
Zápis č. 11/2015-2016 ze zasedání kolegia děkana dne 22. 2. 2016 
 
 

   MU-IS/22395/2016/340712/PrF 
 
Přítomni: doc. Selucká, proděkani doc. Svatoň, doc. Kotásek, doc. Škop, doc. Radvan, dr. 
Jurníková, tajemnice Ing. Přikrylová, předsedkyně AS doc. Ronovská 
Omluva: doc. Kalvodová (prac. cesta) 
Host:  
 
Program:  

1. Kontrola úkolů 
2. Příprava semestru jaro 2016 - prod. Škop, prod. Jurníková 
3. Družby přehled 2015 – prod. Radvan 
4. Družby 2016 – prod. Radvan 
5. DZ – prod. Svatoň 
6. Stanovení základních cílů DZ 2016 – všichni proděkani 
7. Různé 

 
 
ad 1. 
Kontrola úkol ů 
• Schůzka s prof. Večeřou a prof. Holländerem se zatím neuskutečnila. Mgr. Klusoňová 

a Mgr.  Hapla se zúčastní přípravy na výuku Právní etiky. 

• Projekty OP VVV - proděkan Kotásek sdělil, že na RMU je svolána na pátek 26. 2. 2016 
porada k projektům OP VVV a GAMU. 

• Studijní program v AJ na PrF UP v Olomouci  – informace bude do týdne zveřejněna na 
webu PrF UP. Prod. Škop připraví na příští kolegium bližší informace. Úkol trvá.  

• E-learningové opory pro navazující magisterský studijní program Veřejná správa – úkol 
splněn. Vše je doplněno. Proděkan Škop zmínil problém se zpřístupněním osnov. 
Akreditační komisi bude zasláno v pdf formátu na CD. Odesláno bude v průběhu tohoto 
týdne.  

• Jednání s odborovou organizací – úkol splněn. Jednání děkanky s předsedou odborové 
organizace doc. Harvánkem se již uskutečnilo.  

• Opatření o poskytování tvůrčího volna – úkol splněn. Proděkan Kotásek předložil 
konečné znění Opatření děkana č. 2/2016 O bližších podmínkách poskytování tvůrčího 
volna na Právnické fakultě MU a dalších formách podpory akademického růstu.  Závěr:  
kolegium souhlasí. Opatření bude vydáno s účinností od 22. 2. 2016. Bude odesláno na 
vědomí prorektoru Barešovi. 

• Změna podoby přijímací zkoušky – proděkan Škop sdělil, že prorektor Bulant 
poděkoval na náměty z Právnické fakulty s tím, že na toto téma uspořádá workshop. 

• Rozpočet 2016 – tajemnice  Ing. Přikrylová uvedla, že zatím nejsou k dispozici podklady 
pro tvorbu rozpočtu. Vzhledem k  časovému harmonogramu přípravy rozpočtu  bude 
nutné v krátké době rozpočet zpracovat, aby mohl být předložen Akademickému senátu 
PrF v týdnu  od 14. 3. do 18. 3. 2016. 

• Projekt Ph.D. School v rámci OPVVV – proděkan Kotásek sdělil, že do projektu má 
zájem se zapojit JUDr. Kosař. Děkanka ukládá proděkanu Kotáskovi zjistit informace a 



navrhuje sjednat schůzku. Je třeba projednat s JUDr. Kosařem a proděkankou 
Kalvodovou. Děkanka navrhuje rovněž oslovit další katedry, zda nemají zájem na 
projektu participovat.   

• Návrh Sdělení o přiznávání mimořádných odměn akademickým pracovníkům – 
splněno. Připomínky byly zapracovány. Ing. Přikrylová předložila konečné znění předpisu 
a podala komentář ke změnám v jeho obsahu. Děkanka předpis předloží na poradě 
vedoucích kateder. Sdělení děkana č. 5/2016 Kritéria a podmínky přidělení mimořádné 
odměny akademickým pracovníkům v roce 2016 bude vydáno s účinností od 22. 2. 2016.  

• Informativní e-mail o zrušení služby zasílání informací o nových předpisech ve Sbírkách 
zákonů – nesplněno. E-mail zatím zaslán nebyl.  Proděkan  Kotásek vedoucí knihovny 
úkol připomene.  
 

ad 2. 
Příprava semestru jaro 2016  
• Proděkanka Jurníková  obdržela od Mgr. Pavliňáka aktuální informaci o počtech studentů. 

Ke SZZk  je počet 468 studentů. Dalším ještě chybí  některý z předmětů nebo  diplomová 
práce. Po 1. semestru nesplňuje 60 studentů podmínky pro zápis do dalšího semestru. 

• Rektorské volno na Dies Academicus bylo upřesněno. Bude vyhlášeno pouze do 13 hodin. 
Na PrF bude od 13 hod. vyhlášeno děkanské volno pro studenty účastnící se SVOČ. 

• Proběhly zápisy do předmětů. Bude zjištěno, zda není v některých předmětech přihlášeno 
pouze několik studentů. Zápisy do předmětů programu Erasmus  teprve proběhnou. 

 
ad 3. 
Pobyty na partnerských univerzitách v roce 2015 
Proděkan Radvan sdělil, že informace o pobytech na partnerských univerzitách  byly podány 
na minulém zasedání kolegia dne 8. února 2016. Předložil pro připomenutí přehled 
akademických pracovníků vybraných na pobyty v roce 2015: 

Univerzita Regensburg 
JUDr. Libor Kyncl, Ph.D., - 5 dnů 

Univerzita Poznaň 
JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M., Eur. Int. – 5 dnů 
JUDr. Pavel Salák, Ph.D., - 5 dnů 

Univerzita Wroclaw 
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., - 5 dnů 

Univerzita Vídeň 
JUDr. Eva Dobrovolná – 1 měsíc.  

  
ad 4. 
Pobyty na partnerských univerzitách v roce 2016 
Proděkan Radvan informoval, že Centrum zahraničních studií MU provedlo  dodatečný výběr 
vyučujících na pobyty na partnerských univerzitách v roce 2016. Z Právnické fakulty byli 
vybráni: 

Univerzita Komenského Bratislava 
Mgr. Bc. Jaroslav Benák, Ph.D., - 5 dnů 
JUDr. Alena Kliková, Ph.D., - 5 dnů  
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D., - 5 dnů 
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., - 3-4 dny 



Univerzita Poznaň 
Mgr. Jan Horecký, Ph.D., 

Náhradníci: 

Univerzita Wroclaw 
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., 
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., 

Univerzita Regensburg 
JUDr. Eva Dobrovolná, LL.M. 

Jediným přihlášeným, který neuspěl, je JUDr. Bc. Radek Černoch, Ph.D., který se ucházel o  
jednoměsíční pobyt na Univerzitě ve Vídni. 

Závěr:  kolegium bere  na vědomí. 

 
ad 5. 
Dlouhodobý záměr PrF  
Zítra, tj. v úterý dne  23. 2. 2016 bude Dlouhodobý záměr Právnické fakulty MU předložen 
Akademickému senátu PrF ke schválení. Děkanka  na tomto zasedání AS zároveň  senátory 
požádá o vyjádření k otázce podoby přijímacích zkoušek na Právnickou fakultu. 

 
ad 6. 
Stanovení základních cílů DZ 2016 
Proděkan Svatoň uvedl, že aktualizace Dlouhodobého záměru  PrF pro letošní rok je již 
zpracována. Byla připravena již pro evaluační pohovory s vedením MU. Děkanka stanoví 
proděkanům pro jednotlivé rezorty harmonogram úkolů na rok 2016. Každý z proděkanů 
promyslí, jaké cíle hodlá v jednotlivých letech  na svém úseku realizovat. 

 
ad 7. 
Různé 
 
tajemnice Ing. Přikrylová 
předložila návrh novelizovaného  znění Pokynu děkana č. 2/2012 Určení kritérií pro 
hodnocení pedagogické, tvůrčí vědecko-výzkumné a jiné činnosti (vytíženost).  Ještě bude 
nutné projednat s Ing. Kolkou technickou stránku hodnocení pedagogické činnosti a 
provedení  úpravy u oponentských posudků. Snížení hodnocení v DSP je nutné projednat 
s doc. Kalvodovou. Děkanka  požádá o upřesnění. Poté pošle členům kolegia e-mailem 
k připomínkám. 
Závěr:   obsah  pokynu bude ještě upřesněn.   
 
děkanka 
• obdržela žádost vedoucího katedry finančního práva a národního hospodářství o schválení 

externího vyučujícího na  dobu, kdy se kmenoví učitelé katedry účastní konference. 
Závěr:  kolegium obecně nesouhlasí s výukou externistů (v tomto případě Mgr. Neckáře) 
na katedře v době výjezdů vyučujících na zahraniční konference. Vedení bakalářské práce 
Mgr. Neckářem bude řešeno dohodou o provedení práce. Děkanka ukládá proděkanu 
Radvanovi zjistit, jak dalece je bakalářská  práce rozpracována.  
 



• Nominace na Cenu rektora- ve stanovené lhůtě děkanka obdržela 5 nominací na udělení 
Ceny rektora 2016: 

Cena rektora MU za významný tvůrčí počin 
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.,  - monografie Dokazování v přípravném řízení. 

Cena rektora za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži 
JUDr. David Kosař, LL.M., Ph.D., J.S.D. – získání grantu ERC Starting Grant 
poskytovaného ERC – European Research Council. 

Cena rektora MU za aktivní rozvoj občanské společnosti 
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., - významný podíl na legislativním dobudování 
právního rámce občanské společnosti v evropském i národním rámci,  za výzkum v oblasti  
práva občanského/neziskového sektoru v evropském i národním rámci, za zprostředkování 
promítnutí nového práva neziskového/občanského sektoru do praxe a za rozvoj spolupráce 
s praxí v této oblasti. 

Cena rektora MU pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU   
JUDr. David Hejč – za vědecko-výzkumnou činnost v oblasti tzv. smíšených správních 
aktů, souhrnné zpracování předmětné problematiky v dizertační práci (prosinec 2015).  

Cena rektora MU pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU 
Vlastislav Stavinoha – za vynikající studijní výsledky  a šíření dobrého jména Právnické 
fakulty i celé MU v zahraničí.  

Závěr:  kolegium souhlasí a doporučuje předání nominací rektorovi MU.  

• V pátek dne 19. 2. 2016 se děkanka zúčastnila na Ministerstvu spravedlnosti výběrového 
řízení na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie. Výběrovou komisí byl ze dvou 
kandidátů vybrán JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu. 

• Děkanka předpokládá,  že po nabytí účinnosti novely Zákona o VŠ (1. 5. 2016), bude 
možné začít s přípravou LL.M. studijního programu. Do září by mohl být 1 program 
připraven. Děkanka ukládá proděkanu Svatoňovi, aby zahájil přípravné práce na tvorbě 
nových programů LL.M. a MPA.  

• Informace z jednání vedení MU o  uznávání vědeckopedagogických titulů získaných 
v zahraničí - stanovisko MU:  neuznávat. Nutné zohlednit v rámci stanovování komisí 
státních závěrečných zkoušek apod. 

 
proděkan Radvan 
• Dne 10. března 2016 navštíví Právnickou fakultu Velvyslanec USA Andrew H. Schapiro. 

V 9,30 hodin bude přijat vedením fakulty, od 10,00 přednese přednášku pro studenty 
v aule PrF. Následovat bude diskuze se studenty.  

• Byla uzavřena smlouva (memorandum) o spolupráci s Bond University Queensland 
v Austrálii. Smlouva je zaměřena především  na spolupráci v Ph.D. programech.  

• Proděkan se omlouvá děkance, že se nebude moci zúčastnit porady vedoucích kateder dne 
1. března 2016. Připraví zprávu o SVOČ a žádá děkanku o podání informace na poradě.  
Třebaže soutěžní práce nebudou ještě odevzdány, je třeba  požádat vedoucí kateder o 
nominace hodnotitelů soutěžních prací.   

 
proděkan Kotásek 
informoval, že doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D., která neuspěla v řízení ke 
jmenování profesorkou na Právnické fakultě MU, podala stížnost k rektorovi MU pro  



diskriminaci z národnostních důvodů. Prorektor Bareš svolává  na pátek 26. února schůzku 
k projednání stížnosti.   
 
proděkan Svatoň 
žádá proděkany, aby do  29. února 2016 dodali podklady za své rezorty pro výroční zprávu 
MU. 
 
 
 
Zapsala: Šimberová     
Schválila: doc. Selucká 


