


Kód Název Garant Uk. Rozsa
h 

Kredity Sem. Profilace 

MP214Zk Občanské právo –   
obecná část 

Ronovská Zk 2/2/0 4 2 Z 

MP311Zk Absolutní majetková  
práva 

Koukal Zk 2/2/0 4 3 Z 

MP4XXZ Závazkové právo I Ronovská Z 2/2/0 3 4 Z 

MP5XXZ
k 

Závazkové právo II Ronovská Zk 2/2/0 5 5 Z 

  

2. Na návrh vedoucích kateder občanského práva a obchodního práva, počínaje          
imatrikulačním ročníkem 2020/2021, se do studijního plánu magisterského studijního         
programu Právo a právní věda za azují povinně volitelné p edměty kategorie A s            
možností zápisu od 5. semestru v alternaci, kdy student si volí jeden z p edmětů 

  

Kód Název Garant Uk. Rozsa
h 

Kredity Sem. Profilace 

MV511Zk Právo duševního  
vlastnictví 

Koukal Zk 1/1/0 4 5,7,ř P 

MV5XXZk Právo cenných papírů Kotásek Zk 1/1/0 4 5,7,ř P 

  

3. Změna ukončení všech jednosemestrálních p edmětů s dvojím ukončením (zápočet +          
zkouška) na pouze jedno ukončení zkouškou. Kredity budou p epočítány odečtením          
dvojí zátěže. 

Podle názoru doc. Mrkývky se nejedná o tzv. podstatné změny v akreditaci, ke kterým by bylo                
t eba souhlasu RVH MU a lze je zahrnout pod rozvoj programu. 

V následné diskuzi se k žádosti a jednotlivým bodům vyjád ili členové kolegia, prodiskutovali             
důležité otázky změny a zazněly podněty a p ipomínky. 

Děkan položil otázky týkající se navržené změny výuky soukromého práva, týkající se ev.             
dopadu i na jiné p edměty a na vytíženost. Dopad změn na jiné p edměty nep edpokládá.              





projekty GAČR poděkoval Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu za odvedenou            
práci na těchto projektech. 

 

 

4. Různé 

4.1. Předseda AS PrF MU – dr. Vyhnánek 

Nabídl, že provede sjednocení všech informací týkající se letošních SZZk do jednoho materiálu,             
který bude postoupen studentům. Důvodem je značná rozt íštěnost informací, které se mění s             
ohledem na vývoj situace v ČR. Návrh souhrnného textu zašle k odsouhlasení členům kolegia              
děkana a následně zp ístupní na webu PrF a FB. P islíbil koordinaci s vedoucím SO Mgr.               
Pavliňákem a proděkanem Radvanem. 

4.2. Předseda SKAS  PrF  MU - L. Buchta 

Sdělil, že obdržel několik dotazů k p ijímacímu ízení od uchazečů. Proděkanka Jurníková ho             
požádala o p edání na studijní oddělení a avizovala p ípravy k  setkání s uchazeči. 

  

  

  

Schválil: doc. Škop 

Zpracovala: ing. Hrušková 

  

 


