
Zápis č. 12/2019-2020 ze zasedání kolegia děkana dne 9. 3. 2020 

Přítomni: 

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

Omluveni: prod. Sehnálek  

Program: 

1. Aktuální situace a opatření okolo koronaviru – kolegium 

2. Zpráva o hospodaření PrF MU za rok 2019 – ing. Přikrylová 

3. Návrh na rozpočet PrF MU pro rok 2020 – ing. Přikrylová 

4. Výroční zpráva 2019 – prod. Radvan 

5. Hodnocení vědy podle M17+ - MEP – prod. Fryšták 

6. Různé 

1. Aktuální situace a opatření okolo koronaviru – kolegium 

Děkan uvedl, že fakulta se řídí a dodržuje opatření a doporučení, která vydal rektor MU v                
souvislosti s šířením koronaviru, vedení fakulty sleduje aktuální situaci, která se průběžně vyvíjí.             
Během dnešního dne všichni zaměstnanci MU a všichni studenti MU obdrželi od rektora e-mail              
s preventivními postupy k aktuální situaci. Děkan se zmínil, že předseda AS PrF MU zaslal               
žádost k zavedení dalších opatření, týkající se zamezení obav ze zahraničních studentů ze             
strany pedagogů, zlepšení úklidových prací na toaletách a také požadavek na umístění            
dezinfekcí. Tajemnice sdělila, že bohužel dezinfekce není v této chvíli k dispozici, ale pokusí se               
v co nejkratším termínu zajistit rozmístění návodů a papírových utěrek na toaletách fakulty a ve               
výukových prostorách na ul. Vinařská. 

Závěr: Děkan uvedl, že vedení fakulty vzniklou situaci řeší a hledá vhodná opatření pro zvýšení               
hygieny na fakultě. 

2. Zpráva o hospodaření PrF MU za rok 2019 – ing. Přikrylová 

Tajemnice předložila dokument „Zpráva o hospodaření Právnické fakulty MU za rok 2019“.            
Uvedla, že v hospodaření fakulty se v roce 2019 podařilo naplnit stanovené priority, především              
pak zajistit prostředky na navýšení tarifní složky mzdy. Celkový trend financování zaznamenal            
navýšení prostředků v rozpočtu o 10 mil. Kč oproti r. 2018. Vývoj financování PrF v období                
2015-2019 ukázala tajemnice v tabulkovém a grafickém provedení. Sdělila, že fakulta           
hospodařila podle schváleného rozpočtu, včetně zapojení fakultních fondů s tím, že po            



vypořádání dotačních zdrojů vytvořila z mimorozpočtových prostředků hospodářský výsledek ve          
výši 4 197 tis. Kč. Charakteristickým znakem financování fakulty je využití vícezdrojového            
financování. Pro názornost předložila bilanci podle jednotlivých zdrojů financování a srovnání           
skutečných a rozpočtovaných nákladů a výnosů r. 2019 v účetním členění. Představila přehled             
hospodaření s fondy 2015 – 2019 a stav jednotlivých fondů k 31. 12. 2019 v Kč. V závěru                  
zprávy vyčíslila investiční akce hrazené z FRIM PrF a investiční akce hrazené z programu              
rozvoje nebo centralizovaných prostředků. 

Dokument bude předložen na zasedání AS PrF MU. 

Závěr: Kolegium přijalo zprávu o hospodaření bez připomínek a doporučilo postoupit na            
zasedání AS PrF MU. 

3. Návrh na rozpočet PrF MU pro rok 2020 – ing. Přikrylová 

Tajemnice předložila dokument „Návrh rozpočtu Právnické fakulty MU pro rok 2020“ včetně            
důvodové zprávy. Ve svém vystoupení uvedla, že předkládaný rozpočet je navrhován s            
kladným výsledkem hospodaření. V roce 2020 bude Právnická fakulta MU hospodařit s            
rozpočtem tvořeným především příspěvkem na vzdělávací činnost a příspěvkem na dlouhodobý           
koncepční rozvoj výzkumné instituce (dříve institucionální podpora), které jsou v celkovém           
součtu vyšší oproti roku 2019. Předpokládaný návrh rozpočtu zahrnuje realizaci priorit PrF MU             
pro rok 2020, a to především: 

- zajistit odpovídající výši mzdových prostředků roku 2020 včetně motivační složky mezd            
(odměn), 

- zajistit aktualizace používaných informačních zdrojů databází i odborné literatury, 

- zajistit podporu vědecko-výzkumných aktivit podporující publikační aktivity v oblasti věda a            
výzkumu, podpora internacionalizace, pokračování zajištění udržitelnosti projektů OPVK,        
podpora ERC projektu, 

-pokračovat v rekonstrukci/opravách fakulty, především pak v rekonstrukci velkých         
přednáškových místností. 

V závěru návrhu rozpočtu tajemnice představila plán investic a velkých oprav. 

Závěr: Děkan poděkoval tajemnici za prezentace. Kolegium návrh rozpočtu fakulty pro rok 2020             
přijalo bez připomínek a doporučilo postoupit na zasedání AS PrF MU.  

 4. Výroční zpráva za rok 2019 – prod. Radvan 

Proděkan Radvan předložil kolegiu k odsouhlasení Výroční zprávu za rok 2019. 

Závěr: Kolegium odsouhlasilo VZ za rok 2019 a doporučilo děkanovi její předložení, a to              



prostřednictvím vedoucí sekretariátu, na nejbližší zasedání AS PrF MU.  

5. Hodnocení vědy podle M17+ - MEP – prod. Fryšták 

Proděkan Fryšták předal informace k Mezinárodnímu evaluačnímu panelu (MEP), který          
proběhne s naší fakultou dne 21/5/2020 na děkanátu FF. Uvedl, že sebehodnotící zpráva je ve               
stádiu úprav, bude potřeba dle pokynu provést zkrácení, a to do konce tohoto týdne. Dále               
předal harmonogram, informace ke složení MEP a také doporučení ke složení a počtu             
zástupců za fakultu. Seznam zástupců bude třeba odeslat do 30/4/2020. 

6. Různé 

6. 1. Děkan  

6.1.1. Návrh z Katedry mezinárodního a evropského práva 

Vedoucí katedry doc. Křepelka předložil návrh na externího vyučujícího pro výuku: 

anglického semináře PEU I (1), 

anglického semináře MPV I (1). 

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo a doporučilo děkanovi k podpisu. 

6.1.2. Informoval o vyhlášení děkanského volna dne 14/5/2020, a to z důvodu konání fakultního              
kola SVOČ. 

6.1.3. Předložil pro informaci koncept opatření děkana PrF MU v návaznosti na doporučení AS              
ze dne 10/6/2019, aby se PrF chovala šetrně k životnímu prostředí a hledala cesty ke zlepšení                
svého chování k němu. 

Závěr: Kolegium vzalo informaci na vědomí. 

6.1.4. Poskytl členům kolegia pro informaci podklady z posledního kolegia rektora. 

6.1.5. Předložil za fakultu seznam připomínek k revidované směrnici o habilitačním a            
profesorském řízení. 

6. 2. Proděkan Radvan  

Předložil kolegiu návrh smlouvy o spolupráci mezi PrF MU a Univerzitou Delhi (NLUD), India.              
Smlouva upravuje spolupráci na poli akademického vzdělávání a výzkumu. 

Závěr: Kolegium doporučilo děkanovi smlouvu k podpisu. 

  



6. 3. Proděkanka Jurníková 

6.3.1. Předložila návrh doc. Polčáka na změny v kurzech do akademického roku 2020/2021,             
jejichž výuku zajišťuje Ústav práva a technologií. 

-nový kurz International and EU Energy Law 

-změna kurzu MVV61K FDI Moot Court 

-změna kurzu MVV793K 

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo a doporučilo děkanovi k podpisu.  

6.3.2. Předložila návrh na zařazení nového předmětu Street Law I do studijního plánu. 

Vyučující: Dr. Štěpániková, Dr. Vikarská a externí vyučující. 

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo a doporučilo děkanovi k podpisu. 

6.3.3. Informovala k vývoji počtu podaných přihlášek na PrF MU dle oborů nebo kombinace              
oborů od roku 2015/16 až 2020/21. 

  

  

  

  

  

Schválil: doc. Škop 

Zpracovala: ing. Hrušková 
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