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Zápis č. 13/2018-2019 ze zasedání kolegia děkana dne 18. 3. 2019 
                                                                                       
                                                                                     MU-IS/76757/2019/906132/PrF 
Přítomni: 
děkanka: doc. Selucká, tajemnice: ing. Přikrylová, proděkani: prof. Kalvodová, dr. 
Jurníková, doc. Radvan, prod. Svatoň, prod. Škop, dr. Vyhnánek 
 
Hosté: Dr. Hapla, Mgr. Gealfow 
Omluveni: prod. Kotásek 
 
18. 3. 2019 
Program: 
1. Kontrola úkolů 
2. Erasmus - prod. Radvan 
3. Mezinár. spolupráce - nové smlouvy v roce 2018, návrh rozvoje - prod. Radvan 
4. OPVVV - aktuální informace - prod. Kotásek 
5. Rozpočet 2019 - Ing. Přikrylová 
6. Různé 
 

1. Kontrola úkolů 
 
1.1. Harmonogram prací návrhu změn směrnice děkana č. 4/2013, o citacích 
dokumentů užívaných v pracích podávaných na Právnické fakultě Masarykovy 
univerzity – předložení návrhu - prod. Škop 
Proděkan Škop sdělil, že finální verzi směrnice zašle k elektronickému připomínkování 
v následujících dnech. 
Závěr: Úkol trvá, kolegium se k tématu vrátí na dalším KD.  
 
1.2. Nové webové stránky - prod. Radvan 
Děkanka požádala proděkana Radvana o provedení kontroly fungování stránek 
v mobilních telefonech. S dalšími podněty se je možné obracet na Mgr. Sloupenskou 
- OVVM. 
Závěr: Úkol splněn, bude vypuštěno. 
 
1.3. Zpracování a předložení předběžných návrhů programů maior a minor – 
děkanka 
Závěr: Úkol trvá, tématu se bude věnovat nové vedení na svém prvním dubnovém KD. 
 
1.4. Jednání s ostatními proděkany právnických fakult v ČR – prod. Kotásek 
Závěr: Úkol trvá, kolegium se k tématu vrátí na dalším KD.  
 
1.5. Stav diskusí o změnách ve studijních programech – prod. Škop, prod. 
Jurníková  
Proděkanka Kalvodová informovala, že příprava nadále probíhá. 
Závěr: Úkol trvá, tématu se bude věnovat nové vedení na prvním dubnovém KD. 
 
1.6. Diskuse ke koncepci a organizaci výuky pracovního práva a práva 
sociálního zabezpečení – děkanka 
Děkanka sdělila, že po dohodě s nově nastupujícím děkanem bylo vyhlášeno otevřené 
výběrové řízení na pozici docenta spojené s vedením katedry, které stále probíhá. 
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Závěr: Úkol trvá, tématu se bude věnovat nové vedení na prvním dubnovém KD. 
 
1.7. Komplexní revize směrnice 7/2012 bude předložena kolegiu do 31/5/2019, 
prod. Škop, prod. Jurníková 
Závěr: Úkol trvá 
 
1.8. Dílčí dohoda o spolupráci při uskutečňování DSP mezi PrF MU a Ústavem 
státu a práva AV ČR, v. v. i. – prod. Škop 
Tajemnice materiál prostudovala a prodiskutovala s proděkanem Škopem. Proděkan 
dohodu předal na Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. k vyjádření. 
Závěr: Úkol trvá, kolegium se k tématu vrátí po obdrženém vyjádření ÚSP AV. 
 
1.9. Kongres autorského práva ALAI 2019 – děkanka 
Děkanka v návaznosti na minulé KD sdělila, že navázání spolupráce je v procesu. 
 
2. Erasmus - prod. Radvan 
3. Mezinárodní spolupráce - prod. Radvan 
 
Proděkan Radvan poskytl členům kolegia podrobnou zprávu „Zahraniční vztahy PrF 
MU“ a podal komentář k důležitým bodům. Zprávu rozdělil do částí: 
2.1. Realizované projekty a spolupráce se zahraničními partnery 
2.2. Plánované projekty a činnosti 
U bodu 2.1. mimo jiné seznámil s rozvojovými projekty v r. 2018 a 2019, dále zmínil 
Pan-European Seal Programme, pracovní stáž v rámci Stálé mise ČR při Úřadovně 
OSN, Program spolupráce BLC. Ve zprávě informoval o zahraniční spolupráci a 
mezinárodních smlouvách v roce 2018. Uvedl, že zahraniční aktivity fakulty probíhají 
formou spolupráce jednotlivců, oborů a institucionálně, primárně v rámci výměnného 
programu Erasmus+, jehož cíle fakulta naplňuje velmi aktivně. Zmínil i plány pro ak. 
rok 2019/2020. 
K bodu 2.2. předložil zahraniční akademické pracovníky a hosty s výukou 
v krátkodobých intenzivních kurzech v r. 2018, a to v přehledném tabulkovém 
zpracování a uvedl, že příjezdy mají vzestupnou tendenci. Hovořil také o výměnných 
zahraničních studentech, plánovaných činnostech a projektech z této problematiky na 
ak. rok 2019/2020. 
Proděkanka Jurníková uvedla, že studenti mohou pro zahraniční stáže využít 
stipendijní fond na podporu letních škol apod., kde je limit 10 tis. Kč ročně pro studenta.  
Závěr: Děkanka poděkovala za zpracování bodů a kolegium vzalo zprávu na vědomí. 
 
4. OPVVV - aktuální informace - prod. Kotásek 
Proděkan Kotásek předložil  členům kolegia souhrnnou zprávu k projektům OP VVV 
včetně aktuálních informací. 
Ve zprávě mimo jiné uvedl,  že se  PrF MU k dnešnímu dni podílí na realizaci 5 
projektů: 
-Projekt Transitional Jurisprudence 
-Projekt Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu  
kritických informačních infrastruktur  
-Projekt MUNI 4.0 
-Projekt Postdoc@MUNI 
-Projekt MUNI4students 
V závěru zprávy představil plánované výzvy na rok 2019. 
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Závěr: Děkanka poděkovala za zpracování bodu a kolegium vzalo zprávu na vědomí. 
 
 
5. Rozpočet 2019 - Ing. Přikrylová 
Tomuto bodu se podrobně věnovalo minulé zasedání KD viz zápis č. 12/2018-2019. 
Tajemnice dále sdělila, že Rozpočet 2019 byl projednán a schválen AS PrF MU na 
řádném zasedání dne 11. března 2019.  
Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí. 
 
6. Různé 
 
6.1. Proděkanka Jurníková 
Opětovně předložila žádost dr. Haply, týkající se zařazení nového předmětu 
"Encyklopedická práce“. Děkanka vyzvala přítomné zástupce, dr. Haplu a Mgr. J. 
Gealfow, o potřebný komentář.  
Závěr: Kolegium návrh zvážilo a žádost o zařazení nového předmětu "Encyklopedická 
práce“ schválilo. 
 
6.2. Proděkanka Kalvodová 
6.2.1. 
Předložila členům kolegia Harmonogram DSP na jarní semestr 2019 a upřesnila, že 
zasedání oborové rady se bude konat 25/6/2019.  
Závěr: Kolegium vzalo harmonogram na vědomí. 
 
6.2.2. 
Informovala vedení o probíhajícím rigorózním řízení na KObčP.  
Závěr: Kolegium projednalo situaci ohledně rigorózního řízení na KObčP a společně 
odsouhlasilo, aby proděkanka Kalvodová vyzvala prof. Fialu k dalšímu podrobnému 
stanovisku. 
 
6.3. Proděkan Radvan 
Proděkan Radvan předložil k projednání Výroční zprávu za rok 2018. Kolegium 
odsouhlasilo drobné úpravy a požádalo proděkana Radvana po jejich zapracování, 
aby byla VZ ve finálové verzi odeslána na zasedání AS PrF MU, a to prostřednictvím 
sekretariátu děkana. Nejbližší zasedání senátu se bude konat 8. dubna 2019. 
 
6.4. Proděkan Škop 
Informoval, že RMU vydal, v rámci probíhající kontroly na plagiátorství závěrečných 
prací, metodiku prověřování za období 2016 – 2018. Je nutné určit zaměstnance 
pověřeného kontrolou za fakultu. Tento bude následně zaškolen do systému. 
 
Děkanka poděkovala všem členům kolegia za spolupráci. 
Kolegium  v novém složení bude zasedat 1. dubna 2019 v 9.00 hodin. 
 
 
Schválila: doc. Selucká 
Zpracovala: ing. Hrušková  
 
 


