
Zápis č. 4/2019-2020 ze zasedání kolegia děkana dne 4. 11. 2019 

Přítomni: 

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

Hosté: doc. Mrkývka, doc. Ronovská, Mgr. Ing. Jaroš, Mgr. Georgala  

Program: 

1. Žádost o mimořádnou změnu studijního plánu pro AR 2019/2020 – kolegium, doc.             
Mrkývka, doc. Ronovská 

2.    Bilance hospodaření  PrF MU 1-9/2019 – tajemnice 

3.    Rekonstrukce fakulty - tajemnice 

4.    Projekty FRMU – Mgr. Ing. Jaroš 

5.    Fakultní medaile – tajemnice, prod. Radvan 

6.    Směrnice „Rozvržení a evidence pracovní doby na PrF MU” - tajemnice 

7. Poplatky z prodlení s vrácením knih u zaměstnanců PrF MU, Provozní řád ÚK PrF               
MU – prod. Fryšták, Mgr. Georgala 

8.    Bakalářské  studijní programy na PrF MU – prod. Sehnálek 

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

1. Žádost o mimořádnou změnu studijního plánu pro akademický rok 2019/2020 –            
kolegium, doc. Mrkývka, doc. Ronovská 

V návaznosti na usnesení ze zasedání KD ze dne 21/10/19 byli k dalšímu projednávání              
zmíněného bodu přizváni doc. Mrkývka, garant magisterského studijního programu Právo a           
právní věda a doc. Ronovská, vedoucí Katedry občanského práva. 

Doc. Mrkývka označil žádost o mimořádnou změnu studijního plánu za přínosnou, ale            
vzhledem k již probíhajícímu akademickému roku za nevhodně načasovanou. Uvedl, že           
implementaci změny na Katedře občanského práva plně podpoří od akademického roku           
následujícího. 

Doc. Ronovská přednesla hlavní důvody své žádosti, a to mimo jiné, že obecná výuka              
Občanského práva je v současné době poddimenzována. V této souvislosti označila změnu za             



neodkladnou, tzn. posílit výuku u studentů již v prvním ročníku. Sdělila také, že katedra je               
schopná zvládnout navýšení výuky personálně i kreditově. V následné diskusi se k žádosti o              
mimořádnou změnu studijního plánu vyjádřili děkan i členové kolegia.  

Závěr: Kolegium se usneslo, že v tomto akademickém roce k požadované změně v předmětu              
Občanské právo nedojde a doporučilo doc. Ronovské připravit komplexní koncepci změny           
výuky soukromého práva, a to ve spolupráci s katedrou obchodního a pracovního práva.             
Koncepci projednanou s garantem programu bude nezbytné předložit kolegiu ke schválení           
nejpozději v březnu 2020. Kolegium v závěru zdůraznilo, že vítá předložený návrh na změnu a               
vyslovilo se změnu podpořit pro akademický rok 2020/2021. Děkan poděkoval hostům a            
požádal doc. Ronovskou o tlumočení usnesení kolegia i kolegům na KObčP. 

2. Bilance hospodaření HS právnická fakulta za období leden až září 2019 - tajemnice 

Tajemnice předložila členům kolegia bilanci hospodaření. Zpráva obsahovala: 

-       Skutečné a rozpočtované náklady fakulty, 

-       Skutečné a rozpočtované výnosy fakulty, 

-       Bilanci celoživotního vzdělávání, 

-       Bilanci ediční činnosti. 

Sdělila, že bilance k 30/10/2019 neobsahuje mimořádné výkyvy a uvedla, že dokument předloží             
k projednání AS PrF MU a Ekonomické komisi fakulty. 

Závěr: Kolegium vzalo bilanci hospodaření PrF MU za 1-9/2019 na vědomí.  

3. Informace k připravované rekonstrukci budovy fakulty - tajemnice 

Tajemnice informovala o průběhu výběru generálního dodavatele pro realizaci rekonstrukce          
velkých učeben a sdělila, že stavební práce jako takové započnou od ledna 2020. Upozornila              
na skutečnost, že menza bude otevřena cca jen do 13. prosince 2019. Poté bude následovat               
její vystěhování na dobu jednoho roku. Současně informovala, že bylo vydáno stavební            
povolení na rekonstrukci stropů v učebnách 302 a 316.  

Závěr: Kolegium vzalo informace k rekonstrukcím na vědomí.  

4. Projekty FRMU pro rok 2020 – Mgr. Ing. Jaroš 

Vedoucí Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu předložil celkem 12 obdržených            
návrhů projektů z Fondu rozvoje MU, které jednotlivě představil v abecedním pořadí. Požádal             
kolegium o stanoviska k jednotlivým návrhům a o výběr 2 prioritních projektů. Kolegium návrhy              
projednalo a stanovilo tyto prioritní projekty: 



-Zpracování studijních podpor pro kurzy právní informatiky, 

-Zvyšování studijní připravenosti a úspěšnosti studentů Bc. studijního programu Vyšší          
justiční úředník.  

Závěr: Děkan poděkoval prostřednictvím Ing. Jaroše všem 12 navrhovatelům za předložené           
návrhy projektů. Kolegium návrhy zhodnotilo a stanovilo 2 prioritní témata. 

5. Fakultní medaile  – tajemnice, prod. Radvan 

Tajemnice informovala o slavnostním předávání 20 ks fakultních medailí významným          
pedagogům a osobnostem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, a to při příležitosti oslav            
100. výročí založení Masarykovy univerzity. Předávání proběhne 21/11/2019 v aule PrF MU, po             
slavnostním zahájení konference Dny práva 2019. Tajemnice kolegiu předložila seznam          
nominovaných k finálnímu odsouhlasení. 

Závěr: Kolegium děkana odsouhlasilo nominace na fakultní medaile. Tajemnice a proděkan           
Radvan přislíbili zajistit další kroky pro slavnostní předání fakultních medailí dne 21/11/2019. 

6. Rozvržení a evidence pracovní doby na PrF MU – tajemnice 

Tajemnice předložila upravený návrh směrnice a sdělila, že návrh zašle do připomínkového            
řízení všem členům kolegia, vedoucím kateder a vedoucím oddělení PrF MU. Dále informovala,             
že osloví 2 akademické i neakademická pracoviště, jako dobrovolníky, kde bude zahájen            
zkušební provoz.  Nová směrnice bude mít účinnost od 1/1/2020.  

Závěr: Kolegium vzalo informace k nové směrnici na vědomí. 

7. Poplatky z prodlení s vrácením knih u zaměstnanců PrF MU, Provozní řád ÚK PrF MU,                
provozní doba ÚK o svátcích – prod. Fryšták, Mgr. Georgala 

7.1. Proděkan Fryšták předložil souhrnnou zprávu, týkající se poplatků z prodlení s vrácením             
knih u zaměstnanců PrF, včetně ceníku poplatků smluvních pokut. Zpráva obsahovala           
informace z historie s důvody nastavení současného systému placení poplatků. Mgr. Georgala            
poukázala na skutečnost, že v rámci přechodu knihoven MU na nový knihovnický systém je              
třeba dlouhodobé problémy s poplatky vyřešit. Představila návrh na ukončení výjimek pro            
pokuty zaměstnanců a uvedla také návrh na snížení celkového počtu možných výpůjček, a to              
nově na 80 knih/osoba (nyní je 150 knih na osobu). 

Kolegium požádalo proděkana Fryštáka ve spolupráci s vedoucí knihovny o provedení           
souhrnného seznamu výpůjček po osobách a po katedrách, přehled podle docentů a profesorů.             
Proděkan Fryšták přislíbil zaslání doplňujícího přehledu do konce týdne. 

Kolegium se k této problematice vrátí na zasedání dne 18. 11. 2019. 



7.2. Proděkan Fryšták předložil k projednání návrh nové směrnice PrF „Provozní řád ÚK PrF              
MU“. Kolegium se k této problematice vrátí na zasedání dne 18. 11. 2019. 

7.3. Kolegium děkana odsouhlasilo provozní dobu knihovny v době vánočních svátků a na             
začátku roku takto: 

- 23. 12. 2019  až 1. 1. 2020  bude knihovna uzavřena. 

- 2. 1. a 3. 1. 2020 bude probíhat v knihovně zkrácený provoz od 8 -16 hodin.  

Závěr: Kolegium se k otevřeným bodům 7. 1. a 7. 2. vrátí na zasedání dne 18. 11. 2019. 

8. Bakalářské  studium na PrF MU – prod. Sehnálek 

Proděkan Sehnálek hovořil k současnému stavu 5-ti bakalářských studijních programů na           
Právnické fakultě MU a otevřel diskusi o nové koncepci studia a změnách u těchto  programů. 

Závěr: Kolegium se k této problematice vrátí na zasedání dne 18. 11. 2019.  

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

9.1. Návrh z Katedry ústavního práva a politologie 

Vedoucí katedry doc. Svatoň předložil návrh na externí vyučující pro předmět: MVP003K Klinika             
mediálního práva (2). 

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo a doporučilo děkanovi k podpisu. 

9.2. Návrh z Ústavu práva a technologií 

Vedoucí ústavu doc. Polčák předložil návrh na externí vyučující: 

- pro Oddělení energetického práva (5) 

- pro kurs MVV1368K Privacy and Personal Data (1) 

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo a doporučilo děkanovi k podpisu.  

9.3. Návrh z Katedry civilního práva procesního 

Vedoucí katedry doc. Lavický předložil návrh na externího vyučujícího pro předmět: MV915K            
Správní soudnictví (1). 

 Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo a doporučilo děkanovi k podpisu. 



  

Děkan upozornil, že další zasedání KD bude v pondělí 18/11/19 od 15 hodin. 

  

  

  

Schválil: doc. Škop 

Zpracovala: Ing. Hrušková 
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