
 Zápis č. 15/2015-2016 ze zasedání kolegia děkana dne 2. 5. 2016 
 
 

  MU-IS/41318/2016/360175/PrF 
 
Přítomni: doc. Selucká, proděkani doc. Svatoň, doc. Kalvodová, doc. Kotásek, doc. Škop, 
doc. Radvan, dr. Jurníková, tajemnice Ing. Přikrylová 
Omluva: doc. Ronovská 
Host: Mgr. Georgala 
 
Program:  

1. Kontrola úkolů 
2. CIT – zpráva o činnosti – Ing. Kotula   
3. Specifický výzkum - prod. Gregorová/doc. Kalvodová 
4. Politika PVP (redukce, inovace) 
5. Různé 

 
 
 
ad 1. 
Kontrola úkol ů 

• Mezinárodní spolupráce - proděkan Radvan informoval, že probíhá komunikace 
s několika zahraničními univerzitami mimo Evropu o uzavření smluv o spolupráci, 
zejména v oblasti výměnných pobytů studentů. V jednání jsou Mississippi College School 
of Law a univerzita v Barceloně. Uzavřena je již smlouva s univerzitou v Limě. 
Proděkanka Kalvodová jednala se zástupkyní fakulty z Edinburghu, proděkan Radvan 
jednal s univerzitou Georgia. Další možnost se naskýtá v Austrálii. Smlouva s univerzitou 
na Taiwanu je uzavřena na úrovni MU. S evropskými univerzitami je nejvhodnější způsob 
navázání komunikace o výměnných studijních pobytech prostřednictvím programu 
Erasmus. 

• Workshop s prorektorem Bulantem k podobě přijímacích zkoušek – prorektor se zatím 
omezil na sdělení, že RMU hodlá podporovat kurzy pro přestup na VŠ a pro bakalářské 
studium kurz zaměřený na cizí jazyky.  

• Kritéria a podmínky pro hodnocení pedagogické, tvůrčí a vědecko-výzkumné činnosti 
(vytíženost) – tajemnice Ing. Přikrylová sdělila, že znění pokynu je připraveno, zbývá 
dořešit problém s diplomovými a bakalářskými pracemi. 

• Programy LL.M., MPA –  proděkan Svatoň sdělil, že moduly jsou připraveny, ještě se 
uskuteční v průběhu týdne jednání s doc. Polčákem o přípravě dalších programů v oblasti 
Cyberlaw a Cybersecurity Law. Zpráva a projednání přípravy programů LL.M. a MPA 
bude na programu příštího zasedání kolegia děkana dne 16. 5. 2016. 

• Kurzy CJV pro veřejnost – vedoucí oddělení na PrF Mgr. Bilová poslala děkance návrh 
kurzů – probíhá. 

• Návrh na změnu studijního plánu – zařazení předmětu Základy správního práva 
procesního II jako povinného předmětu pro obor Vyšší justiční úředník – proděkan Škop 
projedná s garantem oboru prof. Fialou. 



• Plán dovolené – kolegium projednalo v souladu s plánem dovolené rozdělení služeb 
členů vedení fakulty v době hlavních prázdnin. Rozdělení služeb bude ještě upřesněno a 
poté zveřejněno obvyklým způsobem na webu fakulty. 

• Na jednání kolegia byla přizvána ředitelka Ústřední knihovny Mgr. Petra Georgala, aby 
podala informaci o sledování výpůjček a zasílání upomínek systémem Aleph. Podala 
bližší informace k případu Penka. 
Závěr:  
o Kolegium bylo seznámeno s postupem vymáhání pohledávek za nevrácené vypůjčené 

knihy. 
o V případu Penka kolegium rozhodlo o náhradě v plné výši vypočtených poplatků. 

Bude postupováno standardním způsobem. Pokud nebude uhrazeno, bude předáno 
právnímu odd. RMU.  

o Mgr. Georgala zpracuje zprávu o provedené super-revizi. Bude pořízen seznam 
vypůjčených knih, které nebyly dohledány.  

 
ad 2. 
CIT – zpráva o činnosti 
Bod se přesouvá na příští jednání kolegia dne 16. 5. 2016. 
 
ad 3. 
Specifický výzkum 
Proděkanka Kalvodová předložila zprávu o specifickém výzkumu 2016 (viz příloha č. 1) a 
podala k ní krátký komentář. Závěr:  kolegium bere na vědomí. 
 
ad 4. 
Politika PVP 
Součástí výběrového řízení na obsazení míst vedoucích kateder bude předložení koncepce 
výuky zajišťované příslušnou katedrou (předmětů povinných i nepovinných - PVP). 
Závěr:   
• Mgr. Pavliňák zpracuje na příští zasedání kolegia dne 16. 5. 2016 přehled všech PVP dle 

kateder a dle jednotlivých vyučujících (garantů PVP).  

 
ad 5. 
Různé  
 
děkanka 
• Informovala o vyhlášení soutěže o Cenu rektora MU pro vynikající pedagogy a 

seznámila s pravidly nominací. Cena se uděluje ve 3 kategoriích:  
a) oblast přírodních věd a lékařství, 
b) oblast společenských a humanitních věd, 
c) oblast ekonomie a informatiky.  

• Děkanka se minulý pátek 29. dubna sešla s rektorem MU. Jednání se týkalo projektů 
OPVVV. Děkanka při této příležitosti rektora informovala o připravovaném LLM. studiu 
na PrF.  

• Dne 30. 6. 2016 ve 12,00 hodin se uskuteční zasedání Rady LL.M.   

• Ve dnech 5. – 6. května 2016 se děkanka zúčastní v Telči semináře k novele Zákona o VŠ 
a hodnocení kvality vysokých škol.  



• Personální změny – duben 2016 
Ukončení pracovního poměru k 30. 4. 2016: 
Alžběta Rašková – referentka pro CŽV (výpověď zaměstnance) 
Mgr. Naděžda Špirudová – referentka pro LL.M. a MPA (dohoda o ukončení pracovního 
poměru). 
Závěr:  bere se na vědomí.  
 

proděkanka Jurníková 
• Za výbornou organizaci a práci, kterou odvedli při přípravě a průběhu soutěže ELSA 

Moot Court Competition  proděkanka navrhuje přiznat mimořádné stipendium ve výši 
5000,- (100%) Janu Dohnalovi, dalším organizátorům pak dle jejich podílu na organizaci 
ve výši 50% - 20% . Závěr:  kolegium souhlasí.  

• Student Jan Dohnal se obrátil na vedení fakulty se žádostí o mimořádné stipendium na 
účast na konferenci. Závěr:  kolegium s poskytnutím stipendia nesouhlasí.  

• Promoce absolventů Právnické fakulty MU se konají ve dnech 29. 6. - 1. 7. 2016. 
Kolegium projednalo rozdělení účasti členů vedení na promocích.  

• Dne 22. dubna 2016 zasedala disciplinární komise. Zabývala se případem podezření z 
podvodu spáchaného studentem Pupikem. Disciplinární řízení bylo zastaveno, podvod se 
nepodařilo prokázat. 

• V neděli 1. května 2016 probíhaly přijímací zkoušky formou TSP. Na PrF proběhly 
v pořádku. Přijímací komise bude pracovat ve složení:  

o doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., - děkanka 
o JUDr. Jana Jurníková, Ph.D., - proděkanka 
o doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., - proděkan 
o Mgr. Jaroslav Pavliňák – vedoucí studijního oddělení 
o JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA – zástupkyně akademických pracovníků 
o Mgr. Martina Pospíšilová – zástupkyně studentů.  

Přijímací komise bude zasedat dne 16. 5. 2016 po skončení jednání kolegia děkana.  

• Do podmínek přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia Veřejné správy 
lze nastavit jako podmínku pro přijetí absolvování příbuzného oboru. Proděkanka 
doporučuje ponechat ve stávající podobě. Závěr:  proděkanka Jurníková připraví znění 
Podmínek. 

• Dne 18. 5. 2016 ve 12,40 hodin se koná zasedání Akademického senátu PrF. Na 
programu je schválení Výroční zprávy PrF 2015, vyjádření ke změnám studijního plánu 
pro akademický rok 2016/2017 a schválení podmínek pro přijetí ke studiu na akademický 
rok 2017/2018. 

 
proděkanka Kalvodová 
• V úterý dne 3. 5. 2016 se uskuteční jednání se zástupkyní ELSA o podpoře Letní školy 

IT  Law. Nebude kreditováno. Závěr:  pro akci budou fakultou poskytnuty učebny.  

• informovala o stavu přípravy Seminar Series pro Ph.D. studenty. Dle závěrů porady na 
RMU, které se zúčastnil proděkan Kotásek, je zájem o témata Law and Art a Otevřená 
věda. Do konce května je třeba dodat jméno vyučujícího a finanční požadavky. 

 
 
 



proděkan Radvan 
• požádal kolegium o návrh termínu konání konference Dny práva 2016. Závěr:  kolegium 

po diskuzi navrhuje termín 10. - 11. listopadu 2016. 

• V uplynulém týdnu se zúčastnil za spolupořadatele PrF MU konference v Polsku, kde 
využil fóra, které následovalo po skončení konference, k navázání dalších kontaktů. V této 
souvislosti zmínil, že plnění již dříve uzavřené smlouvy s univerzitou v Gdaňsku se 
účastní pouze 1 student. Uvedl, že další smlouvy jsou rozpracovány s univerzitami 
v Zagrebu a v Jordánsku. Již delší dobu zůstává otevřena smlouva s univerzitou 
v Petrohradu, neboť stále nemá rektora. 

• Na RMU se uskutečnila schůzka k přípravě stého výročí založení MU. Ze schůzky 
vyplývají pro fakultu 3 úkoly: uspořádat ve foyer budovy výstavu Díla neobyčejné krásy, 
zapojit do oslav významné absolventy a podat návrh na udělení pamětní plakety, medaile 
nebo čestného doktorátu.  
 

proděkan Kotásek 
navrhuje jmenovat prof. JUDr. PhDr. Miloše Večeřu, CSc., předsedou habilitační komise pro 
habilitační řízení JUDr. Tomáše Sobka, Ph.D. Další navržení členové: doc. JUDr. Jaromír 
Harvánek, CSc., JUDr. Ludvík David (ÚS), doc. JUDr. Jan Kysela Ph.D., DSc., (PrF UK), 
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.,(PrF UK). Závěr:  kolegium souhlasí. 
 
proděkan Škop 
sdělil, že Akreditační komise MŠMT zaslala jako odpověď na doplnění akreditace 
navazujícího magisterského studia Veřejná správa o e-learningovou formu pouze oznámení, 
že bere zprávu na vědomí.  
 
 
 
 
 
Zapsala: Šimberová     
Schválila: doc. Selucká 



          Příloha č. 1 
SPECIFICKÝ VÝZKUM 

 
 
Projekty řešené od 1.1.2016 do 31.12.2016 
 
V roce 2016 se na PrF řeší 29 projektů specifického výzkumu, z toho 22 projektů v kategorii A a 7 
projektů v kategorii B. Celková přidělená finanční podpora činí 7.483.728,- Kč.  
 
Seznam jednotlivých projektů 

Kat. Řešitel Název projektu Rozpočet 

A 
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, 
Ph.D. 

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity 2016 3 000 000,00 

A 
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, 
Ph.D. 

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity 2016 1 743 232,00 

A 
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. 

Právo a technologie IV 197 973,00 

A 
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. 

Publikace vědeckých monografií IV 200 000,00 

A 
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. 

Metodologie citační analýzy judikatury 135 517,00 

A 
Mgr. Veronika Mojžišová 

Poválečné pracovní právo (1945-1948) 38 887,00 

A 
Mgr. Kateřina Remsová Ochrana zaměstnance ve světle mezinárodního práva 

soukromého a procesního 38 757,00 

A 
Mgr. Monika Příkazská 

Obchodní podmínky 200 000,00 

A 
Mgr. Silvie Mahdalová Evropské insolvenční právo - aktuální trendy, výzvy 

a budoucnost 38 423,00 

A 
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. Interception of Electronic Communication in the 

Czech Republic and Slovakia 89 559,00 

A 
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. Udržitelná spotřeba jako nástroj k zachování 

biologické rozmanitosti a přežití lidstva 80 000,00 

A 
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. 

Právní problémy kybernetické bezpečnosti 119 608,00 

A 
doc. PhDr. Martina Urbanová, 
Ph.D. Rodinné skupinové konference v českém prostředí 103 700,00 

A 
Mgr. Tomáš Svoboda Právní rámec využívání strukturálních fondů EU 

územními samosprávnými celky 80 000,00 

A 
Mgr. Jan Provazník Adjustace specifických procesních otázek a koncepce 

trestního řízení 200 000,00 

A 
Mgr. Bc. Ondřej Pavelek Určování výše náhrady nemajetkové újmy na zdraví 

a při usmrcení 69 526,00 

A 
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. 

Mezinárodní licenční smlouva - kolizní otázky 80 000,00 

A 
Mgr. Katarína Kandová 

Vývojové tendence sankční politiky 188 546,00 

A 
Mgr. Jan Horecký, Ph.D. Pracovní podmínky ve školství s akcentem na 

odměňování 160 000,00 

 A 
Ing. Mgr. Radek Ruban 

Vliv a zájmy korporací II 120 000,00 



A 
Mgr. Nikola Jílková 

Odůvodnění správního orgánu při ukládání sankcí 120 000,00 

A 
Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D. 

Charta místní samosprávy vs. financování obcí 200 000,00 

B 
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. 

Konference COFOLA 2016 40 000,00 

B 
JUDr. Klára Drličková, Ph.D. 

Konference COFOLA INTERNATIONAL 2016 40 000,00 
B Mgr. Martin Hapla Weyrovy dny právní teorie 2016 40 000,00 

B Mgr. Bc. Jaroslav Benák, Ph.D. 
Konference Církev a stát - 22. ročník 

40 000,00 

B 
JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, 
Ph.D., LL.M. Eur.Int. 

Konference "Hospodářské trestné činy včera a dnes" 
40 000,00 

B 
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, 
Ph.D. 

Povaha právní vědy a obecná metodologie právní 
vědy (Legal Science 2016) 40 000,00 

B Mgr. Bc. Alžbeta Králová 
Konference Společný evropský azylový systém v 
kontextu uprchlické krize 40 000,00 

 
Počet Kat.  Kč 
1 A Hmotné zdroje pro knihovnu PrF 3 000 000,00 
1 A Odborné právnické databáze pro knihovnu PrF 1 743 232,00 
1 A Projekty zaměřené na monografickou publikaci výsledků individuální 

vědecké práce studentů doktorského studia 
 200 000,00 

19 A Společné výzkumné projekty školitelů a studentů doktorského studia 
doprovázené veřejnou publikací výsledků 

2 260 496,00 

7 B Mezinárodní vědecké konference  280 000,00 
 
 
Z jednotlivých projektů budou tyto dílčí výstupy: 
- 6 monografií (odevzdání rukopisu do 30.10.2016, 11-12/2016 recenze, tisk v r. 2017) 
- články v odborných tuzemských a zahraničních časopisech 
- články ve sbornících 
- 2 čísla časopisu Revue pro právo a technologie 
- 3 tištěné konferenční sborníky 
- 3 konferenční sborníky v el. formě 
- z projektu Publikace vědeckých monografií IV byly zatím vytištěny tři monografie 
 
 
 
 
 
předkládá: doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. 
pověřená výkonem funkce proděkanky 
pro doktorské studium a rigorózní řízení 
 
 
 
 
 
Zpracovala: M. Augustinová 
 


