přijímacích zkoušek na PrF MU, o podobě přijímacích zkoušek na jiných právnických 
fakultách a o oborových testech na jiných fakultách MU.  
Otázka je, zda TSP ano či ne, zda oborový test, nebo zůstat u TSP s váhovými subtesty.  
Proděkan Škop doporučuje u bakalářského studia zachovat přijímací zkoušky formou TSP.  
Předložil National Admissions Test of Law (LNAT) jako možný vzor pro vytvoření 
oborového testu a dále pak svůj návrh na možný způsob zkoumání kontextuálních znalostí 
inspirovaný LNAT. Proděkan Radvan navrhuje TSP s váhovými subtesty. Děkanka nechala 
vypracovat prorektorem Bulantem vzor oborového testu, který testuje znalosti literatury, 
dějepisu a základů společenských věd v rozsahu gymnaziálních znalostí (maturita). Další 
návrhy podoby testů (doc. Škop, doc. Radvan) je nutné projednat s prorektorem Bulantem.  
Dle proděkanky Jurníkové není jisté, zda lze zvládnout vytvořit novou podobu přijímacích 
zkoušek do příštího přijímacího řízení, tj. na ak. rok 2016/2017. Muselo by být schváleno AS 
do konce května. Doc. Svatoň zdůraznil, že novou podobu přijímacích zkoušek je třeba 
důkladně připravit, a proto doporučuje s novou podobou přijímacích zkoušek počítat až na 
akademický rok 2017/2018.  



Závěr:  kolegium projednalo předložený materiál, diskutovalo náměty a varianty podoby 
přijímacích zkoušek. Děkanka děkuje proděkance Jurníkové a Mgr. Pavliňákovi za přípravu 
obsáhlého materiálu.  

Úkol: děkanka předloží Akademickému senátu PrF MU k vyjádření otázku, zdali zachovat 
stávající způsob testování (pouze TSP), nebo testování změnit. Na základě tohoto vyjádření 
pak bude postupováno dále.  
Proděkanka Jurníková a proděkan Škop budou pracovat na přípravě nové podoby přijímacích 
zkoušek ve variantních verzích. Možné vzory oborových testů dle návrhu proděkana Škopa a 
proděkana Radvana připraví ve spolupráci s prorektorem Bulantem.  
S novou podobou příjímacích zkoušek se bude počítat až na akademický rok 2017/2018. 
 
 
ad 8.  
Zahájení prací na rekonstrukci bytu v dvorním traktu 
Tajemnice Ing. Přikrylová sdělila, že prostřednictvím výběrového řízení bylo přijato 7 
nabídek na rekonstrukci bývalého domovnického bytu v dvorním traktu budovy fakulty. Dnes 
se uskuteční otvírání obálek a výběr dodavatele rekonstrukčních prací. Rekonstrukce by měla 
být hotova do konce prázdnin 2016. Vzniknou zde kancelářské prostory. Od září nastane 
druhá fáze této akce, tj. úprava uvolněných prostor v přízemí na seminární místnosti.  
 
ad 9. 
Jednání se zástupci odborů  
Děkanka dohodne s předsedou odborové organizace MU doc. JUDr. Jaromírem Harvánkem, 
CSc., termín schůzky.  
 
ad 10. 
Různé 
 
proděkan Radvan předložil: 
• seznam uchazečů o pracovní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách v roce 

2016. Přihlásilo se více zájemců než v loňském roce. K rozdělení je 25 člověkodní. 
Proděkan navrhuje zájemce o pobyty na univerzitách, na které je možné jet i v rámci 
programu Erasmus, zvláště, pokud na těchto univerzitách i učí, odkázat na nabídku 
programu Erasmus (Bratislava, Regensburg, Poznaň). Erasmus smlouva není dosud 
uzavřena s Univerzitou ve Wroclawi. O jejím uzavření se bude jednat.  

Závěr:  kolegium po projednání rozhodlo o rozdělení pobytů následovně: 

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Univerzita Pécs 4 dny 

Mgr. et Mgr. Naďa Štachová, Ph.D. Univerzita Regensburg 4 dny 

JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Univerzita Wroclaw 4 dny 

JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. Univerzita Wroclaw 4 dny 

Mgr. Johan Schweigl Univerzita Wroclaw 3 dny 

JUDr. Michal Janovec Univerzita Wroclaw 3 dny 

Dr. Mgr. Damian Czudek, Ph.D. Univerzita Wroclaw 3 dny 

 



• seznam kurzů zajišťovaných zahraničními vyučujícími v jarním semestru 2016 (viz 
příloha č. 3).  
Závěr:  Kolegium bere na vědomí. 

• znění návrhu smlouvy Memorandum Agreement Between the Masaryk University, 
Faculty of Law and the University of California, Hastings College of the Law.  
Závěr:  kolegium souhlasí.  

• návrh Sdělení děkana č. 3/2016 Vyslání na zahraniční konferenci a podpora zapojení do 
zahraničních vědeckých sítí (mimo SR). Pracovník musí prokázat a zdůvodnit účel cesty. 
Závěr:  Kolegium diskutovalo o návrhu. Souhlasí s přiznáním podpory ve výši 15 000,- Kč 
na aktivní účast na zahraniční konferenci a podpory ve výši 20000,- Kč k budování či 
rozvíjení mezinárodních vědeckých sítí (mimo SR).  

• návrh Sdělení děkana č. 4/2016 Vypsání cílové odměny děkana pro rok 2016 za výuku 
v cizích jazycích.  
Závěr:  kolegium souhlasí.  

 
proděkan Kotásek 
• seznámil kolegium s personálním složením Poradního panelu VaV – MU Science 

Advisory Board. Za Právnickou fakultu jsou členy panelu Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., 
LL.M., doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D., doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., JUDr. David 
Kosař, Ph.D., LL.M., J.S.D. a doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. Proděkan dodal, že 
s využitím zástupců PrF v poradním panelu lze počítat např. u GAMU.  
Závěr:  kolegium souhlasí s členy poradního panelu VaV z PrF. 

• Proděkan předložil kolegiu návrh Sdělení děkana č. 1/2016 Cílová odměna za zpracování 
grantového projektu a návrh Sdělení děkana č. 2/2016 Cílová odměna za 
internacionalizaci v oblasti publikací.  

Přehled sdělení děkana projednaných kolegiem:       

1/2016 Cílová odměna za zpracování grantového projektu 19. 1. 2016 

2/2016 Cílová odměna za internacionalizaci v oblastí publikací 
za rok 2016 

19. 1. 2016 

3/2016 Vyslání na zahraniční konferenci a podpora zapojení do 
zahraničních vědeckých sítí (mimo SR) 

19. 1. 2016 

4/2016 Cílová odměna děkana pro rok 2016 za výuku v cizím 
jazyce 

19. 1. 2016 

 

Závěr:  kolegium souhlasí. Sdělení budou vydána dne 19. ledna 2016 a zveřejněna na 
webových stránkách PrF. 

• Proděkan Kotásek připravuje návrh pokynu děkana o poskytování tvůrčího volna. 
Tajemnice Ing. Přikrylová vysvětlila obsah a účel pokynu stanovujícího podmínky 
poskytnutí volna, částky na cestování, knihy či překlady. Podmínkou musí být, že 
pracovník poté podá přihlášku k habilitačnímu řízení.  

Závěr:  ukládá se proděkanu Kotáskovi dopracovat návrh pokynu. 

• Od 1. ledna 2016 dochází ke změně formátu Časopisu pro právní vědu a praxi na formát 
B5. Závěr:  kolegium souhlasí.  



děkanka 
• Personální změny za období prosinec 2015 – leden 2016 - viz příloha č. 4. 

• Pokračují organizační přípravy 44. reprezentačního právnického plesu, který se uskuteční 
dne 12. března 2016. Pozvánky na ples budou rozesílány v průběhu tohoto týdne. 
Děkanka děkuje JUDr. Spáčilové za dobrou práci při organizaci plesu.  

• Členové kolegia obdrželi brožuru Dlouhodobý záměr MU na léta 2016 – 2020. 

proděkan Škop 
se zúčastnil na RMU porady k vyhlášení soutěže o vynikajícího pedagoga, z níž vyplynulo, že 
metodika soutěže se pro letošní rok nemění.  
 
 
 
 
 
Zapsala: Šimberová     
Schválila: doc. Selucká 



Příloha č.1 
 
 

Podpora multioborových aktivit 
 
Důvody a cíle 

• existence potenciálních mezioborových témat, která nemusí být fixována na jednu 
katedru nebo specializované pracoviště 

• rozvoj a podpora efektivně navázaných aktivit v rámci určité průřezově právní oblasti 
(a to včetně začlenění workshopů, konferencí, letních/zimních škol, přednášek 
s významnými osobnostmi a odborníky, komerčních aktivit apod.)  

 
Organizační rámec 

• Centrum dalšího vzdělávání – oddělení právní praxe a klinik (CDV – OPPK) 
poskytuje organizační zázemí 

• CDV – OPPK zajišťuje potřebné administrativní (např. vypsání v IS), personální 
(např. uzavírání DPP), technické (např. zajištění prostor), marketingové (např. 
propagace aktivit) a jiné záležitosti 

• CDV – OPPK koordinuje spolupráci s externími partnery, organizacemi, jinými 
fakultami MU či vysokými školami apod.  

• ve spolupráci s angažovanými subjekty CDV – OPPK podporuje a dává podněty k 
inovaci jednotlivých aktivit 

 
Personální rámec 

• garance jednotlivých aktivit: osoby s nejužším vztahem (nejlépe z řad interních 
vyučujících) 

• kontaktní osoba: Mgr. Sochorová 
• interní spolupracovníci: z řad akademických pracovníků, případně doktorandů PrF či 

jiných fakult MU 
• externí spolupracovníci: z řad odborníků na daná témata 

 
Příklady potenciálních oblasti multioborových aktivit  

• právo a zemědělství 
• právo a potraviny 
• právo a podnikání 
• právo a stavebnictví 
• právo a zdravotnictví  
• právní dovednosti 

 
Možný postup podpory 

1) reakce na fakultní a externí podněty či otevření diskuze nad vznikem multioborových 
aktivit a následné zjištění potřeby v určité právní oblasti, analýza zájmu studentů a 
potřeb zaměstnavatelů  

2) spolupráce při vytváření obsahové náplně (charakteristika aktivit/předmětů a jejich 
obsahu) včetně jejich vzájemných návazností  

3) asistence při zajištění personální stránky 
4) případné začlenění do výukového systému 



Příloha č. 2 
 

Stručná informace k Operačnímu program Výzkum, vývoj, vzdělávání 
(OP VVV) pro kolegium děkanky 18. ledna 2016 

Informace z MŠMT 

- Výzvy relevantní pro PrF ke strategickému projektu by měly být definitivně zveřejněny 29. 
ledna 2016 a otevřeny min. do konce srpna 2016. Současně s výzvami ke strategickému 
projektu (pregraduální studium) ministerstvo zveřejní 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 současnosti jsou zveřejněná tzv. avíza pro výše uvedené výzvy, které obsahují základní 
informace a dokumenty zpřesňující obecná pravidla pro žadatele a příjemce projektů OP 
VVV. 

- Oblast CŽV nebude prozatím ve vyhlašovaných výzvách uvedena z důvodu nutnosti dořešit 
problematiku veřejné podpory. Uvažuje se o vyhlášení samostatné výzvy na CŽV v průběhu 
roku 2016. 

- Harmonogram výzev pro rok 2016 je znám zatím jen v pracovní podobě. 

Informace z avíza výzvy Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů (nové Ph.D. 
programy) 

- Výzva otevřena od 29. 1. do 2. 9. 2016, délka trvání projektů 24 až 72 měsíců, max. rozpočet 
15 mil. korun, spolufinancování min. 5 %, udržitelnost není vyžadována. 

- Projekt musí obsahovat min. jednu povinně volitelnou aktivitu, výsledkem povinně volitelné 
aktivity je akreditace (povinnost dokončit akreditační řízení před koncem projektu!): 

o Aktivita tvorba a rozvoj výzkumně zaměřených stud. programů v souladu se strategií 
VŠ a v souladu s regionální inovační strategií (RIS3); 

o aktivita tvorba výzkumně zaměřených stud. programů typu joint a multiple degree, 
předpokladem je uzavření partnerství s min. jednou zahraniční VŠ (společné 
kurikulum  nebo např. studium pod dvojím vedením); 

o aktivita tvorba a rozvoj tzv. doctoral schools na národní úrovni (podpora 
interdisciplinarity  a spolupráce), předpokladem je vznik programu založeného na 
národní spolupráci např. mezi fakultami, univerzitami a subjekty VaV. 

- Doplňující (nepovinné) aktivity sloužící k posílení kvality nových/modernizovaných stud. 
programů: 

o Aktivita podpora Ph.D. studentů spočívající v podpoře nejúspěšnějších studentů 
nových/modernizovaných stud. programů (max. 20% studentů) prostřednictvím 
zahraniční praxe na dobu max. 6 měsíců; 

o aktivita zapojení odborníků z praxe a ze zahraničí do přípravy stud. programu (max. 
délka celé aktivity je 6 měsíců); 



o aktivita podpora zahraničních stáží (max. jeden měsíc) akademických výzkumných 
pracovníků (best practice při přípravě stud. programu). 

- Doporučené aktivity (nepovinné), nelze na ně čerpat prostředky, ale zvyšují bodové 
ohodnocení při posuzování projektů: 

o Praxe a stáže studentů u budoucích zaměstnavatelů; 

o individuální zapojení studentů pregraduálního studia do výzkumu; 

o získání a zapracování perspektivních pracovníků pro výzkumně zaměřený stud. program. 

- Pro zahraniční aktivity stejně jako partnery platí územní omezení na EU. 

- Změna programu = nová akreditace, nelze považovat za změnu překlopení již existujícího 
programu do prezenční/distanční formy nebo do cizího jazyka. 

- Vykazovány budou pouze veškeré přímé osobní náklady, ostatní náklady se vypočtou jako 
40% z uznatelných přímých osobních nákladů projektu a nepodléhají kontrole ze strany 
ministerstva; u zahraničních partnerů (joint degree) lze financovat pouze cestovné, stravné a 
diety; nelze financovat samotnou výuku ani stavební práce, rekonstrukce atd. 

Informace z avíza výzvy ESF výzva pro VŠ (měkká část strat. projektu) 

- Výzva otevřena od 29. 1. do 30. 8. 2016, délka trvání projektů až 72 měsíců, max. rozpočet 
250 mil. korun na celou univerzitu, spolufinancování min. 5 %, udržitelnost není 
vyžadována, povolen pouze 1 projekt na jednu VŠ. 

- Všechny aktivity projektu musí vycházet z dlouhodobého záměru VŠ, v době jejich 
realizace musí být v souladu s platnou legislativou. 

- Povinně volitelné aktivity se soustřeďují do následujících oblastí: 

o zkvalitnění vzdělávací činnosti (např. moderní formy výuky); 

o tvorba nových a úprava stávajících stud. programů (povinnost nové akreditace či 
prodloužení akreditace; povinnost praxe 12 týdnu u Bc., 6 týdnů u navazujícího Mgr., 18. 
týdnů u Mgr.); 

o zavádění monitoringu potřeba trhu práce; 

o internacionalizace (např. navazování spolupráce, mobility, graduate school, joint degree a 
multiple degree); 

o poradenské a asistenční služby určené pro znevýhodněné uchazeče o VŠ studium, 
zlepšení studijního prostředí pro takovéto studenty, omezení studijní neúspěšnost atd.; 

o aktivity zaměřené na systém hodnocení a zabezpečení kvality a na strategické řízení 
VŠ. 

- Vykazovány budou pouze veškeré přímé osobní náklady, ostatní náklady se vypočtou jako 
40% z uznatelných přímých osobních nákladů projektu a nepodléhají kontrole ze strany 



ministerstva; nelze financovat samotnou výuku ani aktivity spojené s postgraduálním 
studiem, výzkum a volnočasové aktivity. 

- Více o této výzvě v příští zprávě pro kolegium 8. 2. 2016. 

Informace z avíza výzvy ERDF výzva pro VŠ (investiční, tvrdá část strat. projektu) 

- Výzva otevřena od 29. 1. do 30. 8. 2016, délka trvání projektů až 72 měsíců, max. rozpočet 1 
200 mil. korun na celou univerzitu, spolufinancování min. 5 %, udržitelnost 5 let. 

- Všechny aktivity musí vycházet z požadavků měkké části strategického projektu nebo 
z požadavků vyplývajících z již ukončených projektů financovaných z ESF. 

- Více o této výzvě v příští zprávě pro kolegium 8. 2. 2016. 

Informace z RMU 

- Centralizované projekty (tj. jeden projekt za MU na výzvu, koordinovaný RMU) se budou 
podávat pouze do výzev, kde to bude vyžadováno; u některých dalších výzev chce MU 
podávat 1 projekt, i když v nich není plánováno omezení počtu projektů na instituci. 

- 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. 

- 27. 11. 2015 proběhla schůzka k měkké části strategického projektu pod vedením CPP (Ing. 
Janíčková), kde byly představeny prozatímní informace k výzvě, hlavní podporované aktivity, 
kritické body a představy dosavadních zájemců o zapojení do projektu (bráno již po 
jednotlivých HS).  

- 14. 11. 2015 proběhla schůzka k projektu SIMU+ (tvrdá část strategického projektu), kde byly 
prezentovány představy LF na stavbu SIMU a požadavky dalších zapojených HS. Za PrF se 
schůzky zúčastnila Ing. Přikrylová a Mgr. Hudeček; informace z tohoto jednání byly 
tlumočeny Ing. Přikrylovou na kolegiu 14. 12. 2015. 

- Proběhlo jednání s prorektorem Dvořákem, ze kterého vyplynulo, že nezamýšlí z pozice 
koordinátora výzvy „Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů“ (měkké aktivity 
postgraduálního studia) zasahovat do přípravy jednotlivých projekt ů. 

- Výzva prorektorky Pitrové na sdělení, zda fakulty uvažují o tvorbě nových studijních 
programů či oborů v rámci strategického projektu. Tyto nové programy/obory musí 
nabízet nedostatkové absolventy na trhu práce a musí mít strategický význam pro MU. Vedení 
MU preferuje vznik magisterských programů/oborů. Termín: do 31. 1. 2016. 

- Výzva Centra projektové podpory (CPP) na sdělení požadavků HS na IT vyplývajících 
z chystaného strategického projektu. 



- Dotaz CPP, zda je v případě úmyslu zapojit se do aktivity tvorby nových či úpravy 
stávajících studijních programů akceptovatelný požadavek MŠMT na min. 18. týdenní 
odbornou praxi studentů. 

- Vedení MU schválilo záměr podávat pouze jeden projekt do každé z výzev z prioritní osy 3 
(mateřské až střední školství). Koordinátoři dosud známých výzev jsou vždy z PdF MU a 
případně nesoulady mezi jednotlivými požadavky má řešit prorektorka pro rozvoj. 

Aktuální stav na PrF MU 

- V rámci prezentace měkké části strategického projektu eviduje CPP z PrF MU následující 
požadavek (ve stručnosti) „možnost využití „nových metod ve výuce“, úpravy studijních 
materiálů, právnická klinika a simulace soudní síně – vazba na ERDF část (úpravy 
prostor).“. Další rozpracování bude následovat po zveřejnění výzvy. 

- Na schůzce k tvrdé části strategického projektu Ing. Přikrylová prezentovala záměr PrF MU na 
stavební úpravy spojené s vybudováním cvičné soudní síně a zázemí pro další aktivity 
(kliniky, advokátní kancelář). 

- Koordinátorem měkké části strategického projektu za PrF určen doc. Svatoň, koordinátorem 
tvrdé části Ing. Přikrylová. 

- Otázky ke zvážení:  

o Bude PrF MU tvořit nový studijní obor, který by byl součástí strategického 
projektu? (viz dotaz doc. Pitrové) 

o Bude se PrF zapojovat do úpravy spojené s prodloužením akreditace nějakého ze 
stávajících oborů a je v tomto případě akceptovatelný požadavek na 18 týdnů praxe 
pro magisterský obor? (viz dotaz CPP) 

- Projekt do výzvy „Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů“ (doktorské studium) 
bude možné začít chystat po jejím vyhlášení a zveřejnění upřesňujících pravidel. Tyto projekty 
nebudou ze strany RMU nijak omezovány. 

- Při shromažďování informací pro projekt podávaný do výzvy „Rozvoj výzkumně zaměřených 
studijních programů“ bude nutné ujasnit nutnost souladu s RIS3 v případě zapojení se do 
aktivity doctoral schools nebo mulitple degree a uznatelnost zahraničních studentů. Již teď je 
jisté, že do projektu nelze zapojit jako partnera instituci mimo EU. 

Zprávu sestavil  Petr Hudeček 



 



Kurzy zahraničních vyučujících na PrF MU - JS 2016  Příloha č. 3 

Vyučující Země/univerzita (instituce) Termín výuky Kurz/Kód (pokud již je vypsán) Poznámka: Financování

Ferčič Aleš Slovenia/University of Maribor 9.-13. 5. 2016 Competition Policy and Social Market Economy Erasmus+ 

Hardcastle Gerald W. USA/Utah/Senior Family Court Judge 2.-16. 4. 2016 American Trial Experience / MVV176K CILS 

Hodgkinson David UK/University of Derby 9.-13. 5. 2016 Criminal Practice and Law (EU Focus) IRP 

Keys Jerry M.  USA/Texas/Attorney-at-Law  14.-24. 3.2016 U.S. Intellectual Property and Technology Transfer Laws CILS 

Lindgren Juha Finland/University of Vaasa duben/květen 2016 Taxation - EU Focus IRP 

Maśniak Dorota Poland/University of Gdansk 30.4. - 6.5. 2016 Euroepan Insurance Law polská strana 

Muir Gordon R. USA/Nevada/Attorney-at-Law 14.-24. 3. 2016 Freedom of Speech and Religion  CILS 

Neschwara Kristian Austria/University of Vienna  17./18.3. a 23./24.3. 2016 Mitteleuropäische Rechts- und Verfassungsgeschichte im 19. / 

20. Jahrhundert (Schwerpunkt Österreich) / MVV110K 

IRP 

Ostřanský Josef Switzerland/Graduate Institute of International 

and Development Studies  

18.-28. 4. 2016 Introduction to International Investment Law / MVV163K IRP 

Poplawski Mariusz Poland/University of Bialystok 9.-13. 5. 2016 Polish and Comparative Tax Law Erasmus+ 

Rocławska Anna  Poland/University of Silesia in Katowice 2.-5. 5. 2016 The Role of the Doctrine of Double Effect (DDE) in the Space of 

Law 

Erasmus+ 

Seng Michael USA/The John Marshall Law School 14.-17. 3. 2016 Contemporary Problems in American Federalism / MVV71K IRP  

Siegel Howard USA/University of Las Vegas 29.3. - 5.4. 2016 Music Law IRP 

Sunde Jørn Øyrehagen 

Ragna Aarli 

Norway/University of Bergen 14.-17. 3. 2016 Courts and Society in Transaction / MVV179K IRP/Erasmus+ 

Vanheule Dirk Belgium/University of Antwerp 11.-15. 4. 2016 European Immigration and Asylum Law / MVV98K  Erasmus+ 

Vosicky Joseph USA/Chicago/Attorney-at-Law 9.-13. 5. 2016 Introduction to US Law / MVV109K IRP 



Příloha č. 4 
Personální změny  
Prosinec 2015- leden 2016  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prodloužení pracovního poměru:  

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.    Kat. občanského práva – odborný asistent  
     PP do 31.01.2016 - prodlouženo do 31.01.2019 

Mgr. Tereza Pondikasová     Kat. občanského práva - asistent (úvazek 0,5) 
     PP do 31.01.2016 - prodlouženo do 31.01.2017        

    

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.     CDV - odborný asistent (úvazek 0,5) 
     PP do 31.12.2015 - prodlouženo do 31.12.2016 
     a převod z Kat. prac .práva a SZ na CDV  

Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová     KMEP – výzkumný pracovník (projekt)  
     PP do 10.02.2016 - prodlouženo do 31.12.2016 
 
Ukončení pracovního poměru:  

31.12.2015 Bc. Tereza Kozová     Ústřední knihovna – knihovník  
     (doba určitá) 
31.01.2016 JUDr. Tomáš Philippi     Centrum dalšího vzdělávání - asistent 
     (doba určitá) 
31.01.2016 Bc. Gabriela Uhlířová    Kat. obč. práva/ kat. prac .práva a SZ - sekretářka  
     (dohoda o ukončení pracovního poměru) 
31.01.2016 Bc. Iveta Vernerová    Studijní oddělení – studijní referent 
     (výpověď zaměstnance) 
 
 
Ostatní změny: 
29.12.2015 Mgr. Tereza Pondikasová  Kat. občanského práva - nástup na MD/RD 
16.12.2015 Mgr. Iveta Rohová   KMEP - nástup na MD/RD 
 
 
 
 
 
 
 
Dne: 14.01.2016  Vypracovala: Ing. Dagmar Pipalová 
 
 
 


