
Zápis č. 13/2015-2016 ze zasedání kolegia děkana dne 4. 4. 2016 
 
 

  MU-IS/34358/2016/353058/PrF 
 
Přítomni: doc. Selucká, proděkani doc. Svatoň, doc. Kalvodová, doc. Kotásek, doc. Škop, 
doc. Radvan, dr. Jurníková, tajemnice Ing. Přikrylová, předsedkyně AS PrF doc. Ronovská 
Omluva:  
Host:  
 
Program 
Program neuskutečněného zasedání kolegia dne 21. 3. 2016: 

1. Kontrola úkolů 
2. Knihovna, zpráva o stavu fondu, aktuální informace - prod. Kotásek 
3. Projekty OPVVV – aktuální stav - prod. Kotásek 
4. Vnější vztahy – souhrnná zpráva o činnosti – návrh a strategie rozvoje – prod. 

Radvan 
5. Web, facebook – prezentace fakulty navenek – prod. Radvan 

 
Program dne 4. 4. 2016: 

6. Výroční zpráva 2015 – prod. Radvan 
7. Specifický výzkum (ukončení 2015) – prod. Gregorová/doc. Kalvodová 
8. Přijímací řízení - prod. Škop, prod. Jurníková, prod. Gregorová/doc. Kalvodová 
9. Vědecká rada – stav řízení atd. – prod. Kotásek 
10. Průběh rekonstrukce bytu v dvorním traktu, příprava druhé fáze - Ing. Přikrylová  
11. Různé 

 
 
 
ad 1. 
Kontrola úkol ů 

• „Překlopení“ DSP do AJ – proděkanka Kalvodová sdělila, že termín pro podání návrhu 
Akreditační komisi je 15. 4. 2016. Předložen bude „překlopený“obor Finanční právo. Dále 
kolegium doporučuje raději vyčkat na vyjádření Akreditační komise. Projekt katedry 
práva životního prostředí Environmental Law and Policy je připraven, bude předložen ke 
schválení Akreditační komisi až dle nového Zákona o VŠ.  

• Koncepce DSP – proděkanka Kalvodová odevzdala děkance plán přípravy koncepce 
DSP. Úkol splněn. 

• Poskytování tvůrčího volna – děkanka obdržela 2 žádosti z katedry občanského práva: 
doc. Králíčková na podporu profesorského řízení, JUDr. Lavický (zatím pouze ústně) na 
podporu habilitačního řízení. 

• Workshop s prorektorem Bulantem ke změně podoby přijímacích zkoušek – zatím se 
neuskutečnil, pravděpodobně z důvodu zaneprázdnění prorektora s přípravou přijímacího 
řízení. 

• Zpracování aktualizace Dlouhodobého záměru PrF  na rok 2016 a harmonogram na 
další léta - všichni proděkani splnili. 



• Kritéria a podmínky pro hodnocení pedagogické, tvůrčí a vědecko-výzkumné 
činnosti (vytíženost) – od 1. 5. 2016 má být v účinnosti nová směrnice. 

• LL.M., MPA  – doc. Svatoň – uskutečnila se první schůzka pracovní komise za účasti 
prof. Bejčka, doc. Janíčka a JUDr. Sehnálka. Proděkan Svatoň na příští jednání kolegia 
připraví návrh vnitřního předpisu. 

• CJV – poskytování kurzů pro širší veřejnost – děkanka jednala s vedoucí oddělení Centra 
jazykového vzdělávání na PrF, Mgr. Bilovou. Oddělení připraví návrh a kalkulace, mají 
již projednáno s CJV MU. 

• Předmět Počítačové zpracování odborného textu - zůstane na katedře právní teorie, 
nebude převeden na CDV. K řešení na jednání kolegia 18. 4. 2016. 

• Studium Veřejné správy – k projednání na kolegiu 18. 4. 2016. Katedra správní vědy a 
správního práva zpracuje návrh nové koncepce výuky správního práva. Garant oboru doc. 
Skulová bude přizvána na jednání kolegia. K projednání je i změna předmětu Úvod do 
studia veřejné správy.  

• Proděkani Kalvodová a Škop informovali o předložení záměru nového doktorského 
programu Odboru pro výzkum RMU v rámci připravované výzvy OP VVV. Aktuálně se 
čeká na další pokyny RMU. Program bude vytvořen ve spolupráci s Akademií věd ČR, 
česky i anglicky, se zapojením zahraničních odborníků. Proděkan Škop preferuje českou 
variantu vzhledem k terminologii. O vývoji přípravy budou podány informace na dalším 
zasedání kolegia. 

• Stipendijní směrnice – proděkanka Jurníková po kontrole dosud platných stipendijních 
směrnic naznala, že poskytovaná stipendia jsou dostatečná.  

• Otázka vedení přednášek a seminářů doktorandy – proděkanka Jurníková ujasnila, že 
studenti DSP mohou přednášky a semináře vést pod vedením školitele. Doporučuje 
neprovádět nyní žádné změny, s úpravou vyčkat až po novele Zákona o VŠ.  

• Text pro brožuru MU  o Ph.D. studiu - proděkanka Kalvodová informovala o odevzdání 
textu pro brožuru za PrF. Děkuje proděkanu Radvanovi a proděkanu Svatoňovi za podněty 
k textu v části významné výsledky.  

 
ad 2. 
Knihovna, zpráva o stavu fondu, aktuální informace 
• Vedoucí knihovny Mgr. Georgala zpracovala zprávu o revizi knihovního fondu. Po 

dohledání některých chybějících výtisků bude v průběhu dubna provedeno druhé finální 
kolo revize. Poté se bude jednat o náhradě nedohledaných knih. Budou osloveni konkrétní 
zaměstnanci, za ztracené knihy bude možné poskytnout odpovídající knižní náhradu nebo 
úhradu pořizovací ceny. 

• V knihovně je uspořádána výstava k ročnímu výročí otevření knihovny po rekonstrukci.  
Všichni zaměstnanci jsou zváni. 

 
ad 3. 
Projekty OPVVV – aktuální stav 
Kolegium bylo informováno o tom, že připravované záměry PrF nebudou zařazeny do 
strategického programu OP VVV zaměřeného na rozvoj výuky. O této skutečnosti byla 
informována děkanka fakulty prorektorkou Pitrovou. Záměry fakulty nesplňují podmínku 
reakreditace nebo nové akreditace, která je z úrovně rektora vyžadována. V návaznosti na tuto 
skutečnost se proděkan Kotásek a tajemnice Ing. Přikrylová zúčastnili jednání s prorektorem 



Dvořákem za účelem získání stanoviska, zda podobný postoj RMU lze očekávat i u 
doktorských programů a bude z centrální úrovně rozhodováno o jednotlivých Ph.D. School, 
případně zda existuje reálné riziko opětovného vyřazení z celouniverzitního projektu.  
Děkanka sdělila, že rektor MU bude jednat se všemi děkany na individuálních schůzkách o 
projektech OPVVV. Jednání proběhnou i v oblasti přípravy „double degree“ programů. RMU 
musí jasně stanovit, zda pro zařazení do společného projektu bude „double degree“ program 
podmínkou.  

ad 4. 
Vnější vztahy 
Proděkan Radvan předložil souhrnnou zprávu z oddělení pro zahraniční a vnější vztahy. 
Zpráva je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Proděkan konstatoval, že studenti nemají příliš velký 
zájem o výjezdy do zahraničí. Informace z oddělení jsou zveřejňovány na webu, facebooku, 
twitteru.  
Proděkan uvedl připomínky k agendám pracovnic. Dva a půl pracovního úvazku není pro 
zajištění veškerých činností oddělení dostačující.  
Kolegium se v této souvislosti rovněž zabývalo problematikou přípravy akcí.  
Závěr:  je třeba provést reorganizaci oddělení. Děkanka děkuje za podrobně zpracovanou 
zprávu. 
 
ad 5.  
Web, facebook – prezentace fakulty  
Proděkan Radvan sdělil, že tato oblast není v dané chvíli prioritou. Řešení těchto otázek 
navrhuje odložit na pozdější dobu, jakmile bude řešen jednotný vizuální styl webových 
stránek.  
Závěr:  bere se na vědomí. 
 
ad 6. 
Výroční zpráva 2015 
Výroční zpráva za rok 2015 byla připravena již na jednání kolegia plánované na 21. března. 
Po vyjádření kolegia děkana bude předložena Akademickému senátu PrF. Závěr:  kolegium 
souhlasí se zněním Výroční zprávy PrF MU za rok 2015.  
 
ad 7. 
Specifický výzkum 2015 
Proděkanka Kalvodová předložila zprávu o specifickém výzkumu 2015 (viz příloha č. 2). 
Všechny projekty proběhly úspěšně, 1 projekt nebyl realizován. Závěr:  kolegium bere na 
vědomí. 
 
ad 8. 
Přijímací řízení 
Proděkanka Jurníková předložila a komentovala vyhlášení podmínek pro přijetí ke studiu pro 
akademický rok 2017/2018 (příloha č. 3). Maximální počty studentů k přijetí jsou stanoveny 
stejné jako v letošním roce. Navazující magisterský studijní program Veřejná správa je určen 
především pro absolventy bakalářského studia Veřejná správa nebo Právní specializace, ale 
příbuznost oborů nebo programů nebude v rámci přijímacího řízení zkoumána.  
Proděkan Svatoň navrhuje projednat s rektorem MU tzv. sbírání titulů a obcházení plnění 
studijních povinností uznáváním dosud absolvovaného studia a připravit případně bližší 
specifikaci podmínek. 



Přijímací zkoušky v letošním roce se budou konat pouze v neděli 1. května. Budou probíhat v 
7 místnostech. Datum zasedání přijímací komise bude teprve stanoveno.  
 
ad 9. 
Vědecká rada – stav kvalifikačních řízení 
Proděkan Kotásek předložil přehled kvalifikačních řízení: 
 
V roce 2016 pokračovalo 1 habilitační řízení externího uchazeče fakulty:  

• JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. – obor Správní právo a právo životního prostředí – 
řízení zahájeno 17. 12. 2014, jmenování docentem 1. 3. 2016. 

V roce 2016 pokračovalo 1 řízení ke jmenování profesorem externího uchazeče: 

• doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková – obor Právo Evropské unie – řízení zahájeno 18. 
3. 2015, řízení zastaveno vědeckou radou fakulty 2. 2. 2016.  

V roce 2016 zahájeno 1 habilitační řízení interního uchazeče fakulty:  

• JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. - obor Obchodní právo – řízení zahájeno 25. 1. 2016, 
posuzování habilitační komisí - datum a čas přednášky před odbornou veřejností  
2. 5. 2016 (téma Tzv. závazkový delikt jako zvláštní typ porušení smlouvy).  

Plánovaná zahájená habilitační řízení interních uchazečů na další VR: 

• JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. – obor Ústavní právo a státověda 
• JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. – obor Teorie Práva.  

 
Dne 7. června se bude konat zasedání Vědecké rady PrF. Vzhledem k programu, kdy se 
zřejmě uskuteční habilitační přednáška JUDr. Ing. Josefa Šilhána, Ph.D., a ke schválení budou 
předloženy programy LL.M., a MPA, proděkan žádá členy vědecké rady o účast. 
Závěr: kolegium bere na vědomí. 
 
ad 10. 
Průběh rekonstrukce bytu ve dvorním traktu  
Tajemnice Ing. Přikrylová sdělila, že práce na rekonstrukci bytu ve dvorním traktu probíhají 
dle plánu. 1. etapa rekonstrukčních prací bude hotova do konce května.  
 
ad 11. 
Různé 
 
děkanka 
• obdržela návrhy na změny studijních plánů. Připomněla, že kolegium se k návrhům 

pouze vyjadřuje. Proděkan Škop předkládá návrh na zařazení předmětu BZ401Zk 
Základy správního práva procesního II jako PVP pro obor Vyšší justiční úředník od 
jarního semestru 2017. Návrh byl připraven již na jednání kolegia plánované na 21. 
března. Závěr: děkanka ukládá proděkanu Škopovi zjistit, zda lze schválit jako povinný 
předmět ukončený zkouškou, případně jiné varianty. 

Proděkan Svatoň informoval o novém PVP Právní klinika – Pomoc obětem 
kriminality, který je připraven ve spolupráci s katedrou trestního práva v rámci nové 
koncepce právních klinik. Závěr:  kolegium schvaluje.  

 
• Kolegium projednalo 3 nové návrhy externích učitelů:  



- Katedra dějin státu a práva: Mgr. Robert Jakubíček (přerušené DSP na PrF MU) 1 
přednáška.  

- Katedra správní vědy a správního práva: Ing. Pavel Klika – 1 přednáška. 
- Centrum dalšího vzdělávání: Mgr. Eva Petrová – max. 4 hod. Mezinárodněprávní 

ochrana dětí.  
Závěr:  kolegium schvaluje.  
 

• Personální změny – viz příloha č. 4 
 

• V úterý dne 5. dubna 2016 se koná porada vedoucích kateder. Bude podána informace 
o schválení rozpočtu, o mezifakultním studiu, o spolupráci s Ústavem státu a práva 
AVČR, SVOČ, SZZk. 
Děkanka bude informovat k probíhajícímu hodnocení kvalifikačního růstu, o výběrových 
řízeních a jednání s jednotlivými vedoucími. 
Proděkanka Kalvodová podá informace k zapojení doktorandů do výuky.  
 

proděkan Radvan 
• informoval o výběrovém řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na 

akademický rok 2016/2017 pro studenty magisterského studijního programu a pro 
studenty doktorského studijního programu, které proběhlo dne 3. března 2016. Předložil 
protokol o průběhu výběrového řízení a celkovou statistiku 1. a 2. kola výběrového řízení 
(viz příloha č. 5). Sdělil, že 5 uchazečů bylo vyřazeno, neboť neabsolvovali jazykové 
přezkoušení. Proděkan konstatoval, že o některé univerzity není zájem, nevyužita 
zůstávají i místa na atraktivních školách. Nabídku míst není fakulta schopna naplnit. 
Vybraný student, který pobyt nevyužije, se nebude moci v příštím roce o studijní pobyt 
ucházet. 
Proděkan Svatoň poznamenal, že v Dlouhodobém záměru PrF je zakotveno, že student 
magisterského oboru má absolvovat zahraniční studijní pobyt nebo praxi. Platí to i pro 
posluchače DSP.  
Závěr:  kolegium bere na vědomí zprávu o výběrovém řízení na pobyty Erasmus. 

• Dne 10. 6. 2016 se uskuteční setkání absolventů Právnické fakulty z r. 2006. Organizuje 
Adam Dvořáček. 

• Katedra finančního práva a národního hospodářství připravuje Letní školu 
mezinárodního daňového práva. 

 
proděkan Kotásek 
• sdělil, že z prostředků institucionální podpory lze podpořit navrhovatele projektů, není 

nutné čekat na projekt.  

• Stručně informoval o projektech GAČR. Předložil kolegiu přehled odměn za projekty 
GAČR a stav projektů k 18. 3. 2016. Kolegium bere na vědomí.  

• Dotázal se na uzavření budovy fakulty a knihovny v době prázdnin. Tajemnice 
odpověděla, že budova fakulty bude pro veřejnost uzavřena v srpnu. 

 
proděkanka Kalvodová 
oznámila, že v rámci udílení Ceny rektora 2016 se dne 12. dubna v 10 hod. na RMU sejde 
komise pro hodnocení nominací doktorandů. Závěr:  zúčastní se proděkan Kotásek. 
 
 



proděkanka Jurníková 
• informovala kolegium o žádosti Mgr. Vitoula o mimořádné stipendium na úhradu 

cestovného přednášejícímu. 
Závěr:  pro tyto případy je třeba stanovit mantinely a posoudit přínos pro fakultu. Fakulta 
nemá důvod hradit výdaje formou stipendií osobám nestudujícím, vyplácet vysoké částky 
na pokrytí výdajů účastníkům moot courtů, apod. U přednášejících je třeba zvážit jejich 
přínos pro fakultu. Spolek ELSA je třeba upozornit, že toto nelze.  

• V červnu se uskuteční na fakultě Mezifakultní debatní turnaj . Fakultní kola budou 
probíhat v době 11. – 25. 5. 2016. Mezifakultní finální kolo se uskuteční 1. 6. 2016. Mgr. 
Hapla, jako hlavní koordinátor soutěže, se obrátil na vedení fakulty se žádostí o finanční 
odměnu pro vítěze fakultního kola ve výši 3000,- Kč. Soutěží dvoučlenné týmy. Závěr:  
fakulta akci podpoří. Kolegium souhlasí s vyplacením odměny formou stipendia dle 
pořadí ve výši 3000,-, 2000,- a 1000,- Kč pro tým.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Šimberová     
Schválila: doc. Selucká 



Příloha č. 1 
 
 

Vnější vztahy PrF MU  
 

I.  Realizované projekty a spolupráce s partnery  

 

Rozvojové projekty 

• Institucionální rozvojový program (IRP): Zlepšování podmínek pro působení významných 
zahraničních akademických pracovníků na MU  

• Institucionální rozvojový program (IRP): Podpora mezinárodní spolupráce Masarykovy 
univerzity 

• Centralizovaný rozvojový program (CRP): Podpora spolupráce v oblasti 
internacionalizace mezi MU, UPOL, MENDELU, JAMU a VFU. 

 
U CRP (který PrF použila na dofinancování kurzů zahr. profesorů) proběhl v pořádku interní audit, 
programy IRP (na realizaci kurzů a podzimní školy ASLW) budou pokračovat pro rok 2016.   
Česko-slovenská SVOČ 

Z řad vítězných autorů fakultní SVOČ jsou od roku 2011 nominováni i soutěžící pro mezifakultní kolo, které 
v rámci rotujícího pořadatelství uspořádala v roce 2015 Právnická fakulta Univerzity Komenského v 
Bratislavě. V celkovém počtu 58 soutěžních prací ze čtyř českých právnických fakult (UK v Praze, UP v 
Olomouci, ZČU v Plzni a MU Brno) a PrF UK v Bratislavě byla brněnská fakulta zastoupena 13 soutěžními 
pracemi. Studenti soutěžící za Právnickou fakultu MU zajistili pro fakultu velmi kvalitní reprezentaci (jedno 
1. místo, dvě 2. místa a tři 3. místa). 
Další ročník proběhne na PrF UK v Praze v září 2016. 
Koordinace fakultní SVOČ převedena na JUDr. Dobrovolnou. OZVV poskytuje organizační součinnost. 
 
Ius et Societas 

V akademickém roce 2014/15 proběhl ve spolupráci se Vzdělávací Nadací Jana Husa a Fakultou sociálních 
studií Masarykovy univerzity již 8. ročník soutěže o cenu IUS et SOCIETAS za původní, dosud 
nezveřejněnou esej, obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve 
společnosti. Dalšími spolupracujícími partnery soutěže jsou Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní 
soud, Nejvyšší státní zastupitelství a Veřejná ochránkyně práv, jejichž zástupci spolu s porotci z 
vyhlašujících institucí rozhodují o udělení finančních odměn až do souhrnné výše 100 000 Kč vítězným 
autorům.  
Vítězi 8. ročníku soutěže se stali:  

1. cena – Mgr. Bc. Monika Stachoňová / Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 

2. cena – Jakub Drápal / Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

3. cena – Mgr. Tereza Krauzová / Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

  4. cena – Bc. Tomáš Maceček / Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno 

 

Uzávěrka esejí v rámci aktuálního 9. ročníku Ius et Societas: 31. 5. 2016. 

 
Pan-European Seal Programme  

Na základě spolupráce zahájené v roce 2015 s Evropským patentovým úřadem – EPO (Mnichov, 
Německo) a Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu – OHIM (Alicante, Španělsko) s cílem nabízet 
studentům PrF MU možnost stáže na těchto významných mezinárodních institucích bylo ze strany 
OHIM/EPO vybráno 8 studentů s příslibem, že toto číslo bude možné navýšit pro další ročník výběrového 
řízení. Studenti, kteří stáže uskutečnili, byli vyzváni k poskytnutí svých zkušeností – vzniká tak stránka 
obdobná stránce na erasmus.law.muni.cz motivující nové zájemce o tuto stáž: 
http://www.law.muni.cz/content/en/mezinarodni-spoluprace/pan-european-seal-network/zkusenosti/ . 



Uzávěrka přihlášek aktuálního 2. ročníku výběrového řízení: 30. 5. 2016.  

Reprezentační právnický ples 

44. Reprezentační právnický ples se uskutečnil 12. 3. 2016 opět v hotelu International za významné podpory 
hlavního partnera Plesu: Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář s. r. o., přičemž bude pro další (polo-
jubilejní) ročník této akce jednáno o dalších postupech v organizaci Plesu. Schůzka se uskuteční 1. 4. 2016. 

Projekty ELSA 

- Letní škola 
- Výměnné návštěvy (study visits) 
- Moot-court 
- Stáže STEP 
- a další 

Fakulta poskytuje podporu výše uvedeným projektům – ať již materiálně (propagačními předměty apod.) či 
jen reprezentativně (záštitou), v případě stáží STEP ale i personálně (prostřednictvím OZVV). ELSA je v 
úzkém spojení s vedením fakulty, zejména prostřednictvím proděkana Radvana, a požadavky zahrnují mimo 
jiné rezervaci místností či jiných fakultních prostor. Doporučuji předchozí projednání se studijním ohledně 
volných místností. 

II. Další PR činnosti 
  Prezentace fakulty 

Výroční zpráva PrF MU a část týkající se fakulty ve VZ MU 

Propagační předměty 

 Fakulta disponuje základními propagačními předměty: 

� Papírové slohy EN  

� Papírové/igelitové tašky 

� Propisky 

� Bloky  

� Magnetické záložky 

� Visačky 

 

Aktuálně řešeny slohy v novém JVS – pro fakultní akce a semináře/kurzy dalšího vzdělávání. Pro konferenci 
COFOLA jsou objednávány speciální konferenční (plastové) slohy. 

Záměr vytvořit nové propagační předměty (kravata, šátek apod.) a využít je, vedle účelu darovacího, i k 
distribuci prodejní - přes obchodní centrum MU. 

 

Fakultní roll-upy 

2 kusy reprezentativních roll-up bannerů s logem PrF MU + insignie + fotografiemi v rozměrech 
200x100cm byly rozšířeny o roll-up k oslovení ALUMNI. 
Komunikace směrem k absolventům 
V návaznosti na první významné setkání absolventů na PrF MU dne 18. 11. 2015 a pro umožnění 
absolventům s fakultou a mezi sebou komunikovat (s cílem rozšiření spolupráce s absolventy a upevnění 
tradice pravidelného setkávání na PrF MU) byly pro absolventy vytvořeny tyto komunikační a informační 
možnosti: 

• LinkedIn skupina "Právnická fakulta Masarykovy univerzity Alumni" 
(https://www.linkedin.com/groups/7020878) 

• FB PrF MU (https://www.facebook.com/PrfMUni/?fref=nf) 
• Webové stránky PrF MU (www.law.muni.cz) 
• vytváření interní databáze kontaktů v inet.muni.cz 



 
Další komunikační kanály: Facebook, Twitter, LinkedIn 
Facebook PrF MU plní úspěšně roli moderního komunikačního média. Vedle prezentace aktivit (workshopy, 
semináře apod.) jsou využívány pro plošnou komunikaci, primárně se studenty, vedle hromadných emailů, 
nástěnek, IS MU. Twiter se však až tolik neosvědčuje, primární zájem studentů a absolventů směřuje na FB 
a LinkedIn.  
 
Zahraniční vztahy  
Fakulta v roce 2015 pokračovala ve spolupráci s Centrem pro mezinárodní právnická studia - CILS 
(Salzburg, Rakousko), a to formou příjezdů „senior lawyers“, kteří na právnické fakultě vyučují krátké 
specializované intenzivní kurzy. V roce 2015 PrF MU dále úspěšně spolupracovala s The British Law Centre 
(Cambridge, UK) coby spoluorganizátor programu PGS v rámci CŽV: Introduction to English and European 
Union Law. Tým studentů PrF MU se zúčastnil moot courtu CEEMC 2015 organizovaném BLC v Tbilisi. 
Mezi další a úspěšné účasti studentů PrF MU na mezinárodních moot courtech se řadí účast na Willem C. 
Vis International Commercial Arbitration Moot 2015, Foreign Direct Investment International Moot 
Competition 2015, Moot Court Competition v římském právu 2015, či na Azylovém moot courtu 2015. 
Na základě dlouhodobé spolupráce s Universität Wien, The John Marshall Law School, European Academy 
of Legal Theory a University of Stockholm proběhl na Právnické fakultě MU ve dnech 5. – 9. 10. 2015 4. 
ročník mezinárodní podzimní školy práva pod názvem „Autumn School of Legal Writing 2015“, na němž se 
výukou podíleli odborníci z výše uvedených zahraničních univerzit a další odborníci: Jürgen Busch, Florian 
Heindler (Rakousko), Lurene Contento, Anthony Niedwiecki, Mary Nagel, Robert Shapiro (USA), Mauro 
Zamboni (Švédsko). Účastníci školy měli tak příležitost zdokonalit a obohatit svůj odborný projev v 
anglickém jazyce a seznámit se se základními postupy a principy vědecké práce. 

II.  Plánované projekty a činnosti 
 
Zahraniční vyučující na PrF MU 
Pro jarní semestr 2016 jsou realizovány tyto kurzy zahraničních vyučujících (viz též 
http://www.law.muni.cz/content/cs/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-vyucujici/jaro-2016/): 
9. – 22. 3. 2016  Comparative Constitutional Law (The main principles of Republic of Armenia and 

Czech Republic) - Aproyan Arsen, Gavar State University, Arménie 

14. – 17. 3. 2016  Contemporary Problems in American Federalism - Seng Michael, The John Marshall 
Law School, USA 

14. – 24. 3. 2016  U.S. Intellectual Property and Technology Transfer Laws - Keys Jerry M., Attorney-
at-Law, USA (Texas) 

14. – 24. 3. 2016  Freedom of Speech and Religion - Muir Gordon R., Attorney-at-Law, USA (Nevada) 

14. – 17. 3. 2016  Courts and Society in Transaction - Sunde Jørn Øyrehagen, Ragna Aarli, University of 
Bergen, Norsko 

17. – 24. 3. 2016  Mitteleuropäische Rechts- und Verfassungsgeschichte im 19. / 20. Jahrhundert 
(Schwerpunkt Österreich) - Neschwara Kristian, University of Vienna, Rakousko 

29. 3. – 5. 4. 2016  Music Law - Siegel Howard, University of Las Vegas, USA 

2. – 16. 4. 2016  American Trial Experience - Hardcastle Gerald W., Senior Family Court Judge, USA 
(Utah) 

11. – 15. 4. 2016  European Immigration and Asylum Law - Vanheule Dirk, University of Antwerp, 
Belgie 

18. – 28. 4. 2016  Introduction to International Investment Law - Ostřanský Josef, Graduate Institute of 
International and Development Studies, Švýcarsko 

25. – 28. 4. 2016 Mass Atrocity and International Criminal Law, Drumbl Mark, Washington and Lee 
University, USA 

25. – 28. 4. 2016   Introduction to European Administrative Law – Michalak Magdalena, Szczecin 
University, Polsko 

30. 4. – 6. 5. 2016  European Insurance Law - Maśniak Dorota, University of Gdansk, Polsko 



2. – 5. 5. 2016  The Role of the Doctrine of Double Effect (DDE) in the Space of Law -  
  Rocławska Anna, University of Silesia in Katowice, Polsko 

9. – 12. 5. 2016 Public – Private Partnership in the European Union, Kania Michal, University of 
Silesia in Katowice, Polsko 

9. – 13. 5. 2016  Competition Policy and Social Market Economy - Ferčič Aleš,   
   University of Maribor, Slovinsko 

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

9. – 13. 5. 2016  Introduction to US Law - Vosicky Joseph, Attorney-at-Law, USA (Chicago) 

9. – 13. 5. 2016  Polish and Comparative Tax Law - Poplawski Mariusz,    
  University of Bialystok, Polsko  

16. – 19. 5. 2016 European Immigration Law – Orgad Liav, Interdisciplinary Center Herzliya, Izrael 

Jedná se o projekty/programy: IRP, Erasmus Mundus, CILS, Theodor Herzl Chair. Předpokládá se ještě případné 
doplnění těchto kurzů vyučujícími v rámci programu Erasmus+. 
V souladu s dlouhodobým záměrem fakulty je snahou pokračovat minimálně v udržení stávajícího počtu těchto 
kurzů. 
 
Fakultní akce v průběhu 2016 + zapojení PrF do akcí MU 
Konference/Workshopy 
25. – 26. 1. 2016 - IV. kriminologické dny 

28. 1. 2016 - Workshop „Payment System, Virtual Currencies and Blockchain“ 

17. - 18. 3. 2016 - 10. zimní konference/workshop "Správní řád v praxi krajských úřadů" 

28. – 30. 4. 2016 – Cofola 2016 

28. – 29. 4. 2016 - Mezinárodní konference "Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě " 

4. 5. 2016 - Československé symposium o ochranných známkách a průmyslových vzorech  

25. 5. 2016 - Symposium Energetické právo  

1. 6. 2016 – Konference „Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes“ 

1. 6. 2016 – Symposium „Poznej svého klienta (Know Your Customer) 2016“ 

1. 6. 2016 - Konference „Moderní metody výuky právní teorie“ 

2. - 3. 6. 2016 - Weyrovy dny právní teorie 2016 

Květen/červen 2016 - Konference „Právo na azyl“ 

Červen 2016 - Mezinárodní konference pořádaná ve spolupráci s Veřejným ochráncem práv (KSVaSP) 

8. 9. 2016 - Konference "Církev a stát" 

22. - 23. 9. 2016 – České právo a informační technologie 
 

Září/říjen 2016 - Konference „Legal Science“ 

3. 11. 2016 - Konference "Lidská práva a medicína" ve spolupráci s MPÚ a KAS 

Listopad 2016 – Dny práva 2016 

25. - 26. 11. 2016 – Cyberspace 2016 

? 2016 - Konference k novele zákona o vysokých školách (KSVaSP ve spolupráci s MŠMT) 

 

Letní/Podzimní školy 
Červenec 2016 - Letní škola obchodního práva 2016 

Srpen 2016 – Summer School 2016: Current Issues and Trends in Taxation  

Říjen 2016 – Autumn School of Legal Writing 



Listopad 2016 - Mezinárodní letní škola pro doktorandy: „Interdisciplinary PhD School on Trafficking in 
Human Beings“  

 

Soutěže 

3. 2. 2016 - Právnická povídka 2016 

6. – 10. 4. 2016 - ELSA Moot Court Competition 

11. 5. 2016 - ústní kolo SVOČ  

1. 6. 2016 - Právnický debatní turnaj 

Listopad 2016 – slavnostní vyhlášení výsledku Ceny Ius et Societas 

 

Další akce 

10. 3. 2016 – Přednáška velvyslance USA 

31. 3. 2016 - Diskusní fórum "Profesní etika právníků z české a americké perspektivy" 

1. 4. 2016 - Panelová diskuse k vládnímu návrhu zákona o spotřebitelském úvěru 

15. 9. 2016 - Speciální den otevřených dveří 

 

Zapojení do celouniverzitních akcí  

Noc vědců  

MjUNI 

  

Zahraniční spolupráce 
Revize mobilitních činností: V rámci programu Erasmus+ má fakulta uzavřeny smlouvy s 85 univerzitami z 26 
evropských zemí. Počet obsazených míst na výjezdy studentů ale klesá. Klesající tendenci mají i výjezdy akad. 
pracovníků - obecně/celkově (nejen přes Erasmus+) 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Výjezdy pracovníků 258  240 288  310 237 

Pobyty hostujících profesorů a další zahraniční hosté 55  61  71  83  112 

Výjezdy studentů 148  131  151  138  132 
Pobyty zahraničních studentů 53  68  75  66  78 

 
Strategie směrem k dvoustranným/bilaterálním smlouvám o spolupráci: Za již tradiční lze považovat spolupráci s 
The John Marshall Law School (Chicago, USA) či Univerzitou v Bialystoku (Polsko). V roce 2015 došlo k 
prohloubení vazeb s polskými univerzitami (Szczecin, Toruń), přičemž nově byla uzavřena smlouva s University 
of Gdańsk - Faculty of Law and Administration. Na základě bilaterální smlouvy mezi PrF MU a Tsinghua 
University - School of Law v Pekingu (Čína) byly realizovány studentské pobyty na čínské univerzitě a proběhlo 
výběrové řízení pro pobyty na další akademický rok, a to i pro pobyty na základě úspěšné implementované 
bilaterální smlouvy s Georgian Institute of Public Affairs - School of Law and Politics v Tbilisi (Gruzie). 
Gruzínská strana nominovala 2 studenty pro výměnný pobyt v PS 2016.  
Uzavřeny nově byly smlouvy o spolupráci s University of Johannesburg (JAR) a University of California 
Hastings College of the Law (USA). 
 
 



III.  K dalšímu řešení 
 
 Personální zajištění vnějších vztahů fakulty – restrukturalizace oddělení, posílení týmu,  zejména 
směrem k vnějším vztahům a marketingu, ale také v souvislosti s narůstající  agendou příjezdů zahr. učitelů a 
studentů  

Organizace Právnického plesu 2017 
Podmínky působení zahr. vyučujících a stážistů na PrF MU (technické vybavení, zázemí, přístup k PC) 
Kampaň k propagaci mobilitních možností pro studenty fakulty i zaměstnance (vymezení pravidel 
směrem k výjezdům, vč. poskytovanému „servisu“ před cestou – jak u zaměstnanců tak i studentů) 
Revize komunikačních strategií – na národní i mezinárodní úrovni (international marketing směrem k 
nabídce stud. oborů atd.) – nutná úprava webu, vytvoření kompaktní verze brožury o fakultě, případná 
další propagace jinými médii (youtube apod.). 

 
 
Zpracovali: Michal Radvan, Věra Redrupová 



  
Příloha č. 2 

 

SPECIFICKÝ VÝZKUM 
 

 
 
Projekty řešené od 1.1.2015 do 31.12.2015 
 
V období od 1.1.2015 do 31.12.2015 se na Právnické fakultě řešilo celkem 34 projektů specifického výzkumu a 
byly rozděleny dle kategorií takto:  
 
Počet Kat.  Kč 
1 A Hmotné zdroje pro knihovnu PrF 2.898.580,00 
1 A Odborné právnické databáze pro knihovnu PrF 1.901.100,00 
3 A Společné výzkumné projekty školitelů a studentů doktorského studia s 

aktivním zapojením do výzkumné činnosti fakulty doprovázené veřejnou 
publikací výsledků – monografie 

 537.446,00 

16 A Společné výzkumné projekty školitelů a studentů doktorského studia s 
aktivním zapojením do výzkumné činnosti fakulty doprovázené veřejnou 
publikací výsledků – články, příspěvky… 

1.753.611,00 

 1 A Projekty zaměřené na monografickou publikaci výsledků individuální 
vědecké práce studentů doktorského studia 

 219.263,00 

1 A Projekty zaměřené na analytické zkoumání judikatury soudů  90.000,00  
11 B Mezinárodní vědecké konference 440.000,00 
 
  Celkem 7.840.000,00 
 
 
 
Z jednotlivých projektů byly tyto dílčí výstupy: 
 
výsledky typu J – článek v odborném periodiku 51 
výsledky typu B – odborná kniha 7 
výsledky typu C – kapitola v odborné knize 15 
výsledky typu D – článek ve sborníku 66 
výsledky typu A – audiovizuální tvorba 1 
výsledky typu M – uspořádání konference 8 
výsledky typu W – uspořádání workshopu 4 
disertační práce 1 
diplomové práce 2 
 
 
V rámci závěrečného oponentního řízení, se ve dnech 23.-24.2.2016 uskutečnil na Právnické fakultě veřejný 
seminář před hodnotící komisí fakulty, která z výše uvedených projektů přijala 32 jako úspěšně ukončených a 1 
přijala s výhradami. 

 
 
 
 
    předkládá: doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. 

pověřená výkonem funkce proděkanky  pro 
doktorské studium a rigorózní řízení 

Zpracovala: M. Augustinová 



Příloha č. 3 
 
 
 

Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2017/2018 
 
 
  

Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 
 

A. Vyhlašované programy a obory 
 
Pro akademický rok 2017/2018 se uskuteční přijímací řízení ke studiu na Právnické fakultě 
Masarykovy univerzity:  

 
1. v akreditovaném magisterském studijním programu Právo a právní věda, ve studijním 
oboru Právo, a 
2. v akreditovaném navazujícím magisterském kombinovaném studijním programu Veřejná 
správa, ve studijním oboru Veřejná správa, a  
3. v akreditovaném bakalářském kombinovaném studijním programu Právní specializace, ve 
studijních oborech Obchodněprávní studia, Mezinárodněprávní obchodní studia a Vyšší 
justiční úředník, a  
4. v akreditovaném bakalářském kombinovaném studijním programu Veřejná správa, ve 
studijních oborech Veřejná správa a Teorie a praxe trestního a správního procesu 
 

B. Podmínky pro přijetí ke studiu  
 

I.  Magisterský studijní program Právo a právní věda, obor právo a bakalářské 
studijní programy Veřejná správa a Právní specializace 
 
Podmínkou přijetí ke studiu do magisterského studijního programu Právo a právní 
věda a bakalářských studijních programů Právní specializace a Veřejná správa je 
dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Povinnou 
součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška v podobě Testu studijních 
předpokladů Masarykovy univerzity.  
Uchazečům o přijetí do oborů Veřejná správa, Obchodněprávní studia, 
Mezinárodněprávní obchodní studia a Teorie a praxe trestního a správního 
procesu, kteří ke dni podání přihlášky prokáží praxi v oboru přesahující 1 
kalendářní rok, bude k percentilu dosaženému v TSP přičtena bonifikace ve výši 
20 % percentilu dosaženého v TSP, avšak maximálně do celkové výše 100. 
Uchazečům o přijetí do oboru Vyšší justiční úředník, kteří ke dni podání přihlášky 
prokáží praxi v oboru v rezortu Ministerstva spravedlnosti přesahující 1 kalendářní 
rok, bude k percentilu dosaženému v TSP přičtena bonifikace ve výši 20 % 
percentilu dosaženého v TSP, avšak maximálně do celkové výše 100. 
 
Poznámka: Nadále nebude možné prominout konání TSP.  
 

II.  Navazující magisterský studijní program Veřejná správa, obor Veřejná správa 
 
Podmínkou přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studijního programu 
Veřejná správa je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu Právní 
specializace nebo Veřejná správa akreditovaném na vysoké škole, anebo řádné 



ukončení studia realizovaného v rámci mezifakultního bakalářského studia, na 
jehož uskutečňování se v souladu s akreditací podílí Právnická fakulta 
Masarykovy univerzity. Příbuznost jiných programů a oborů nebude v přijímacím 
řízení zkoumána. Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška v 
podobě Testu odborných znalostí.  
 
Poznámka: V případě TOZ se jedná o testování znalostí z oblasti veřejné správy, 
veřejných financí a EU a jejich právní regulace v rozsahu výuky bakalářského 
studijního programu Veřejná správa, oboru Veřejná správa. Délka trvání TOZ je 
60 minut. 

 
Poznámka: Nadále nebude možné prominout konání TOZ.  

 

C. Předpokládané počty studentů  

S ohledem na kapacitní možnosti fakulty, podmínky stanovené MŠMT a vnitřní pravidla MU, 
je předpokládaný počet studentů, kteří se zapíší do prvního semestru akademického roku 
2017/2018, stanoven následovně: 

v magisterském studijním programu Právo a právní věda, studijním oboru Právo 450 
studentů, 

v navazujícím magisterském studijním programu Veřejná správa, studijním oboru Veřejná 
správa 50 studentů, 

v bakalářském studijním programu Právní specializace, ve studijním oboru Obchodněprávní 
studia 50 studentů, 

v bakalářském studijním programu Právní specializace, ve studijním oboru 
Mezinárodněprávní obchodní studia 40 studentů,  

v bakalářském studijním programu Právní specializace, ve studijním oboru Vyšší justiční 
úředník 40 studentů,  

v bakalářském studijním programu Veřejná správa, ve studijním oboru Veřejná správa 80 
studentů,  

v bakalářském studijním programu Veřejná správa, ve studijním oboru Teorie a praxe 
trestního a správního procesu 40 studentů.  

V závislosti na celkovém počtu studentů zapsaných ke studiu do prvního semestru příslušného 
akademického roku, podmínkách stanovených MŠMT a vnitřních pravidlech MU, si fakulta vyhrazuje 
právo v případě, že počet zapsaných studentů klesne pod počet určený v odst. 1 tohoto článku pro 
daný program a obor, nenabídnout přijetí dalšímu uchazeči.  



Příloha č. 4 
 
 

Personální změny  
únor – březen- duben 2016  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nástupy do pracovního poměru: 
01.03.2016 Radmila Tučková   Studijní oddělení - studijní referentka  
   (úvazek 1,0; doba určitá do 28.02.2018)  
 
Změna úvazku:  

01.03.2016 Mgr. Radislav Bražina  Kat.spr.vědy a spr.práva – odborný pracovník (projekt) 
   (úvazek zvýšen z 0,05 na 0,1) 

01.03.2016 JUDr. David Hejč    Kat.spr.vědy a spr.práva – odborný pracovník (projekt) 
   (úvazek zvýšen z 0,1 na 0,15) 

 
Ukončení pracovního poměru: 
31.03.2016 Věra Troníčková  Ekonomické oddělení - účetní 
   (dohoda o ukončení pracovního poměru) 
Ostatní změny: 
Zvyšování kvalifikace: 
29.02.2016 JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.  ukončeno doktorské studium 

16.03.2016 JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. doložení diplomu LL.M.  

Změny organizační a v zařazení: 
01.04.2016 Mgr. Naděžda Špirudová  referentka pro LLM a MPA 
01.04.2016 Mgr. Lenka Sochorová  pověření výkonem funkce vedoucí Centra dalšího  
   vzdělávání  
    

 
 
 
 
 
 
Dne: 01.04.2016  Vypracovala: Ing. Dagmar Pipalová 



Příloha č. 5 
 
 
 

Erasmus+ 2016/2017 
Magisterský studijní program 

Celková statistika (1. a 2. kolo výběrového řízení) 
 

 

 

Celkový počet přihlášených studentů: 131 (-11) 
Vyřazeni z výběrového řízení: 5 (nebyli na jazykovém přezkoušení-zařazeni do 2. kola s 
možností vybírat pouze z univerzit na Slovensku) 
Celkový počet platně přihlášených studentů: 126 (-10) 
Celkový počet požadovaných destinací včetně alternativních: 342 (-54) 
Počet uspokojených žádostí: 118 (+4) 
Počet neobsazených míst: 108 (+29)  
Počet zemí: 28 (+2) 
Počet univerzit: 97 (+14)  
Celkový počet míst ve všech zemích: 226 (+ 33) 
Celkový počet náhradníků: 13 (včetně 5 náhradníků jen na Slovensko) (-9)  
Počet přihlášených studentů, kteří se nezúčastnili jazykového přezkoušení: 5 (+1) (*) 
Počet studentů, kteří nesložili jazykové přezkoušení: 4 (+0) (z toho 2 nepodali přihlášky, 2 
složili přezkoušení také z jiného jazyka a podali si přihlášky na příslušné univerzity) 
Počet studentů, kteří složili jazykové přezkoušení, ale přihlášku nepodali: 26 (+10) (**) 

Počet přihlášených studentů, kteří již v minulosti absolvovali studijní pobyt Erasmus: 15 (+9) 
Počet uspokojených žádostí studentů, kteří již absolvovali studijní pobyt Erasmus: 10 (+5) 
 
(*) Počet přihlášených studentů, kteří se nezúčastnili jazykového přezkoušení:  
jedná se o studenty, kteří si prostřednictvím databáze ISOIS podali přihlášky do výběrového řízení, ale nezúčastnili se 
jazykového přezkoušení. Tito studenti byli vyřazeni z výběrového řízení, resp. byli zařazeni do seznamu náhradníků na 
univerzity na Slovensku. 
 

(**) Počet studentů, kteří složili jazykové přezkoušení, ale přihlášku nepodali:  
jedná se o studenty, kteří prošli jazykovým přezkoušením, přezkoušení složili, ale nepodali si přihlášky do výběrového řízení 
prostřednictvím databáze ISOIS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podrobné údaje ke 2. kolu výběrového řízení 
 
Studenti osloveni e-mailem dne 23.2.2016 
Datum konání 2. kola VŘ: 26.2.2016 
Počet studentů nevybraných v 1. kole: 20 (-7) 
15 AJ (z toho 1 i NJ a 3 i FJ), + 5 pouze pro Slovensko, 0 ŠP, 0 IT, 0 PJ, 0 Řečtina  
Počet nabízených univerzit: 73 (z toho 56= 42 AJ, 10 NJ, 4 FJ (byli náhradníci)+17=1 Kypr, 7 
ŠP, 7 IT, 2 PJ (nebyli náhradníci) (+24) 
Počet nabízených míst: 121 vč. zbylých 6 míst PhD (z toho 94 pro AJ, NJ, FJ (byli 
náhradníci) + 27 pro ŠP, IT a PJ, Řečtina (nebyli náhradníci) (+32) 
Počet vybraných studentů: 7 (+2) 
Počet uspokojených žádostí v 1. kole: 111 (+2) 
Počet uspokojených žádostí ve 2. kole: 7 (+2)  
Počet uspokojených žádostí celkem: 118 (+4)  
Počet neobsazených míst (z počtu míst nabízených ve 2. kole): 114 (z toho 87 míst na AJ, NJ, 
FJ + 27 míst na ŠP,IT,PJ, Kypr) (+30) 
Celkový počet zbylých náhradníků: 13 (-9) 

 

Erasmus+ 2016/2017 
Doktorský studijní program 

 
 

Počet přihlášených studentů: 0 (-1) 
Počet univerzit: 6 (+0) 
Počet zemí: 4 (+0) 
Celkový počet míst ve všech zemích: 6 (+0) 
Počet uspokojených žádostí: 0 (-1) 
Počet neobsazených míst: 6 (+1) 
Celkový počet náhradníků: 0 

V Brně dne 3. března 2016 
Předkládá: 
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. 
proděkan pro zahraniční a vnější vztahy 
 
 
 
 
 
 
Za správnost odpovídá:  
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. 
oborový koordinátor programu Erasmus+ 

 
 
 
 
 


