
Zápis č. 10/2015-2016 ze zasedání kolegia děkana dne 8. 2. 2016 
 
 

  MU-IS/14109/2016/332206 /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. Georgala 
 
Program:  
 
1. Kontrola úkolů 
2. Dlouhodobý záměr PrF MU – prod. Svatoň 
3. Zpráva o nostrifikacích za rok 2015 – prod. Škop 
4. Předběžné závěry hospodaření, příprava rozpočtu 2016 - Ing. Přikrylová  
5. DSP – práce s doktorandy, anketa, harmonogram 2016 - prod. Gregorová/doc. 

Kalvodová 
6. DSP – akreditace nových studijních programů v angličtině - prod. Gregorová/doc. 

Kalvodová, prod. Škop, doc. Polčák, doc. Ronovská 
7. OPVVV – aktuální informace - prod. Kotásek 
8. Různé 
 
 
ad 1. 
Kontrola úkol ů 
• Schůzka s prof. Večeřou a prof. Holländerem – odloženo. Mgr. Hapla a Mgr. Klusoňová 

dostanou plný pracovní úvazek, aby byla zajištěna výuka Právní etiky, na jejíž výuku se 
začnou cíleně připravovat. Úkol: proděkan Škop a děkanka se spojí s prof. Holländerem. 

• Chybějící e-learningové osnovy – u některých kurzů chybí soupis literatury. Je nutné 
uvádět aktuální literaturu. Nelze kopírovat na CD, bude třeba poradit se s Mgr. 
Drábkovou, zda raději vytisknout. Závěr:  úkol trvá, proděkan Škop na příštím jednání 
kolegia sdělí výsledek.  

• Redakční rada ČPVP – proděkan Kotásek seznámil kolegium s kompletním novým 
složením redakční rady. Stávající redakční rada bude odvolána k 29. 2. 2016 a nová 
jmenována k 1. 3. 2016. Úkol splněn. Závěr:  Kolegium bere na vědomí. 

• OPVVV – nový navazující magisterský studijní program „Právo kybernetické 
bezpečnosti“ byl ohlášen na RMU prorektorce Pitrové. Úkol splněn.  

• Výzva OP VVV ke strategickému projektu a doktorskému studiu byla v pátek večer 
publikována. Je předpoklad, že na PrF by mohly být vytvořeny 3 Ph.D. kurzy. 

• Studijní program v AJ na PrF UP v Olomouci – proděkan Škop zjistil, že PrF UP má 
studijní program v angličtině. Podmínky přijímacího řízení budou vyvěšeny. Další 
podrobnosti nezjistil. Závěr:  úkol trvá. Proděkan Škop zjistí další podrobnosti. 

• Dlouhodobý záměr PrF MU 2016-2020 – projednán bez připomínek Vědeckou radou PrF 
dne 2. 2. 2016. Děkanka předloží Akademickému senátu PrF ke schválení. Současně 
požádá AS PrF o vyjádření k záměru změny podoby přijímacích zkoušek do 
magisterského studijního programu Právo a právní věda, obor Právo. 

• Jednání s odbory – setkání s doc. Harvánkem se zatím nepodařilo dohodnout. Úkol trvá.  



• Opatření děkana o bližších podmínkách poskytování tvůrčího volna na PrF MU a dalších 
formách podpory akademického růstu – kolegium projednalo návrh znění předpisu, 
předložený proděkanem Kotáskem. Proděkan informoval o navrhovaných změnách oproti 
znění dosud platného Opatření děkana č. 8/2011. Závěr:  proděkan Kotásek Opatření 
děkana dopracuje ve smyslu diskuze.  

• Přijímací zkoušky – proděkan Škop poslal návrhy podob testů prorektoru Bulantovi. 
Zatím bez odezvy. 

 

ad 2. 
Dlouhodobý záměr PrF MU 2016-2020 
Proděkan Svatoň sdělil, že návrh Dlouhodobého záměru PrF 2016-2020 byl děkankou 
předložen Vědecké radě na zasedání dne 2. února 2016. Vědecká rada návrh projednala bez 
připomínek. Nyní bude návrh DZ předložen ke schválení Akademickému senátu PrF.  
Závěr:  děkanka děkuje doc. Svatoňovi za práci odvedenou na vypracování DZ PrF. 
 
ad 3. 
Nostrifikace 2015 
Proděkan Škop předložil statistiku žádostí o nostrifikaci. Nejvíce žádostí přichází z Ruské 
federace, z Ukrajiny a ze Slovenska. Celkem se řeší 80 – 100 žádostí ročně.  
Závěr:  kolegium bere informaci na vědomí.  
 
ad 4. 
Hospodaření, příprava rozpočtu 2016 
Tajemnice Ing. Přikrylová sdělila, že jsou již známy konečné výsledky hospodaření PrF MU 
za rok 2015. Hospodářský výsledek PrF činí 1650 tis. Kč. Tajemnice konstatovala, že po 
skončení LL.M. studia došlo k poklesu příjmů z CŽV. Pro přípravu rozpočtu na rok 2016 
zatím nejsou k dispozici podklady.  
 
ad 5. 
DSP – anketa, harmonogram 2016  
Doc. Kalvodová seznámila kolegium s harmonogramem DSP na jarní semestr 2016. 
Harmonogram je zveřejněn na webu PrF. Anketa byla vyhodnocena v říjnu 2015. Doc. Svatoň 
zmínil nutnost změny koncepce doktorského studijního programu. Závěr: kolegium bere na 
vědomí.  
 
ad 6. 
DSP – akreditace nových studijních programů v AJ 
Doc. Kalvodová informovala o přípravě akreditace doktorských studijních programů.  
Příprava akreditace oborů v anglickém jazyce v rámci doktorského studijního programu by 
měla probíhat po dvou liniích:  

1) v rámci stávajícího programu Teoretické právní vědy,  
2) mimo tento program v podobě nově koncipovaného doktorského studijního programu 
Transitional Jurisprudence realizovaného společně s Ústavem státu a práva Akademie věd 
ČR. 

ad 1)  
Tato linie může mít dvě formy, a to „překlopení“ stávajícího oboru do anglického jazyka, 
popř. i vytvoření nového oboru v anglickém jazyce.  
V současné době, na základě spíše neformálních oslovení, svůj zájem signalizovala katedra 
finančního práva („překlopení“ stávajícího oboru do AJ) a katedra trestního práva (varianta 



relativně nového oboru Trestní právo a kriminální vědy). Konkrétní představu o novém oboru 
Environmental Law and Policy pak dodala vedoucí katedry práva životního prostředí a 
pozemkového práva doc. Jančářová.  
Za účelem monitoringu zájmu, resp. možností kateder realizace bude třeba formálně vyzvat i 
ostatní vedoucí kateder, aby sdělili, zda a jakou formou se zapojí. Po vyhodnocení bude 
zahájen proces přípravy akreditačních materiálů.   

ad 2)  
Nově vytvořený studijní doktorský program Transitional Jurisprudence realizovaný společně 
s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR zahrnuje tři obory: 1) Intellectual Property, 2) 
Comparative Company, Foundation and Trust Law, 3) Theory of Law.  
Uvedené obory budou propojeny společným teoretickým a metodologickým základem 
poskytovaným Ústavem státu a práva AV ČR, na který budou navazovat specifické oborové 
předměty. Bližší informace mohou podat proděkan Škop, proděkan Kotásek a doc. Ronovská.  
Vzhledem ke specifické povaze tohoto programu je navrhováno jeho vytvoření mimo 
kreditový systém. Uvedené by mělo být projednáno v rámci evaluačních pohovorů s vedením 
MU dne 10. 2. 2016.  
Primárně bude tento program řešen v podobě podání návrhu projektu OPVVV.  

Kolegium projednalo představené informace o přípravě akreditace oborů doktorského 
studijního programu v anglickém jazyce. Současně se zabývalo otázkou změny koncepce 
DSP. Akreditace DSP končí v roce 2020. Proděkan Svatoň považuje za vhodné požádat o 
novou akreditaci. Především je nutné si ujasnit celou koncepci DSP. Proděkanka Kalvodová 
upozornila, že nejprve je nutné provést evaluaci programu, poté dle vyhodnocení připravit 
koncepci.  
Závěr:   
• vedoucí kateder budou vyzváni, aby sdělili, zda a jakou formou se zapojí do vytváření 

nových oborů doktorského studia v anglickém jazyce, 
• proděkanka Kalvodová připraví systemizovaný plán přípravy nové koncepce DSP.  
 
ad 7. 
OPVVV 
Proděkan Kotásek předložil zprávu s aktuálními informacemi k Operačnímu programu 
Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) - viz příloha č. 1. Závěr: kolegium bere na vědomí. 
 
ad 8. 
Různé 
 
• Personální změny – viz příloha č. 2. Závěr: bere se na vědomí. 
 
• Externisté – kolegium projednalo žádosti vedoucích kateder o dodatečné schválení 

externích učitelů na dohodu o provedení práce. Závěr:  schvaluje se.  
 
• Návrh Sdělení děkana Kritéria a podmínky p řidělení mimořádné odměny 

akademickým pracovníkům v roce 2016 - tajemnice Ing. Přikrylová zmínila body, kterým 
je třeba ještě věnovat pozornost. Obsah Sdělení je třeba pečlivě připravit.  
Závěr:  Ing. Přikrylová dopracuje a pošle členům kolegia k připomínkám. Termín pro 
připomínky: čtvrtek 11. 2. 2016.   

 



• Kolegium se dohodlo na přípravě materiálů a prezentací dle šablony z RMU na evaluační 
pohovory, které se uskuteční na RMU dne 10. února 2016. Ing. Přikrylová materiály 
zkompletuje a pošle všem členům kolegia.  

 
proděkan Kotásek 
• se vrátil k vystoupení prof. Bejčka na poradě vedoucích kateder a požadavku na obnovení 

zasílání informací o nových právních předpisech ve Sbírce zákonů. Přizval na kolegium 
vedoucí ÚK Mgr. Georgalu, aby vysvětlila, proč je obnovení zasílání informací 
komplikované. Tuto službu zajišťovalo Evropské dokumentační středisko. Jedna 
pracovnice musí tyto informace vyhledávat a ručně vybírat. Po dobu rekonstrukce 
knihovny byla služba omezena, a poté bylo zjištěno, že zájem o ni je malý. Proto byla 
zrušena. Je možné najít jiné způsoby, jak informace o nových předpisech nalézt.  
Závěr:  děkanka navrhuje poslat učitelům informativní e-mail s vysvětlením, proč byla 
služba zrušena, a s doporučením odkazů na vyhledávání stejných informací.  

• informoval o průběhu zasedání Vědecké rady PrF dne 2. 2. 2016. Vědecká rada:  
o nedoporučila děkance předložit VR MU návrh na jmenování doc. et doc. JUDr. 

Naděždy Šiškové, Ph.D., profesorkou v oboru Právo EU, 
o doporučila návrh na jmenování JUDr. Kateřiny Frumarové, Ph.D., docentkou v oboru 

Správní právo a právo životního prostředí, 
o schválila návrh na zahájení habilitačního řízení JUDr. Ing. Josefa Šilhána, Ph.D., 

v oboru Obchodní právo a návrh složení habilitační komise, 
o projednala bez připomínek znění Dlouhodobého záměru PrF na léta 2016-2020.  

 
proděkan Radvan 
předložil žádosti spolku ELSA Brno o podporu akcí: 

• Regionální kolo ELSA Moot Court Competition  ve spolupráci s WTO (World Trade 
Organisation) se uskuteční ve dnech 6. – 10. 4. 2016 v Brně, pod patronací děkanky PrF, 
rektora MU, ministra spravedlnosti, ministryně školství, města Brna, a Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje. Ačkoliv se studenti naší fakulty soutěže neúčastní, zástupci 
organizace ELSA Brno (Jan Dohnal – director pro EMC) žádají o finanční podporu, 
zahájení akce zástupcem vedení fakulty a omluvu z výuky.   
Závěr:  finanční podpora není možná, neboť není zapojení fakulty do soutěže. Není tedy 
možné ani vyplatit stipendia. Fakulta pro akci poskytne prostory a propagační předměty.  

• Career week – uskuteční se ve dnech 11. 4. – 13. 4. 2016. Akce zaměřená na 
problematiku pracovního uplatnění absolventů VŠ. Požadavek na podporu fakulty: 
poskytnutí prostor a učeben.  
Závěr:  kolegium souhlasí. Učebny jsou rezervovány, atrium pro prezentaci zúčastněných 
subjektů bude k dispozici.  

• Minulost, současnost a budoucnost Visegrádské čtyřky. Panelová diskuze za účasti 
doc. PhDr. Břetislava Dančáka, Ph.D., děkana FSS MU, u příležitosti 25. výročí založení 
V4. Termín konání: 22. 4. 2016. Požadavek na podporu fakulty: rezervace auly.  
Závěr:  kolegium souhlasí. Aula je rezervována.  
 

• Přednáška prof. Jima Moliterna  v rámci projektu JUDr. Šimáčkové Pro bono aliance a 
výuky etiky se uskuteční dne 31. 3. 2016. Zajišťuje J. Dohnal, který společně s JUDr. 
Šimáčkovou obsahově vyladí program a panelovou diskuzi.  
Závěr:  bere se na vědomí.  

 



předsedkyně AS PrF Ronovská 
se dotázala, zda existuje metodika, která stanovuje, kdo na PrF přednáší v rámci CDV? 
Domnívá se, že fakulta by měla sledovat, kdo za ni vyučuje.  
Doc. Svatoň vyzývá katedry, aby byly ochotny ke spolupráci s CDV, a pokud ne samy svou 
přímou účastí, aby se kvalifikovaně vyjadřovaly k vyučujícím, kteří budou z vnějšku přizváni.  
Proděkanka Jurníková vysvětlila, že v rámci FRMU byly předměty z projektů zajišťovány i 
externími vyučujícími. Dle Studijního a zkušebního řádu by přednášky měli zajišťovat 
profesoři a docenti. Na PrF je zajišťují i asistenti a doktorandi. Akademické předměty 
garantuje neakademické pracoviště. Je nutné stanovit pravidla.  
Závěr:  Do 31. května 2016 proděkanka Jurníková s proděkanem Škopem připraví první návrh 
pravidel. 
 
 
 
 
Zapsala: Šimberová     
Schválila: doc. Selucká 



Příloha č. 1 
 
 

Stručná informace k Operačnímu programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 
(OP VVV) pro kolegium děkanky 8. února 2016 

Informace z MŠMT 

- Výzvy relevantní pro PrF ke strategickému projektu a doktorskému studiu nebyly stále 
zveřejněny, existují tedy jen předběžné informace (viz zpráva pro kolegium 18. 1. 2016). 

- 20. ledna 2016 byly vyhlášeny 3 výzvy spadající pod prioritní osu 3 (mateřské, základní a 
střední školství). 

- 25. ledna 2016 byla vyhlášena výzva „Výzkumné infrastruktury“ zaměřená na podporu 
tzv. velkých výzkumných infrastruktur (viz Cestovní mapa České republiky velkých 
infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022), pro PrF MU 
nerelevantní. 

- 27. ledna byla vyhlášena výzva „Budování expertních kapacit – transfer technologií“ zaměřená 
na podporu rozvoje center transferu technologií; pro PrF MU nerelevantní, pravděpodobná 
spolupráce s CTT MU na úrovni jednotlivců. 

- Harmonogram výzev pro rok 2016 je znám zatím jen v předběžné podobě. Relevantní pro 
PrF by měly být výzvy věnované mezinárodním mobilitám (12/2016), mezisektorovým 
mobilitám (12/2016), CŽV (9/2016) a možná i dlouhodobým mezisektorovým 
spolupracím (6/2016). 

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

- Viz předchozí zpráva pro kolegium, poznámky v ní obsažené jsou stále aktuální, níže uvedeny 
další upřesňující informace. 

- Projekty musí mít návaznost na RIS3, doloženou prostřednictvím zařazení do akčního plánu 
RIS3 Jihomoravského kraje, nebo pomocí prohlášení popisující soulad s Národní RIS3; bližší 
informace sdělí MŠMT po vyhlášení výzvy. 

- Povinný je také soulad se strategickými dokumenty univerzity (Dlouhodobý záměr MU  a 
PrF), dokládaný pomocí prohlášení. 

- Pokud projekt  nežádá o prostředky na infrastrukturní vybavení (tj. nemá část 
v komplementární investiční výzvě), musí doložit dostatečné zajištění potřeb ze současných 
zdrojů (např. laboratoře). 

- Vykazované indikátory : 

o Počet nových či modernizovaných studijních programů (dokládá se pomocí 
rozhodnutí o akreditaci a zprávou o souladu nového programu s cíli projektu; 



o počet nových akademiků a zahr. odborníků v nových stud. programech (dokládá 
se pomocí prac. smluv); 

o počet studentů, kteří se zúčastnili stáže (dokládá se pomocí vykazovaného seznamu); 

o počet absolventů prvního ročníku stud. programu/programů (dokládá se sezamem 
zapsaných do druhého ročníku studia); 

o celkový počet účastníků (dokládá se seznamem účastníků, kteří dosáhli min. hranice 
podpory tj. 40 hodin); 

o počet podpořených spoluprací (dokládá se smlouvou a popisem realizované 
spolupráce). 

- Není vyjasněna definice studentů, otázka zůstává u uznatelnosti neplatících studentů 
ze zahraničí (např. Slováci); studenti samoplátci se vykazovat nemohou. 

- Zatím není specifikováno územní omezení na partnery projektu. V platnosti zůstává „pouze 
EU“,  je otázka, jak bude přistoupeno k zemím EHP a dalším (např. Izrael); vice informací 
opět po vyhlášení výzvy. 

- Další nejasnost panuje u možnosti zahrnout vícero povinně volitelných aktivit do jednoho 
projektu (např. vytvoření „klasického studijního programu“ a „doctoral school“); kombinace 
zřejmě možná bude. 

- Vykazovány budou pouze veškeré přímé osobní náklady včetně administrativního týmu, 
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. 

- Maximální výše úvazku u zaměstnavatele nesmí být vyšší než 1,2 úvazku a měsíční mzda 
nesmí překročit 56 tis. Kč. 

- Na tuto výzvu navazuje investiční výzva „Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - 
budování či modernizace“ tj. na budování infrastruktury, nákup přístrojů a laboratorního 
vybavení, materiálu aj. potřebných pro fungování nových výzkumně zaměřených studijních 
programů; je možné podat omezené množství projektů do této výzvy za instituci, pro PrF MU 
nerelevantní. 



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

- Viz předchozí zpráva pro kolegium, poznámky v ní obsažené jsou stále aktuální, níže uvedeny 
další upřesňující informace. 

- Pro plánované aktivity PrF MU v projektu mohou být relevantní následující indikátory: 

o počet podpořených pracovníků VŠ (dokládá se např. dokladem o absolvování kurzu, 
potvrzením stáže aj.); 

o počet studentů studujících v zahraničí; 

o počet nových stud. programů v ČJ (dokládá se akreditace); 

o počet nových stud. programů ve spolupráci s jinou VŠ (dokládá se např. prac. 
smlouvami garanta předmětu na obou spolupracujících institucích); 

o počet nových stud. programů se zaměřením na praxi  (dokládá se akreditace 
obsahující požadovaný rozsah praxe); 

o počet studijních programů s min. jedním novým předmětem v cizím jazyce; 

o celkový počet účastníků (dokládá se seznamem účastníků, kteří dosáhli min. hranice 
podpory); 

o počet absolventů prvního ročníků stud. programů (dokládá se sezamem zapsaných 
do druhého ročníku studia); 

o počet podpořených spoluprací (dokládá se smlouvou a popisem realizované 
spolupráce); 

o počet pracovníků uplatňujících v praxi nové získané dovednosti (vykazuje se na 
základě zprávy o reflexi zpracovávanou pracovníkem). 

- Není vyjasněna definice studentů, otázka zůstává u uznatelnosti neplatících studentů 
ze zahraničí (např. Slováci); studenti samoplátci se vykazovat nemohou. 

- Po vyhlášení výzvy by mělo být jasné, zda nový stud. program/obor může být pouze 
prezenční, nebo zda budou připuštěny i další formy. 

- 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. 

Informace z RMU, postup na PrF MU 

Nové Ph.D. programy: 

o Proběhla úvodní schůzka k projektu nového studijního programu Ph.D. (doc. Kalvodová, 
Kotásek, Škop, Ronovská, Polčák), kde byly účastníci stručně informováni o možnostech 
a omezeních souvisejících s případným zapojením do výzvy OP VVV; další schůzka 
se uskuteční v návaznosti na výstupy z jednání kolegia 8. 2. 2016. 



o Pracovníci odd. VaV průběžně komunikují s rektorátem ohledně zapojení do RIS3 
strategie a nejasností souvisejících s výzvou. 

o Po oficiálním vyhlášení výzvy bude třeba oficiálně jmenovat tzv. navrhovatele 
projektu,  což bude „osoba pověřená komplexním řízením přípravy projektové žádosti.“ 
(viz Pokyn MU č. 9/2015) 

Strategický projekt: 

o Ve spolupráci s doc. Polčákem byl vyplněn a zaslán požadovaný formulář k novému 
stud. programu (přiloženo níže); následně se předpokládá oponentura na úrovni MU 
a případná vnější oponentura expertem ze zahraničí. 

o Pracovníci odd. VaV průběžně komunikují s Centrem projektové podpory ohledně 
zapojení do RIS3 strategie a nejasností souvisejících s výzvou. 

o Zatím není zřejmé, zda bude nutné oficiálně jmenovat tzv. navrhovatele projektu u 
tohoto projektu, záleží na rozhodnutí rektorátu jako hlavního koordinátora (viz Pokyn MU 
č. 9/2015) 

Zprávu sestavil  Petr Hudeček 



Formulář pro vnitřní oponenturu vzniku nových oborů1 na MU 
Strategický projekt PO 2 OP VVV (dostupné zde: 

https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/rozvoj/58958093/61522275/61522276/)  
 

                                                           
1
 V projektu se předpokládá max. doba přípravy, která musí být završena akreditací, v délce 2 let.  

2
 Minimálním požadavkem je 1 instituce komerční sféry/ veřejné správy, která spolupracuje na přípravě 

akreditace, garantuje relevanci oboru a uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Vyjádření garanta – instituce je 

součástí přílohy tohoto formuláře. 
3
 Preferovány jsou Mgr./ Ing. obory. Ve zvlášť odůvodněných případech je možné navrhnout vytvoření oboru 

Bc. 

Fakulta Právnická fakulta 
Název oboru Právo kybernetické bezpečnosti 
Návrh předkládá Jan Svatoň 
Garant oboru na MU Radim Polčák 
Instituce komerční sféry/ veřejné 
správy, které garantují relevanci 
studia2 

Národní bezpečnostní úřad (národní garant kybernetické 
bezpečnosti) viz příloha č. 1, Vojenské zpravodajství (národní 
garant kybernetické obrany, potvrzení bude dodáno následně), 
Network Security Monitoring Cluster (sdružuje firmy z oblasti 
bezpečnosti ICT) viz příloha č. 2. 

Typ oboru (Bc./ Mgr./ Ing.)3 Mgr. 
Délka studia v semestrech 4 
Rozsah povinné externí praxe 6 týdnů 
Základní popis kurikula Studijní program je sestaven dle aktuálního obsahu relativně 

nového oboru aplikované právní vědy, který je označován jako 
právo kybernetické bezpečnosti. Obor je postaven na 
pragmatické právní metodologii a na aktuální české doktríně 
ochrany základních práv. Základem oboru je právní úprava 
kybernetické bezpečnosti národním právem (v ČR účinná od 
roku 2015), právem EU (přijetí příslušné legislativy se očekává 
v první polovině roku 2016) a mezinárodním právem veřejným 
(zejm. mezinárodními smlouvami). Do věcného rozsahu oboru 
spadá též problematika vyšetřování a stíhání počítačové trestné 
činnosti, odpovědnost poskytovatelů služeb informační 
společnosti a partikulární otázky práva duševního vlastnictví. 
První část plánovaného kurikula je věnována aplikované 
metodologii, doktríně základních práv a základním 
dovednostem (zejm. v oboru právní informatiky). Další části 
pak jsou zaměřeny na hlubší studium shora uvedených 
komponent oboru práva kybernetické bezpečnosti, z nichž 
podstatná část je plánována do výuky v anglickém jazyce (jde 
v tomto případě o logické řešení, neboť v příslušných 
odvětvích tohoto oboru neexistuje národní doktrína ani 
odpovídající česká terminologie). 
Program bude sestaven ve spolupráci s FI, která do něj bude 
dodávat kursy zaměřené na technické aspekty kybernetické 
bezpečnosti a s ÚVT, kde bude zajištěna praktická výuka 
prostřednictvím účasti studentů na cvičeních organizovaných 
na KYPO. 
  



                                                           
4
 Uveďte základní skladbu předmětů navrhovaného oboru a označte předměty vyučované v anglickém jazyce. 

Doporučený podíl pro předměty vyučované v angličtině je 20% z celkového počtu předmětů nového oboru. 
5
 Uveďte, proč je obor (absolventi) poptáván na trhu práce. Poptávku trhu práce po absolventech oboru čleňte 

v částech regionální/ národní/ mezinárodní. 

Základní popis předmětů4 1. semestr povinné: 
Normativní systémy v kyberprostoru 
European and International Legal Informatics (AJ) 
Introduction to European Cyberlaw (AJ) 
1 kurs v oboru ICT (FI MU) 

1. semestr volitelné: 
Právo duševního vlastnictví 
Ústavní právo 

 
2. semestr povinné: 

Základy právní odpovědnosti 
Právo ICT – veřejné 
International Cybersecurity Law (AJ) 
Data Law (AJ) 

2. semestr volitelné: 
Mezinárodní právo veřejné 
Dějiny právního myšlení 

 
3. semestr povinné: 

Právo ICT – soukromé 
Software Law (AJ) 
Právo kybernetické bezpečnosti 
1 kurs v oboru ICT (FI MU) 

3. semestr volitelné: 
Právo zpravodajských služeb 
Trestní právo 

 
4. semestr povinné: 

Praxe – KYPO 
Praxe – bezpečnostní složky / korporátní bezpečnost 
Diplomová práce 

Počet studentů prvního ročníku 25 (1 seminární skupina) 
Z čeho vychází předpoklad 
poptávky na trhu práce?5 

Aktuální poptávka po specialistech na právní otázky 
kybernetické bezpečnosti je trvale indikována ze strany orgánů 
veřejné moci – vedle orgánů na úseku bezpečnosti a obrany jde 
dále o povinné subjekty spadající do osobní působnosti zákona 
o kybernetické bezpečnosti. Ze soukromoprávních subjektů je 
poptávka po specialistech na problematiku práva kybernetické 
bezpečnosti především u velkých a středních podniků 
spravujících prvky kritické infrastruktury státu (tyto subjekty 
řeší otázky práva kybernetické bezpečnosti v rámci právní 
agendy compliance). Poptávka po specialistech v oboru práva 
kybernetické bezpečnosti byla konstatována též Odbornou 
radou pro kyberkriminalitu a kybernetickou bezpečnost MU 
(poradním orgánem rektora MU), jejímiž členy jsou experti z 
následujících orgánů veřejné moci: NBÚ, Ministerstvo obrany, 
Nejvyšší státní zastupitelství, Policie ČR, Ministerstvo vnitra, 
Vojenské zpravodajství, Úřad pro zahraniční styky a 
informace, Bezpečnostní informační služba. 



                                                           
6
 Uvádějte informace ve formátu člověkoměsíců. 

7
 Uvádějte informace ve formátu člověkoměsíců/ nákupu služby/ materiálu apod.) 

Finanční nároky na přípravu 
akreditačního materiálu6 

Náklady jsou hrubými odhady a předpokládají všechny 
náklady nutné na zřízení nového studijního oboru (prozatím 
není zřejmé, jaké náklady budou uznatelné pro tuto aktivitu 
ESF výzvy OP VVV) 
  
Osobní náklady (dle průměru hrubých měsíčních mezd 
MU za rok 2014 a stropu určeného metodickým dopisem 
MŠMT K OP3V): 
Garant programu - 1,8 ČM  (úvazek 0,1 na 18 měsíců, pozice 
docent) = 101 tis. 
Garanti kursů – drobné úpravy kurzů – 1,8 ČM  (stávající 
pracovníci, úvazky např. 4 x 0,05 na 9 měsíců, pozice docent / 
odborný asistent) = 93 tis. 
Garanti kursů – podstatné úpravy kurzů – 3,6 ČM  (stávající 
pracovníci, úvazky např. 3 x 0,1 na 12 měsíců, pozice docent / 
odborný asistent) = 177 tis. 
Garanti kursů – nové kurzy – 5,4 ČM  (nový kurzy případně 
nový zaměstnanci, úvazky např. 3 x 0,1 na 18 měsíců, pozice 
docent / odborný asistent) = 267 tis. 
Koordinátor NATO – 1,8 ČM  (nový pracovník, úvazek 0,1 na 
18 měsíců, pozice asistent) = 63 tis. 
Studijní administrativa – 1,2 ČM  (stávající pracovník, úvazek 
0,1 na 18 měsíců, pozice administrátor) = 63 tis. 
Celkem 764 tis. 

Finanční nároky na přípravu 
studijních materiálů7 

Náklady jsou hrubými odhady a předpokládají všechny 
náklady nutné na zřízení nového studijního oboru (prozatím 
není zřejmé, jaké náklady budou uznatelné pro tuto aktivitu 
ESF výzvy OP VVV). 
 
Osobní náklady (dle průměru hrubých měsíčních mezd 
MU za rok 2014 a stropu určeného metodickým dopisem 
MŠMT K OP3V): 
Garant programu – 3,6 ČM  (úvazek 0,1 na 36 měsíců, pozice 
docent) = 202 tis. 
Garanti kursů – drobné úpravy kurzů, studijní materiály – 3,6 
ČM  (stávající pracovníci, úvazky např. 4 x 0,05 na 18 měsíců, 
pozice docent / odborný asistent) = 186 tis. 
Garanti kursů – podstatné úpravy kurzů, studijní materiály – 
7,2 ČM  (stávající pracovníci, úvazky např. 3 x 0,1 na 24 
měsíců, pozice docent / odborný asistent) = 357 tis. 
Garanti kursů – nové kurzy, studijní materiály – 10,8 ČM  
(nový kurzy případně nový zaměstnanci, úvazky např. 3 x 0,1 
na 36 měsíců, pozice docent / odborný asistent) = 534 tis. 
Přednášející, cvičící - stávající kursy, studijní materiály, 
drobné úpravy – 1,2 ČM  (úvazky např. 6 x 0,05 na 4 měsíce, 
pozice odborný asistent / asistent) = 42 tis. 
Přednášející, cvičící – stávající kursy studijní materiály, 
podstatné úpravy – 2,4 ČM  (úvazky např. 3 x 0,1 na 8 měsíce, 
pozice odborný asistent / asistent) = 84 tis. 
Přednášející, cvičící – nové kursy, studijní materiály – 3,6 ČM  
(úvazky např. 3 x 0,1 na 36 měsíce, pozice odborný asistent / 
asistent) = 126 tis. 



 
 

                                                           
8
 Pokud projekt počítá s investičními náklady (přístroje, rekonstrukce, stavba apod.), uvádějte zde náklady na 

investiční potřeby spojené s přípravou zázemí pro výuku v novém oboru. 

 

 

 

Celkem osobní: 1 531 tis. 
 
Cestovné: 
Tuzemské (NBÚ, VZ – Praha) 20 tis. 
Zahraniční (NATO Brusel, Koordinátor NATO programu 
Lisabon, NATO centrum excelence Talin, ENISA Brusel) 200 
tis. 
Celkem cestovné: 220 tis. 
 
Materiál:  
Kancelářské potřeby, tonery, drobné periferie, tisk (soutěženo 
přes DNS, částka záleží na délce aktivity, cca 20 tis./rok) 
Studijní literatura (nákupy prostřednictvím standardních 
postupů, cca 80 tis.) 
2 notebooky s dolovací stanicí, 2 stolní počítače pro potřeby 
přípravy stud. programu (viz seznam obvyklých cen 2x25 tis., 
2x23 tis.) 
Celkem materiál: 236 tis.  

Finanční nároky na investiční 
potřeby8 

Nepředpokládáme. 
 
Celkové náklady 2 751 tis. Kč 



Příloha č. 3 
 
 

Personální změny  
leden – únor 2016  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nástupy do pracovního poměru: 
01.02.2015 Jana Buchalová   CDV - referenka pro CDV 
      (úvazek 1,0; doba určitá do 31.01.2018)  
01.02.2015 Bc. Jana Cacková    CDV - referenka pro CDV 
      (úvazek 1,0; doba určitá do 31.01.2018) 
01.02.2015 Mgr. Bc. Jan Petrov    Kat. ústav. práva a politologie - odborný pracovník 
      (projekt, úvazek 0,3; doba určitá do 31.12.2018)  
  
Změna úvazku:  

01.02.2016 Mgr. Matěj Dobeš    Kat. občanského práva - asistent  
      (úvazek zvýšen z 0,5 na 0,75)  

01.02.2016 Mgr. Petra Konečná    Kat. občanského práva - asistent  
      (úvazek zvýšen z 0,5 na 0,75) 

01.02.2016 Mgr. Jozef Janovský    KMEP – výzkumný pracovník (projekt) 
       (úvazek zvýšen z 0,1 na 0,2) 

01.02.2016 Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová KMEP – odborný pracovník  
       (úvazek zvýšen z 0,1 na 0,4) 
 
 

Prodloužení pracovního poměru: 
-  
 
Ukončení pracovního poměru:  
- 
 
Ostatní změny: 
Zvyšování kvalifikace: 
15.01.2016 Mgr. Jana Lautrbachová     ukončeno magisterské studium na FSS MU   
18.01.2016 Mg.et Mgr. Bc. Hana Musilová ukončeno magisterské studium na PrF MU 
21.01.2016 Mg.et Mgr. Bc. Hana Musilová ukončeno bakalařské studium na ESF MU 

Změny organizační a v zařazení:  
01.02.2016 Alice Dvořáková    sekretářka 
      dělená: Kat. obč. práva/ Kat. prac .práva a SZ 
      (za Bc. G. Uhlířovou)  

  

 
 
 
 
Dne: 04.02.2016  Vypracovala: Ing. Dagmar Pipalová 
 


