
Zápis č. 1/2021-2022 ze zasedání kolegia děkana dne 6. 9. 2021

Přítomni: děkan: doc. Škop, tajemnice: Ing. Přikrylová, proděkani: doc. Šilhán, doc. Radvan, dr.
Jurníková, doc. Koukal

Omluveni: prof. Fryšták, dr. Vyhnánek, doc. Sehnálek

Host: doc. Mrkývka

6. 9. 2021

Program:

1. Mgr. studium (doc. Mrkývka)
2. Příprava podzimního semestru 2021
3. Grantové projekty energetického práva
4. Centrum pro migrační studia
5. Schvalování předmětů + externisté
6. Zástupy na akcích
7. Různé

1. Mgr. studium (doc. Mrkývka)

2. Příprava podzimního semestru – kolegium

Členky a členové kolegia diskutovali ohledně současné nejisté epidemické situace.
Konstatovali, že by bylo pro vyučující, studenty i zaměstnance velmi přínosné mít k dispozici
shrnutí aktuálních pravidel a postupů, nejlépe formou vnitřního předpisu. V této věci požádal
děkan proděkana Sehnálka a proděkanku Jurníkovou o vypracování pokynu, který by
obsahoval souhrnné informace pro studenty i vyučující. Tajemnice přislíbila zaslat všem
zaměstnancům a akademikům základní provozní pokyny. Kolegium se zabývalo mimo jiné také
pravidly pro nošení respirátorů ve společných prostorách nebo v učebnách, dále jak postupovat
v případě nenadálé situace v souvislostí s nemocí, s příznaky respiračního onemocnění nebo
izolací u vyučujících i studentů, diskutovalo se také o možných způsobech náhrady výuky a
zástupech.

Kolegium se usneslo na svolání mimořádné online porady vedoucích kateder dne 9. 9. 2021 v
16.00 hodin prostřednictvím aplikace MS Teams.

Proděkanka Jurníková předala aktuální informace k procesu evaluace magisterského studijního
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programu. Podala zprávu o proběhlém zápise, počtu nově zapsaných studentů na PrF MU i o
dalších plánovaných akcích a záměrech se studenty v dalším období.

Závěr: Děkan požádal studijní proděkany o vytvoření a předložení nového pokynu PrF MU.
Děkan na čtvrtek 9/9/2021 svolal mimořádnou PVK.

3. Grantové projekty energetického práva

Děkan předložil ke schválení návrh programu minigrantů, který připravil doc. Polčák, a to na
základě společného projektu s EPH a.s., pod názvem „Grantový program pro podporu
vědeckých, vzdělávacích a popularizačních projektů v oboru energetického práva“, s cílem
podpořit energetické právo. Kolegium návrh prodiskutovalo a odsouhlasilo.

Závěr: Kolegium předložený návrh na grantové projekty energetického práva odsouhlasilo.

4. Centrum pro migrační studia

Děkan seznámil s žádostí dr. Moraru o zřízení Centra pro migrační studia na PrF MU. Kolegium
prodiskutovalo žádost, shledalo nedostatek potřebných informací pro rozhodnutí a děkan
přislíbil požádat žadatelku o doplnění.

Závěr: Kolegium si ke konečnému stanovisku vyžádalo více informací. K posouzení žádosti se
vrátí na některém z dalších zasedání.

5. Schvalování předmětů, externisté

Proděkan Sehnálek předložil ke schválení předmět „Civilní a trestní proces – nácvik
diplomového úkolu.“ Vzhledem k nepřítomnosti doc. Sehnálka se kolegium shodlo na odložení
projednání na další zasedání. Kolegium dodatečně schválilo následující externí vyučující:

Katedra dějin státu a práva –  dr. D. Kolumber,

Ústav práva a technologií – dr. P. Loutocký, dr. F. Kasl, dr. V. Stupka.

6. Zástupy na akcích

Děkan požádal vzhledem k pracovní vytíženosti členy kolegia o zástup na níže uvedených
zářijových akcích / přislíbený zástup.

● Konference Personalistika dne 14. 9. 2021, v 10.00 h / proděkan Radvan (Hotel
International)

● Zahájení akademického roku dne 16. 9. 2021 v 17.00 h / proděkan Šilhán
(Kapitulní síň v areálu Augustiniánského opatství a farnost při bazilice
Nanebevzetí P. Marie na Starém Brně)

● Slavnostní akce v Olomouci dne 29. 9. 2021, od 11 hodin / v jednání
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● Konference k 30. výročí ESF dne 30. 9. 2021 od 9.00 h / proděkan Radvan (ESF,
Lipová ul.)

7. Různé

7.1. Děkan

7.1.1. Sdělil termín nejbližšího zasedání AS PrF MU, a to dne 20/9/2021 ve 14 hodin a seznámil
s body programu.

7.1.2. Informoval o personální situaci na katedře právní teorie.

7.1.3. Avizoval aktualizaci opatření „O zastupování“ a sdělil, že kolegium bude tento vnitřní
předpis schvalovat po zasedání akademického senátu.

7.1.4. Podal informaci ze zasedání kolegium rektora ze dne 31. 8. 2021.

7.2. Proděkan Radvan

Předložil zprávu ke konání 49. reprezentačního plesu PrF v roce 2022 a krátce okomentoval.
Uvedl, že pro konání akce byl vybrán hotel International, který předložil nejvstřícnější nabídku
včetně bezplatného storna akce v případě nekonání plesu z důvodu zhoršené epidemické
situace. Jako plánovaný termín konání uvedl datum 19. února 2022.

7.3.Tajemnice

7.3.1. Pozvala přítomné na slavnostní otevření nově zrekonstruovaných velkých učeben ve
středu 29. 9. 2021 od 15.00 hodin na PrF MU.

7.3.2. Informovala o probíhajícím stěhování. Od 1. 9. 2021 je kancelář Centra dalšího
vzdělávání (CDV) přemístěna do kanceláře 211 a kanceláře Personálního a mzdového oddělení
jsou přemístěny do místností 017 a 019 (dříve CDV). Telefonní čísla zůstávají nezměněna.
Proděkan Sehnálek je v kanceláři 104 a Oddělení zahraničních vztahů je v kanceláři 108. Dále
byly provedeny přesuny v rámci kateder za účelem jejich dislokace na jednom místě.

Schválil: doc. Škop

Zpracovala: Ing. Hrušková

V Brně dne 6. září 2021
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