
Zápis č. 1/2019-2020 ze zasedání kolegia děkana dne 23. 9. 2019 

Přítomni: 

děkan: doc. Škop, tajemnice: ing. Přikrylová, proděkani: doc. Sehnálek, doc. Šilhán, doc.            
Fryšták, doc. Radvan, dr. Jurníková, dr. Koukal 

Omluveni: předseda AS PrF MU: dr. Vyhnánek  

23. 9. 2019 

Program: 

1.    Setkání s akademickou obcí dne 23. 9. 2019 – děkan, kolegium 

2.    Opatření děkana PrF MU – tajemnice, doc. Šilhán 

3.    Návrhy na externí učitele  - kolegium 

4.    Různé  

1. Setkání s akademickou obcí dne 23. 9. 2019 – děkan 

Děkan členům kolegia představil stručný obsah svého vystoupení v aule PrF před akademickou             
veřejností. Uvedl důležitá témata: 

-rekonstrukce fakulty, 

-akreditace DSP, 

-změny v PVP, kliniky, 

- M 17+ - metodika hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu,             
vývoje a inovací, 

-hodnocení zaměstnanců, 

-sledování pracovní doby, 

-změny vedoucích kateder od 1. 10. 2019, 

-plagiátorství, 

-problematika závěrečných prací, 

-spolupráce s profesními organizacemi, s nejvyššími soudy apod., 

-výuka v aule ul. Vinařská, 



-pozvánka na Dny práva 2019, 

-rozvoj Bc. studia, 

-problematika garantství. 

Zároveň požádal ing. Přikrylovou, prod. Fryštáka a doc. Mrkývku o vystoupení za svoji oblast. 

Závěr: Kolegium vzalo informaci na vědomí. 

 

2. Opatření děkana PrF –  tajemnice, doc. Šilhán 

2.1. Opatření PrF MU č. 10/2019 – O zastupování 

Tajemnice fakulty předložila upravené opatření o zastupování ve znění účinném od 1. 10. 2019. 

Závěr: Kolegium  nové opatření „O zastupování“ odsouhlasilo a doporučilo děkanovi k podpisu. 

2.2. Opatření PrF MU č. 11/2019 – Preference pro projekty specifického výzkumu            
Proděkan Šilhán předložil nové opatření ve znění účinném od 24. 9. 2019. 

Závěr: Kolegium nové opatření „Preference pro projekty specifického výzkumu“ odsouhlasilo a           
doporučilo děkanovi k podpisu. 

Diskuze k novému opatření PrF MU „Stipendijní program na podporu studentské vědecké a             
výzkumné činnosti“ byla přesunuta na další zasedání KD, a to 7/10/2019. 

 

3. Návrhy na dodatečné schválení externích učitelů pro podzimní semestr AR 2019/2020 –             
kolegium  

3.1. Návrh z Katedry mezinárodního a evropského práva 

Vedoucí katedry doc. Křepelka předložil návrh na 2 externí vyučující pro předmět SOC030             
European Private International Law. 

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo a doporučilo děkanovi k podpisu. 

3.2. Návrh z Katedry občanského práva 

Vedoucí katedry doc. Ronovská předložila návrh na 3 externí vyučující pro předmět „Právní             
klinika občanského práva“ MVV57913K. 

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo a doporučilo děkanovi k podpisu. 



3.3. Návrh z Katedry občanského práva 

Vedoucí katedry doc. Ronovská předložila návrh na 4 externí vyučující pro předmět „Pojistné             
právo v praxi“ MVV200K. 

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo a doporučilo děkanovi k podpisu.  

 

4. Různé 

4.1. Děkan 

4.1.1. Upozornil, že  PVK proběhne 1/10/19, ve 13 hodin.  

4.1.2. Uvedl úkoly, kterými se bude kolegium v nadcházejícím období zabývat: 

·         ukončování studia, závěrečné práce 

·         oživení Rady pro projekty 

·         fakultní bulletin 

·         LL.M. studium 

·         změna statutu 

·         hodnocení zaměstnanců 

·         soudní spory fakulty 

·         spolupráce s externími subjekty 

·         evidence pracovní doby 

·         příprava nových vnitřních předpisů 

·         zástupce SKAS na KD   

4.2. Proděkanka Jurníková 

Předložila návrh volitelného předmětu od firmy Allen & Overy „Jak psát přesvědčivá podání“.             
Diskuze k tomuto návrhu byla přeložena na další KD tj. dne 7/10/2019. 

  

Schválil: doc. Škop 

Zpracovala: ing. Hrušková 
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