
Zápis č. 9/2019-2020 ze zasedání kolegia děkana dne 27. 1. 2020 

Přítomni: 

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

Omluveni: doc. Fryšták,  doc. Koukal 

Program: 

1. Cena rektora – prod. Radvan, prod. Jurníková 

2. Informace k portálu VYSOKESKOLY.CZ  - prod. Radvan 

3. Nabídka společné akce „Pálení děkanů“ – prod. Radvan 

4. Smlouva o horizontální spolupráci – poskytování právních oponentur /MO a MU/ – prod.              
Sehnálek 

5. Návrhy směrnic – prod. Sehnálek 

6. HR Award – prod. Koukal, tajemnice 

7. Parametry nového způsobu odměňování AP na PrF MU – prod. Koukal, tajemnice 

8. Prioritní témata společenské role univerzity – tajemnice 

9. Evaluační rozhovory – kolegium 

10. Různé 

Děkan přivítal členy kolegia na 9. zasedání a předal slovo proděkanu Radvanovi.  

1. Cena rektora – prod. Radvan, prod. Jurníková 

Proděkan Radvan předložil dva návrhy nominací, včetně odůvodnění, v kategoriích: 

-Cena rektora za aktivní rozvoj občanské společnosti –  dr. Štěpáníková, 

-Cena za významný tvůrčí počin –  prof. Vojáček, doc. Schelle, doc. Tauchen.  

Proděkanka Jurníková předložila návrh nominace, včetně odůvodnění, v kategorii: 

-Cena rektora pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU – Štěpán Janků,            
student PrF MU.  
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Závěr: Kolegium předložené návrhy odsouhlasilo bez výhrad. Nominace budou zaslány na           
RMU prostřednictvím sekretariátu děkana do 31. 1. 2020. 

2. Informace k portálu VYSOKESKOLY.CZ  - prod. Radvan  

Proděkan Radvan předložil celouniverzitní nabídku na prezentace pro fakulty MUNI na portálu            
VYSOKESKOLY.CZ. Proděkan označil nabízené služby za spíše komerční a pro PrF           
nepotřebné. Uvedl, že pro účely propagace fakulty využíváme vhodnější portály. 

Závěr: Kolegium jednohlasně nesouhlasí, abychom se podíleli na této akci.  

3. Nabídka společné akce „Pálení děkanů“ – prod. Radvan 

Informoval o nabídce spoluúčasti na neformální studentské akci s pracovním názvem „Pálení            
děkanů“, která se bude konat v dubnu t. r. v areálu PřF na ul. Kotlářské. Upozornil, že se                  
zapojením souvisí i podílení se na organizaci  i na nákladech akce. 

Závěr: Kolegium společné akci vyjádřilo podporu.   

4. Smlouva o horizontální spolupráci – poskytování právních oponentur /MO a MU/ –             
prod. Sehnálek 

Proděkan Sehnálek sdělil, že se obrátil na Odbor veřejných zakázek (OVZ) RMU s požadavkem              
na posouzení smlouvy, zda naplňuje podmínky stanovené zákonem pro formu horizontální           
spolupráce. OVZ konstatoval, že navrhovaná smlouva mezi MO a MU nenaplňuje podmínky            
stanovené zákonem. 

Proděkan Sehnálek informoval, že za těchto podmínek není možné ve spolupráci pokračovat. 

Dále uvedl, že druhá strana byla prostřednictvím děkana o odmítnutí spolupráce a důvodech             
informována. Děkan vyslovil poděkování prod. Sehnálkovi, ale i druhé straně za nabídku s tím,              
že se další spolupráci v budoucnu nebráníme. 

Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí. 

5. Návrhy směrnic – prod. Sehnálek  

Proděkan poskytl členům kolegia předem návrhy 2 směrnic, a to včetně průvodního dopisu k              
návrhům. 

5.1. Směrnice o přestupech 

Proděkan mimo jiné informoval, že problematika přestupů není v současné době upravena ani v              
zákoně o vysokých školách, ani ve Studijním a zkušebním řádu MU. Úprava je obsažena pouze               
v čl. 8 směrnice 7/2012 O studiu v bakalářských a magisterských studijních programech. Tato              
směrnice umožňuje přestupy v rámci fakulty a přestupy mezi fakultami MU. Uvedl, že novela              
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zákona o vysokých školách předpokládá legislativní uchopení přestupu. 

Závěr: Kolegium diskutovalo nad návrhem a usneslo se, že vydání směrnice bude nezbytné. S              
vydáním směrnice bude vhodné počkat na novelizaci zákona. 

5.2. Směrnice o postihu plagiátorství v době po skončení studia 

Proděkan ve své zprávě mimo jiné uvedl, že právní úprava navazuje na § 47c a násl. zákona o                  
vysokých školách, který reguluje řízení na veřejné vysoké škole o vyslovení neplatnosti            
vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce. Doplňuje dále            
Disciplinární řád Právnické fakulty. Fakultními předpisy tato problematika dosud regulována          
není, praxe není ustavena. 

Proděkan dále sdělil důvody pro přijetí fakultní úpravy: 

-nastavení transparentních a obecně použitelných podmínek, na jejichž základě bude          
postupováno v případech, kdy PrF získá informaci o jednání, které může být předmětem řízení              
o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační            
práce, 

-vytvoření podmínek pro to, aby zpochybňovaná závěrečná práce byla objektivně a odborně            
posouzena tak, aby děkan fakulty měl podklad pro své rozhodnutí podat rektorovi podnět pro              
zahájení řízení podle § 47c zákona o vysokých školách. 

V závěrečné části se vyjádřil ke koncepci navrhované úpravy. Členové kolegia se v podnětné              
diskuzi vyjádřili k návrhu. 

Závěr: Děkan požádal proděkana Sehnálka o zapracování podnětů a připomínek do návrhu a             
předložení k další diskuzi na únorové zasedání KD. 

6. HR Award – prod. Koukal, tajemnice  

Proděkan Koukal předložil členům kolegia souhrnnou zprávu, týkající se činnosti pracovní           
skupiny (WG) za období říjen – prosinec 2019. 

Zpráva obsahovala informace z jednotlivých jednání WG PrF MU, které se pravidelně konaly             
jednou za 2-3 týdny. Součástí souhrnné zprávy byl také časový harmonogram pro HR AWARD              
a akční plán pro pracovní skupinu a řídící komisi do roku 2021. 

Tajemnice potvrdila, že práce k HR AWARD na fakultě intenzivně pokračují. Uvedla, že v              
průběhu února proběhne prostřednictvím ISu dotazníkové šetření, které je sestaveno do 50            
otázek. Vyplnění by mělo zabrat cca 20 minut. Vyhodnocení dotazníku poslouží k vytvoření             
GAP analýzy, která bude odeslána EU pro hodnocení, termínově cca v říjnu 2020. 

Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí.  
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7. Parametry nového způsobu odměňování AP na PrF – prod. Koukal, tajemnice 

Tajemnice podala aktuální zprávu k novému systému odměňování. Uvedla, že systém           
vytíženosti bude zachován, ale je nutné provést parametrické změny, které zlepší funkčnost a             
objektivnost systému. Sdělila, že letošní osobní ohodnocení proběhne v původním nastavení           
systému, nová úprava bude použita až od 1/5 2021. Podle poměru objemu finančních             
prostředků určených na osobní ohodnocení na jednotlivých katedrách budou rozděleny finanční           
prostředky na výkonnostní odměny jednotlivých kateder. Rozdělení odměn mezi zaměstnance          
katedry bude v kompetenci vedoucího katedry. Výkonnostní odměny budou vyplaceny 2x ročně. 

Tajemnice potvrdila, že proděkan Fryšták zajistí provedení indexace publikačních výstupů, a to            
prostřednictvím  speciálně sestavené komise. 

Problematika odměňování bude také předmětem diskuze  na únorové PVK. 

Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí.  

8. Prioritní témata společenské role univerzity - tajemnice 

Tajemnice sdělila, že obdržela z vedení Odboru pro strategii RMU požadavek na definování             
prioritních zastřešujících témat společenské role univerzity za fakultu. Téma společenské role           
univerzity je zpracováváno v rámci přípravy Strategického záměru MU na léta 2021+. Tajemnice             
požádala členy kolegia o možné náměty za naši fakultu. Návrh priorit předloží k projednání              
kolegiu 10/2/2020. 

Závěr: Kolegium vzalo informaci na vědomí s tím, že se vrátí k tématu na zasedání dne                
10/2/2020. 

9. Příprava na evaluační rozhovory 2020 – kolegium 

Děkan společně s členy kolegia prodiskutoval jednotlivé části připravené prezentace, případné           
podněty a připomínky byly ihned zapracovány. Informoval členy, že souhrnné podklady ze            
strany rektorátu zatím neobdržel. 

10. Různé 

10.1. Děkan 

Předložil návrhy na dodatečné schválení externích učitelů pro jarní semestr AR 2019/2020. 

10.1.1. Návrh z Katedry civilního práva procesního 

Vedoucí katedry doc. Lavický předložil návrh na externího vyučujícího pro předmět: 

BJ203Z „Administrativní a kancelářské práce v justici“ (1), 
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BJ202Z „Praktika z civilního práva procesního pro vyšší justiční úředníky I“ (1). 

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo a doporučilo děkanovi k podpisu.  

10.1.2. Návrh z Katedry občanského práva 

Vedoucí katedry doc. Ronovská předložila návrh na externího vyučujícího pro předmět: 

BEP401Zk „Osoby a jejich právní postavení v evropském kontextu“ (1). 

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo a doporučilo děkanovi k podpisu.  

10.1.3. Návrh z Katedry trestního práva 

Vedoucí katedry prof. Kalvodová předložila návrh na externího vyučujícího pro předmět: 

MV808K „Pomoc obětem kriminality“ (1). 

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo a doporučilo děkanovi k podpisu.  

10.2. Proděkanka Jurníková 

Informovala o termínu konání promocí  PrF MU, a to dne 23/3/2020 v aule FS VUT, Veveří 95. 

Rozpis promočních skupin k vyplnění předloží na následující zasedání. 

  

  

  

  

  

  

Schválil: doc. Škop 

Zpracovala: ing. Hrušková 
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