
 Zápis č. 16/2015-2016 ze zasedání kolegia děkana dne 16. 5. 2016 
 
 

  MU-IS/43221/2016/362129/PrF 
 
Přítomni: doc. Selucká, proděkani doc. Svatoň, doc. Kalvodová, doc. Kotásek, doc. Škop, dr. 
Jurníková, tajemnice Ing. Přikrylová 
Omluva: doc. Radvan, doc. Ronovská 
Host: RNDr. Martin Komenda, Ph.D., Mgr. Sochorová 
 
Program:  

1. Kontrola úkolů 
2. Optilaw - prezentace 
3. CIT – zpráva o činnosti – Ing. Kotula   
4. CDV - oddělení komerčních aktivit, příprava nových kurzů LL.M., zpráva o činnosti a 

rozvoji – prod. Svatoň, Mgr. Sochorová 
5. Různé 

 
 
ad 1. 
Kontrola úkol ů 

• Kritéria a podmínky pro hodnocení pedagogické, tvůrčí a vědecko-výzkumné činnosti 
(vytíženost) – splněno. Byl vydán Pokyn děkana č. 4/2016. 

• Změna studijního plánu – zařazení předmětu Základy správního práva procesního II 
jako povinného předmětu pro obor Vyšší justiční úředník – jednání proděkana Škopa 
s garantem oboru prof. Fialou zatím neproběhlo. Úkol trvá. 

• Workshop s prorektorem Bulantem k podobě přijímacích zkoušek – úkol trvá. 

• Plán služeb členů vedení fakulty v době prázdnin – splněno. 

• Seminář k novele Zákona o VŠ a hodnocení kvality vysokých škol v Telči ve dnech 5. – 
6. května 2016 – zúčastnila se děkanka. Jakmile MU schválí novelizovaný Statut a bude 
provedena navazující změna v předpisech PrF MU, bude možné začít s programy LL.M.  

• Změny podmínek přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia Veřejné 
správy – zůstane ve stávající podobě. Proděkanka Jurníková připraví znění Podmínek. 

• Zasedání AS PrF se uskuteční ve středu 18. května 2016 ve 12,40 hod. Na programu je 
Výroční zpráva PrF 2015, Změny studijního plánu 2016/2017, Přijímací řízení 2017/2018. 

• Letní škola IT Law  – fakulta akci podpoří poskytnutím učeben. 

• Termín konání konference Dny práva 2016 – kolegium potvrzuje termín stanovený na 
minulém zasedání kolegia, tj. 10. – 11. listopadu 2016. 

• Slavnostní zakončení vzdělávání posluchačů U3V se uskuteční 8. června 2016 ve 14,00 
hod. v aule MU na PrF. V zastoupení děkanky se zúčastní proděkan Kotásek. 

 
ad 2. 
Optilaw 
Na jednání kolegia byl přizván RNDr. Martin Komenda, Ph.D., systémový analytik z Institutu 
biostatistiky a analýz MU, aby představil prezentaci Optimalizace systému výuky studijních 
oborů práva OPTILAW , jejímž cílem je obsahová harmonizace a standardizace studia na 



PrF. Jedná se o obecný koncept převedení výuky do podoby, kdy ji bude možné řízeně a 
strukturovaně popsat, prohlížet, doplňovat ve vzájemné návaznosti, identifikovat nedostatky a 
překryvy. Struktura je v souladu s platnou akreditací oboru, respektuje IS MU. Systém je 
primárně určen pro magisterský obor Právo. 
Děkanka poděkovala dr. Komendovi za prezentaci. Vedení fakulty do konce června dr. 
Komendovi sdělí, zda Právnická fakulta program OPTILAW bude aplikovat, či nikoliv. 
 
ad 3. 
CIT – zpráva o činnosti 
Tajemnice Ing. Přikrylová předložila kolegiu průběžnou zprávu o činnosti Centra 
informačních technologií zpracovanou vedoucím Ing. Alešem Kotulou. Závěr:  kolegium bere 
zprávu na vědomí. 
 
ad 4. 
Centrum dalšího vzdělávání 
• Proděkan Svatoň předložil zprávu o činnosti a rozvoji Centra dalšího vzdělávání – 

oddělení komerčních aktivit. Zpráva je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Na jednání kolegia 
byla přizvána vedoucí CDV Mgr. Sochorová, která ke zprávě podala komentář. Děkanka 
děkuje Mgr. Sochorové za podané informace.  
Proděkan Svatoň informoval o současném stavu LL.M., MPA a přípravě nových 
programů LL.M. a MPA (viz zpráva v příloze č. 1). 

 
• Proděkan Svatoň a Mgr. Sochorová předložili kolegiu materiál Změny v oblasti 

odborných praxí navržené Centrem dalšího vzdělávání – oddělení právní praxe a klinik 
platné od akademického roku 2016/2017. Materiál je přílohou č. 2 tohoto zápisu.  

Dále předložili návrhy na změny ve studijním plánu: 

Návrhy na zařazení nových PVP do studijního plánu  
Mgr. Sochorová podala ke všem předmětům podrobné informace a odůvodnění návrhu na 
zařazení do studijního plánu: 

Horní právo- kolegium souhlasí.  
Právní klinika – Stavba v praxi veřejného ochránce práv – kolegium souhlasí.  
Pojistné právo v praxi - kolegium souhlasí.     
Zdravotnické právo – kolegium navrhuje zvýšení počtu kreditů ze 2 na 3, změnu ukončení 
místo zápočtu kolokviem.       
Veřejné zakázky – kolegium navrhuje ukončení místo zápočtu kolokviem. 
Trh s uměním a jeho právní aspekty – zvýšení počtu kreditů ze 2 na 3. 
Právní klinika – Mezinárodněprávní ochrana dětí (spolupráce s ÚPMOD) – souhlas. 
Právní klinika – Pomoc obětem kriminality- souhlas.  

Právní etika - návrh na zařazení nového předmětu do studijního plánu podal vedoucí 
katedry právní teorie, prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. Kolegium navrhuje změnu 
v osobě garanta předmětu: místo Mgr. Martina Haply navrhuje JUDr. Markétu 
Klusoňovou, Ph.D. 

Mgr. Sochorová zpracovala přehled změn ve studijním katalogu pro akademický rok 
2016/2017 navržených Centrem dalšího vzdělávání – viz příloha č. 3. 

Závěr:  Kolegium předložené návrhy projednalo a schválilo. Návrhy budou postoupeny 
k vyjádření Akademickému senátu PrF MU dne 18. května 2016.  

 
 



Další návrhy na změny: 

Návrh na změnu garance předmětů (PVP)  
Lidská práva naživo  
Klinika mediálního práva  
Po dohodě s garanty předmětu a vyučujícími přesun garance předmětu z katedry ústavního 
práva a politologie na Centrum dalšího vzdělávání. 

Návrh na změnu názvů a kódů předmětů Odborné praxe – viz příloha č. 4. 
 
Návrh na změnu názvu a vyučujících předmětu (PVP 
Akvizice a financování společností v mezinárodním a národním prostředí  
Nový název předmětu: Akvizice společností.  
Stávající vyučující: Mgr. Jan Hladký, LL.M., - garant, Mgr. Lucie Hladká. 
Noví vyučující: JUDr. Ivan Telecký, Ph.D., - garant, Mgr. Petr Suchý.  
 
Návrh na změnu názvů předmětů (PVP) 
Právní klinika - diskriminace a rovné zacházení I a II  
Nový název: Klinika antidiskriminačního práva I a II. 
 
Návrh na znovuzařazení předmětů (PVP) do studijního katalogu  
MVV7915K Vyjednávání obchodních smluv v praxi mezinárodní advokátní kanceláře 
MVD001K Transakční praxe v mezinárodní advokátní kanceláři 
MVD019K Právo obchodních společností v praxi 
MVV57902K Akvizice a financování společností v mezinárodním a národním prostředí 
Zdůvodnění: inovace po stránce obsahové a personální.  
 
Návrh na zrušení předmětu (PVP) ve studijním katalogu 
Metodologie odůvodňování v právnické argumentaci. Určeno studentům DSP. 
Zdůvodnění: dlouhodobě nízký zájem studentů.  
 

Závěr:  Kolegium navržené změny schvaluje.  
 
 
ad 5. 
Různé  
 
děkanka 
ukládá členům kolegia prostudovat seznamy PVP dle kateder a dle jednotlivých vyučujících 
zpracované Mgr. Pavliňákem. Diskuze k PVP bude zařazena na program příštího zasedání 
kolegia děkana dne 6. června 2016. 
 
tajemnice Ing. Přikrylová 
• připravila směrnici o stanovení odměn pro neakademické vedoucí pracovníky.  
• V brzké době je třeba dořešit využívání místností vyhrazených pro doktorandy v 

souvislosti se zrušením předpisu o stanovení přítomnosti doktorandů na pracovišti.  
Závěr: bude dořešeno na příštím jednání kolegia. Proděkanka Kalvodová připraví 
podklady.  

 
 
 



proděkanka Kalvodová 
informovala o dopisu pana Shannona Heina z HeinOnline, v němž je obsažena nabídka 
dalších databází. Předáno proděkanu Kotáskovi.  
 
proděkanka Jurníková  
připravila stipendia pro vítěze soutěže Právnický debatní turnaj. Fakultní kola soutěže budou 
na právnických fakultách probíhat v době od 11. do 25. 5. 2016, mezifakultní finálové kolo se 
uskuteční 1. 6. 2016.  
 
proděkan Kotásek 
Na programu zasedání Vědecké rady PrF dne 7. června 2016 bude zahájení habilitačního 
řízení JUDr. Tomáše Sobka, Ph.D., a JUDr. Davida Kosaře, Ph.D., LL.M., J.S.D.,  a zahájení 
řízení ke jmenování profesorkou doc. JUDr. Věry Kalvodové, Dr. Habilitační přednáška 
JUDr. Ing. Josefa Šilhána, Ph.D., se neuskuteční.  
 
 
 
 
 
Zapsala: Šimberová     
Schválila: doc. Selucká 



Příloha č. 1 
 

Zpráva o činnosti a rozvoji 
Centra dalšího vzdělávání – oddělení komerčních aktivit 

 
 
I. Personální zajištění 

• vedoucí oddělení: Mgr. Lenka Sochorová (od 1.4.2016) 
• referentky 

o Ing. Naděžda Švihelová (komerční semináře, dlouhodobé kurzy a komerční pronájmy) 
o Jana Buchalová (od 1.2.2016, komerční semináře, marketing) 
o v současnosti probíhají výběrová řízení na referentskou pozici LL.M. a MPA (nyní je 

uzavřena DPP s Alžbětou Raškovou, která vede běžnou agendu LL.M. a MPA) 
 

II. Oblast propagace 
Od července 2016 budou v provozu nové webové stránky, které budou zahrnovat veškeré komerční 
činnosti spadající pod oddělení. Současně bude zjednodušen způsob přihlašování účastníků a 
zefektivněna jejich administrace.  
V současnosti probíhá sjednocení vizualizace materiálů pro účastníky (propagační materiály 
poskytované účastníkům, propagace zasílané emailovou formou, Power Pointové prezentace lektorů 
atp.).  
 
 
III. Oblast komer čních aktivit – jednodenní kurzy 
V období AR 2015/2016 proběhlo (resp. do konce měsíce června 2016 ještě proběhne) 31 kurzů 
s celkovým počtem 1028 účastníků (tento počet se bude ještě navyšovat díky přihláškám na kurzy 
konané v květnu a červnu 2016). 
 
Pro období AR 2016/2017 bylo jednáno s vedoucími dotčených kateder, za jejichž spolupráce 
vznikla nabídka kurzů personálně zajištěných interními vyučujícími. Některé kurzy bude oddělení 
pokrývat externími vyučujícími, o kterých budou příslušné katedry informovány, resp. externí 
vyučující s nimi budou konzultováni (jedná se zejména o odborníky ze Svazu měst a obcí, 
Exekutorské komory, soudce či významné advokáty apod.).  
 
Pro období podzim 2016 má oddělení personálně a obsahově zajištěné tyto kurzy:  

• Právní minimum pro provozovatele internetového obchodu 
• Jak uzavírat smlouvy a zabezpečit se proti obchodním rizikům 
• Smlouva o dílo 
• Elektronická evidence tržeb 
• Veřejné zakázky pro veřejnou správu – Nový zákon o veřejných zakázkách 
• Průvodce realizací dotací pro veřejnou správu 
• Veřejná podpora 
• Exekuce od A do Z 
• Zákoník práce v kostce 
• Správní řízení podle správního řádu 
• Povinnost obcí při nakládání s obecním majetkem 
• Rozpočet obcí 
• Znalecké dokazování – civilní a trestní řízení 
• Právní minimum pro znalce – škoda a vady 
• Terminologický seminář – Trestní zákon 



• Terminologický seminář – Trestní řízení a trestní řád 
 
Další nabídka kurzů je v současnosti v jednání s lektory, případně se čeká na schválení novelizací 
příslušných zákonů, které by měly proběhnout během podzimu 2016:  

• Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu 
• Zaměstnávání specifických skupin osob  
• Správné postupy při přijímání zaměstnanců 
• Posuzování vlivu záměrů na životní prostředí (EIA) 
• Zákon o státní službě 
• Pracovněprávní vztahy v samosprávě 
• Novela stavebního zákona 
• Řízení dle stavebního zákona a související instituty 
• Reforma správního trestání 
• Trestní odpovědnost úředních osob. Úřední osoba v trestním řízení. 
• Novela zákona o majetku státu 
• Právní minimum pro znalce – oceňování nemovitostí 
• Terminologický seminář – Azylové a migrační právo 

 
Nabídku kurzů bude oddělení pravidelně aktualizovat a doplňovat o aktuální témata a o témata 
reflektující požadavky odborné veřejnosti.  
 
 
IV. Oblast komerčních aktivit – dlouhodobé kurzy 
V současnosti jsou v běhu následující kurzy:  
1) Právní minimum pro překladatele a tlumočníky  
2) Kurz pro maturanty  (ukončen v dubnu 2016) 
 
Pro AR 2016/2017 jsou připravovány tyto kurzy:  
1) Právní minimum pro překladatele a tlumočníky  
2) Kurz pro maturanty   
3) Cyklus pro zastupitele (probíhají jednání s potenciálními vyučujícími, předpokládaný začátek 
běhu je přelom září a října 2016)  
4) Příprava na zkoušku a zkouška z právnické angličtiny TOLES (probíhá jednání s CJV a 
zahraničním partnerem) 
 
 
V. Oblast komerčních aktivit – agenda LL.M. a MPA 
V dubnu 2016 proběhla poslední výuka studentů v programu LL.M.  – obchodní právo (ve spolupráci 
s NTU). V současnosti je v tomto programu 18 aktivních studentů (z toho 16 před obhajobou 
dizertační práce a 2 studenti po obhajobě dizertační práce), u nichž je předpokládáno ukončení studia 
v roce 2016 a 4 neaktivní studenti (tj. studenti s přerušeným studiem), u kterých se předpokládá 
ukončení studia v roce 2017 nebo 2018.  
V programu MPA  (ve spolupráci s NTU) je v současnosti 1 aktivní student (již po obhajobě 
dizertační práce), tzn. předpokládá se ukončení studia v roce 2016 a 5 neaktivních studentů (tj. 
studenti s přerušeným studiem), u kterých se předpokládá ukončení studia v roce 2016 nebo 2017. 
 
Nyní probíhá příprava nových programů LL.M. a MPA , a to dle podmínek novelizovaného zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách: 
a) LL.M. v Obchodním právu - LL.M. in Corporate Law  
b) LL.M. v Právu informa čních a komunikačních technologií - LL.M. in Cyber Law 
c) LL.M. in Cybersecurity Law 
d) MPA  



 
Všechny programy jsou koncepčně ve fází 95% připravenosti.  
Dále je nutné uskutečnit následující kroky:  
1) Promítnutí problematiky programů LL.M. a MPA do vnitřních a dalších předpisů fakulty , a to 
v závislosti na implementaci novelizace ZVŠ do předpisů RMU.  
2) Naplnění modulů z pohledu obsahového, forem a metod výuky, personálního a materiálního 
(literatura, Power Pointové prezentace, elektronické výukové materiály atp.).  
3) Propagační činnost, zejména informování dosavadních zájemců o tyto kurzy, webová prezentace, 
emailová propagace a osobní propagace. Vzniknout by měly i tištěné propagační materiály, a to jak 
v českém, tak v anglickém jazyce.  
4) Vyhlášení programů otevíraných v AR 2016/2017. 
5) Bezprostřední organizace běhu programů zahrnující přihlašování účastníků a výběrová řízení. 
Fakultativně v závislosti zejména na bodě 1) proběhne první a případně druhý plovoucí modul nultého 
semestru programu LL.M. v Obchodním právu, resp. MPA.  



Příloha č. 2 
 

Změny v oblasti Odborných praxí 
navržené Centrem dalšího vzdělávání – Oddělení právní praxe a klinik 

platné od akademického roku 2016/2017 
 
 
1) Oddělení převzalo správu odborných praxí (předměty MPX) od ledna 2016. Po převzetí proběhla 
podrobná analýza odborných praxí, jejímž výsledkem jsou následující výstupy:  
 

• problematicky se jeví způsob a načasování registrace předmětů MPX z pohledu studentů  
o studenti si musí registrovat předměty MPX v registračním období (tedy min. 1 měsíc 

v jarním a 3 měsíce v podzimním semestru před tím, než mohou samotnou praxi 
vykonávat) 

o v případě, že si student dohodne výkon odborné praxe, je požadavek na jeho nástup 
zpravidla dříve, než ve výše uvedených termínech (to stejné požadují i poskytovatelé 
spolupracující s fakultou) 

o v případě, že si student dohodne výkon praxe v průběhu semestru, musí žádat o 
výjimku a doregistraci předmětu 

o v případě, že je studentovi nabídnuta další praxe u poskytovatele (např. z důvodu jeho 
kvalit po absolvování první praxe), musí student opět žádat o výjimku a doregistraci 
předmětu 

• v souvislosti s výše uvedeným vzniká nepřiměřená administrativní zátěž pro fakultu 
o řešení výjimek v souvislosti s doregistrací předmětů  
o řešení výjimek v souvislosti s nevyplněním odpovědníku Sdělení místa výkonu praxe 

(odpovědník je nutné vyplnit před nástupem na praxi, pokud ho student nevyplní a 
praxi vykonává, musí žádat o výjimku) 

• nejednoznačný vliv výkonu odborné praxe na zlepšení znalostí a dovedností studentů 
o přínos praxe pro další studium může být nízký, a to zejména proto, že je studenti 

vykonávají mnohdy v posledním semestru, u jednoho poskytovatele či bez znalosti 
právní problematiky daného odvětví 

o odborná praxe by měla zúročovat již naučené v teorii a umožnit studentovi získat 
zkušenosti od více poskytovatelů a seznámit se tak s více právními činnostmi, resp. 
s více poskytovateli odborných praxí 

• dlouhodobé neřešení otázky poskytovatelů, jejich smluvních vztahů s fakultou, přehled 
těchto poskytovatelů a jejich nabídka studentům 

• nutnost zlepšení komunikace se studenty, zejména vytvoření jednoho základního 
informačního zdroje, kde se budou nacházet relevantní a aktuální informace týkající se 
odborných praxí a současně nabídky poskytovatelů praxí 

 
 
2) Z výše uvedených důvodů navrhuje oddělení následující úpravy v oblasti odborných praxí: 
 
  2.1) oblast administrace studentů  

• zavedení rozpisů témat: student se může k příslušné praxi přihlásit kdykoliv během 
akademického roku a v případě splnění podmínek odborné praxe mu bude zaregistrován 
příslušný předmět a udělen zápočet (na základě zařazení předmětů odborných praxí do 
zvláštního časové režimu). Toto povede k odstranění žádostí o výjimky v souvislosti 
s doregistrací předmětu, přičemž zůstane povinnost studenta přihlásit se (k rozpisu témat) a 
informovat tak fakultu předem, kdy a kam student na praxi nastupuje. Z tohoto postupu 



nebudou výjimku udělovány – v případě nepřihlášení se k rozpisu témat nebude studentovi 
praxe uznána jako Odborná praxe MPX. 

• zrušení odpovědníku Sdělení místa výkonu praxe: student sdělí den nástupu a místo 
výkonu odborné praxe v rozpisu témat. Nebude tak v případě opomenutí vyplnění 
odpovědníku žádat o výjimku a fakulta bude i nadále informována o tom, kdy a kde student 
praxi vykonává.   

• zrušení odpovědníku Zpráva o průběhu odborné praxe: odpovědník pouze dubluje 
Potvrzení o absolvování odborné praxe, zvyšuje administrativu fakulty v souvislosti 
s kontrolou odpovědníku, případně informování studentů o tom, že odpovědník vyplněný 
nemají. Údaje, které jsou v odpovědníku navíc oproti Potvrzení, lze do Potvrzení vložit.  

• změna formuláře Potvrzení o absolvování odborné praxe: vytvoření přehledného 
formuláře, ve kterém budou uvedeny podstatné údaje (poskytovatel a kontaktní údaje, obor 
praxe, hodnocení a obsah práce studenta atd.). Součástí Potvrzení budou i informace pro 
studenty o průchodu odbornou praxí (viz. bod. 2.4) 

 
  2.2) oblast výkonu odborné praxe 

• rozdělení praxí do dvou skupin: 
o skupina A: praxe v oblastech, které odpovídají získaným znalostem studentů do 5. 

semestru včetně (Občanské právo III, Obchodní právo II, Pracovní právo II, Občanské 
právo procesní II) 

� Advokacie, Justice (civilní oblast), Nestátní nezisková organizace, Notářství, 
Exekutorský úřad, Podniková praxe, Ostatní praxe (taková, která není 
způsobilá být zařazena do jiné kategorie) 

o skupina B: praxe v oblastech, které odpovídají získaným znalostem studentů od 6. 
semestru výše 

� Advokacie, Finanční správa, Justice (trestní oblast), Státní správa, 
samospráva, Ústřední orgány státní správy, Podniková praxe, Ostatní praxe 
(taková, která není způsobilá být zařazena do jiné kategorie) 

�  

• rozdělení výkonu praxí do dvou fází: 
o fáze 1: student musí vykonat dva předměty odborné praxe ze skupiny A, a to nejdříve 

v 6. semestru. Předměty odborné praxe ze skupiny A může vykonat ve stejné oblasti a 
u stejného poskytovatele.  

o fáze 2: student musí vykonat dva předměty odborné praxe ze skupiny B, a to nejdříve 
v 8. semestru, přičemž podmínkou je absolvování dvou předmětů odborné praxe fáze 
1. Předměty odborné praxe ze skupiny B může vykonat ve stejné oblasti a u stejného 
poskytovatele. Pokud student vykonává praxe ve stejné oblasti jako ve fázi 1, pak je 
musí vykonat u jiného poskytovatele. 

 
  2.3) oblast poskytovatelů odborných praxí 

• jsou uzavírány smlouvy o spolupráci s významnými poskytovateli odborných praxí (např. 
Městský soud Brno, Okresní soud Brno – venkov, Kancelář Veřejného ochránce práv, 
Městské státní zastupitelství), kde oddělení spolupracuje s poskytovatelem při náboru studentů 
a současně umožňuje studentům praxi u takových poskytovatelů vykonat 

• s dalšími poskytovateli bude oddělení uzavírat smlouvy o umožnění výkonu odborné praxe, 
jejichž předmětem je rámcová dohoda stanovující podmínky vztahu poskytovatel – fakulta – 
student 



• seznam poskytovatelů, se kterými fakulta spolupracuje, a současně jejich nabídky budou 
dispozici na webovém portálu odborných praxí 

 
  2.4) oblast komunikace se studenty 

• vytvoření tzv. Informatoria , tzn. dokumentu, ve kterém bude popsán průchod studenta 
odbornými praxemi, jeho povinnosti a lhůty pro plnění. Informatorium bude součástí 
Potvrzení o absolvování odborné praxe, současně bude umístěno na webových stránkách a na 
nástěnce odborných praxí.  

• zasílání informačního emailu, tzn. dokumentu informujícího studenty o průběhu odborných 
praxí  

• informativní semináře pro studenty 5. a 7. semestru, kde budou seznámeni nejen 
s průchodem praxemi, ale i s nabídkami poskytovatelů, se kterými fakulta spolupracuje 

• optimalizace stávajících webových stránek (www.praxe.law.muni.cz), zj. jejich zpřehlednění a 
aktualizace 

 
 



Změny ve studijním katalogu pro AR 2016/2017 Příloha č. 3 

navržené Centrem dalšího vzdělávání (CDV)  
   

Kód Název Změna  

MPX11 Odborná praxě - Finanční správa změna garančního pracoviště - původně KFPNH, nově CDV 

MPX21 Odborná praxě - Finanční správa změna garančního pracoviště - původně KFPNH, nově CDV 

MPX31 Odborná praxě - Finanční správa změna garančního pracoviště - původně KFPNH, nově CDV 

MPX41 Odborná praxě - Finanční správa změna garančního pracoviště - původně KFPNH, nově CDV 

MPX% Odborná praxe změna v garanta - původně doc. Svatoň, nově Mgr. Sochorová 

MPP% Odborná praxe zařazení nových kódů předmětů Odborná praxe  

MVD017K Azylové a migrační právo změna garančního pracoviště - původně CDV, nově KMEP 

BVD004K Daňové řízení změna garančního pracoviště - původně CDV, nově KFPNH 

MVD033K Ochrana kulturních památek změna garančního pracoviště - původně CDV, nově KPŽPPP 

MVV78K International Trade Transactions: Risks Minimalization vyřzení ze studijního katalogu 

MVD020K Kreativita a kritické myšlení vyřazení ze studijního katalogu 

BVD001K Vedení a práce v malém týmu vyřazení ze studijního katalogu 

MVV57906
K 

Efektivní právní zastupování lékařů a pacientů v 
medicínských sporech 

vyřazení ze studijního katalogu 

MV853K Právní klinika ombudsmanské praxe I  změna názvu a koncepce výuky - Veřejná správa očima ochránce I (teoreticko - praktický předmět) 

MV905K Právní klinika ombudsmanské praxe II změna názvu a koncepce výuky - Veřejná správa očima ochránce I (teoreticko - praktický předmět) 

D3SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe I  změna z garančního pracoviště - původně CDV, nově PrF 

MV103K Lidská práva naživo změna garančního pracoviště - původně KÚPP, nově CDV 

MVP003K Klinika mediálního práva změna garančního pracoviště - původně KÚPP, nově CDV 

MVV57902
K 

Akvizice a financování společností v mezinárodním a 
národním prostředí 

změna názvu - nově Akvizice společností 

MV854K Právní klinika diskriminace a rovné zacházení I změna názvu - nově Klinika antidiskriminačního práva I 

MV901K Právní klinika diskriminace a rovné zacházení II změna názvu - nově Klinika antidiskriminačního práva II 

DPVP20 Metodologie odůvodňování v právnické argumentaci  vyřazení ze studijního katalogu 



Příloha č. 4 
 

 
Návrh na změnu názvů a kódů předmětů Odborné praxe  

předloženo kolegiu děkanky k jednání dne 16.05.2016 
 
 
 

Z důvodu změn v realizaci Odborných praxí, které byly schváleny kolegiem dne 18. dubna 
2016, je nutné provést změny v názvech a kódech jednotlivých předmětů Odborné praxe.  
 
 
Současné názvy a kódy předmětů (budou nadále platné pro studenty 7. a vyšších 
semestrů): 
 
MPX 1, 2, 3, 4        Odborná praxe 
MPX 10, 20, 30, 40  Odborná praxe - Advokacie 
MPX 11, 21, 31, 41  Odborná praxe – Finanční správa 
MPX 12, 22, 32, 42  Odborná praxe - Justice 
MPX 13, 23, 33, 43  Odborná praxe – Nestátní nezisková organizace 
MPX 14, 24, 34, 44  Odborná praxe - Notářství 
MPX 15, 25, 35, 45  Odborná praxe – Exekutorský úřad 
MPX 16, 26, 36, 46  Odborná praxe – Odborná praxe v zahraničí 
MPX 17, 27, 37, 47      Odborná praxe - Státní správa, samospráva 
MPX 18, 28, 38, 48  Odborná praxe – Ústřední orgány státní správy 
MPX 19, 29, 39, 49  Odborná praxe – Podniková praxe 
 
 
Nové názvy a kódy předmětů (budou platné pro studenty od 5. semestru): 
 
MPP 10, 20, 30, 40  Odborná praxe - Advokacie 
MPP 11, 21, 31, 41  Odborná praxe – Podniková praxe 
MPP 12, 22, 32, 42  Odborná praxe – Nestátní neziskový sektor 
MPP 13, 23, 33, 43  Odborná praxe – Notářství 
MPP 14, 24, 34, 44  Odborná praxe – Exekutorský úřad 
MPP 15, 25, 35, 45  Odborná praxe – Justice – civilní úsek 
MPP 16, 26, 36, 46  Odborná praxe – Justice – trestní úsek 
MPP 17, 27, 37, 47      Odborná praxe - Státní správa, samospráva. Ústřední orgány státní 
správy. 
         Finanční správa 
MPP 18, 28, 38, 48  Odborná praxe – Odborná praxe v zahraničí 
MPP 19, 29, 39, 49  Odborná praxe – Ostatní praxe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


