
Zápis č. 17/2018-2019 ze zasedání kolegia děkana dne 20. 5. 2019   

Přítomni: 

děkan: doc. Škop, tajemnice: ing. Přikrylová, proděkani: dr. Koukal, dr. Jurníková, doc. 
Sehnálek, doc. Šilhán, doc. Fryšták, doc. Radvan, předseda AS PrF MU: dr. Vyhnánek 

20. 5. 2019 

Program: 

1.    International Congress: Criminalistics and Forensic Expertology - prod.  Fryšták 

2.    Informace z porady rektora - děkan 

3.    Setkání se zástupci SKAS PrF MU - děkan 

4.    Různé - kolegium 

1. International Congress: Criminalistics and Forensic Expertology - prod.  Fryšták 

Proděkan Fryšták předložil zprávu o možnosti organizovat kriminalistickou mezinárodní         
konferenci na fakultě v průběhu listopadu 2020. Ve svém komentáři uvedl, že by se jednalo o                
třídenní akci o cca 80 až 120 účastnících. V následné diskuzi tajemnice upozornila, že v tomto                
termínu budou na fakultě další 2 pravidelné konference a také sdělila, že termín je hraniční s                
termínem dokončení rekonstrukce velkých učeben a existuje značné riziko, že velké učebny            
nemusí být v tomto termínu plně funkční. Kolegium se vyslovilo pro pořádání akce, ale              
doporučilo posunutí termínu konference až na červen 2021, který proděkan Fryšták uvedl jako             
možný. 

Závěr: Kolegium odsouhlasilo zájem o pořádání mezinárodní kriminalistické konference v          
červnu 2021. Proděkan Fryšták předá informaci druhé straně. 

2. Informace z porady rektora - děkan 

Děkan předal informace z porady kolegia rektora. Zmínil mimo jiné tyto důležité body: 

-požadavek na vypracování fakultní sebehodnotící zprávy z oblasti vědy a výzkumu. Termín            
předložení zprávy se předpokládá v únoru 2020. Doposud není známa struktura zprávy. O             
přípravu zprávy požádal proděkana Fryštáka, 

-zapojení fakulty do celouniverzitního strategického projektu "Zdraví a stárnutí společnosti v           
prostředí 4.0 technologií", 

-provedení interního auditu v oblasti předpisů o finanční kontrole, 

-příprava změny Studijního a zkušebního řádu MU, předpis je nyní v připomínkovacím řízení, 



-příprava změny směrnice MU "Organizace pracovní doby" - děkan zaslal k připomínkám všem             
vedoucím kateder a členům kolegia, s termínem do 26. 5. 2019, 

- informace o novém zaměstnaneckém portálu MU https://portal.muni.cz/, 

-odstoupení předsedy AS MU dr. Balíka z důvodu jmenování děkanem na FSS. 

Závěr: Kolegium vzalo informace na vědomí. 

3. Setkání se zástupci SKAS PrF MU - děkan 

Děkan informoval o schůzce se zástupci SKAS PrF MU, která se konala dne 16/5/2019 a týkala                
se především zájmu zástupců SKAS o účast na jednání kolegia, zájmu o informace k              
rekonstrukci přednáškových místností a opakovaného požadavku na technickou úpravu Statutu          
PrF MU. Technická změna bude připravena na další zasedání AS PrF k jejímu projednání. 

Děkan uvedl, že společná setkání se SKAS by měla být pravidelná a z vedení fakulty se jednání                 
bude rovněž účastnit doc. Šilhán. Proběhlé jednání označil za přínosné. 

Dr. Vyhnánek vznesl návrh na možnost setkávání děkana s celou akademickou obcí na fakultě.              
Podobná zasedání akademické obce již byla uskutečňovaná v dřívějších letech a přinášela            
přátelskou atmosféru mezi děkanem a akademiky. Děkan informoval, že navrhované setkání           
zvažuje pravděpodobně v září t. r., o termínu bude akademickou obec informovat. 

Závěr: Kolegium vzalo zprávu ze schůzky děkana se zástupci SKAS PrF MU na vědomí. 

4.  Různé 

4.1. Děkan 

4.1.1. Informoval o průběhu schůzky s profesorem Fialou ve věci rigorózního řízení na KObčP.              
Výsledkem tohoto setkání nebyly nové skutečnosti. Děkan zašle předsedovi komise písemné           
vyjádření. 

Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí. 

4.1.2. Sdělil, že proděkan Fryšták připravuje úpravu Opatření děkana č. 12/2018 - Stipendijní             
program na podporu studentské publikační činnosti s účinností od 1/9 2019. 

4.2. Tajemnice 

4.2.1. Podala informaci k Organizačnímu řádu, který je do 28. 5. 2019 v připomínkovém řízení.               
Na další KD bude připravena připomínkovaná verze k projednání. 

4.2.2. Informovala, že v souvislosti s probíhajícím hodnocením AP dle Opatření děkana č.             
7/2019  byl stanoven termín hodnotících schůzek na 27/5/2019. 



 

4.3. Proděkan Fryšták 

Přednesl návrh vedoucí knihovny Mgr. Georgaly na otevírací dobu knihovny o prázdninách. 

Červenec 2019: 

8.00 - 16.00 Po - Čt 

8.00 - 15.00 pátek 

V průběhu srpna bude fakultní knihovna uzavřena. 

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo. 

4.4. Proděkan Radvan 

Informoval, že KFPaNH získala česko-polský grant v rámci Mezinárodního visegradského          
fondu. V rámci jeho realizace uspořádá celodenní workshop pro cca 50 studentů s tematikou              
finančního práva. 

4.5. Proděkan Sehnálek 

Avizoval participaci na revizi Statutu PrF a Řádu vzdělávání v programech mezinárodně            
uznávaného kursu. 

4.6. Proděkan Šilhán 

Informoval o žádosti o stipendium na přípravu studentského časopisu. Žadatelé budou vyzváni            
k doplnění žádosti. 

 

 

 

Schválil: doc. Škop 

Zpracovala: Ing. Hrušková 
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