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Směrnice děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 2/2018 

O ÚPRAVĚ PŘÍTOMNOSTI STUDENTŮ DOKTORSKÉHO 
STUDIJNÍHO PROGRAMU V PREZENČNÍ FORMĚ 

STUDIA NA ŠKOLÍCÍM PRACOVIŠTI 
 (ve znění účinném od 1. 7. 2018) 

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“) vydávám tuto směrnici: 

 

Článek 1 
Předmět úpravy 

Tato směrnice upravuje povinnost studenta doktorského studijního programu 
v prezenční formě studia (dále jen „student“) být přítomen na školicím pracovišti 
v průběhu akademického roku. 
 

Článek 2 
Přítomnost studenta na školicím pracovišti 

(1) Student je povinen být přítomen na školícím pracovišti v průběhu každého 
týdne v rozsahu stanoveném školitelem, a to s výjimkou hlavních prázdnin a 
období, kdy je fakulta uzavřena v době vánočních prázdnin.  
 (2) Student je dále povinen být přítomen na školicím pracovišti, jestliže je to 
zapotřebí k zajištění vědeckých a pedagogických činností a akcí fakulty, a to na 
základě pokynu děkana, proděkanů, vedoucího školicího pracoviště nebo 
školitele. 
(3) Rozvrh své pravidelné přítomnosti na školícím pracovišti zpracuje student ve 
spolupráci se školitelem na začátku každého semestru a vloží ho do 
individuálního studijního plánu v Informačním systému v termínu stanoveném v 
harmonogramu příslušného semestru.  
 

Článek 3 
Povolená nepřítomnost na školicím pracovišti 

(1) Výjimka z povinné přítomnosti studenta na školicím pracovišti dle čl. 2 je 
možná v těchto případech: 
(a) Studijní/výzkumný pobyt mimo školicí pracoviště za podmínek uvedených v 
čl. 4 
(b) Nemoc za podmínek uvedených v čl. 5. 

 
 
 
 



Masarykova univerzita, Právnická fakulta 
Veveří 70, 611 80 Brno, Česká republika 

T: +420 549 49 1211, E: info@law.muni.cz, www.law.muni.cz 

Bankovní spojení: KB Brno-město, ČÚ: 85636621/0100, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224 

2/3  

Článek 4 
Studijní/výzkumný pobyt mimo školicí pracoviště 

(1) Studijní/výzkumný pobyt (dále jen „pobyt“) na jiném oborném pracovišti v ČR 
nebo v zahraničí opravňuje studenta k nepřítomnosti na školicím pracovišti na 
dobu delší než 1 týden pouze v případě, že obdrží od proděkana pro doktorské 
studium a rigorózní řízení povolení k tomuto pobytu. 
(2) Student je povinen o povolení pobytu dle odst. 1. proděkana pro doktorské 
studium a rigorózní řízení písemně požádat. K žádosti přiloží program pobytu 
schválený školitelem. Proděkan pro doktorské studium a rigorózní řízení si může 
vyžádat stanovisko příslušné oborové komise a požádat studenta o potvrzení 
pobytu přijímajícím odborným pracovištěm. 
(3) Povolení/nepovolení pobytu udělí proděkan pro doktorské studium a rigorózní 
řízení písemně. Jedna kopie bude založena do spisu studenta, po jedné kopii 
obdrží školitel a předseda příslušné oborové komise. 
(4) Účast na konferenci či jiném odborném fóru, event. kratší studijní/výzkumný 
pobyt na jiném pracovišti opravňuje studenta k nepřítomnosti na školicím 
pracovišti v délce do jednoho týdne pouze v případě, že student tuto 
nepřítomnost oznámí, zdůvodní a řádně doloží svému školiteli. 

 
Článek 5 
Nemoc 

(1) Nemoc je omluvitelným důvodem nepřítomnosti studenta na školicím 
pracovišti pouze v případě, že zakládá pracovní neschopnost, jejíž začátek, 
event. pokračování i ukončení student řádně doloží lékařským potvrzením 
předloženým oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení. Nepřítomnost na 
školicím pracovišti z důvodu pracovní neschopnosti oznámí student také svému 
školiteli. 
(2) Oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení informuje o pracovní 
neschopnosti studenta a jejím ukončení školitele a předsedu příslušné oborové 
komise. 
 

Článek 6 
Neomluvená nepřítomnost na pracovišti 

Nesplnění povinností stanovených v čl. 2 a 3 je porušením plnění individuálního  
studijního plánu. 
 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

(1) Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice pověřuji proděkana pro 
doktorské studium a rigorózní řízení. 
(2) Kontrolou dodržování této směrnice pověřuji proděkana pro doktorské 
studium a 
rigorózní řízení. 
(3) Průběžnou aktualizací této směrnice pověřuji proděkana pro doktorské 
studium a 
rigorózní řízení. 
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(4) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.  
(5) Tato směrnice ruší Směrnici děkana č. 1/2016 o úpravě přítomnosti studentů 
doktorského studijního programu v prezenční formě studia na školicím pracovišti. 
 
 
 
V Brně dne 18. června 2018 
 

 
                                                               doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.,v. r., 

         děkanka 
 


