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AKADEMICKÝ SENÁT PRÁVNICKÉ FAKULTY 
MASARYKOVY UNIVERZITY 

 
 

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity konaného dne 15.května 2007 

 
Konání: 15. května 2007, 16.00 hod 

Místo zasedání: Zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty, místnost č. 109 

 

Přítomní senátoři učitelské komory:  
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. Doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.,  
Doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc., JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D., JUDr. Ing. Michal 
Radvan, Ph.D., JUDr. Pavel Salák, JUDr. David Sehnálek, Ph.D., Mgr. Jiří Valdhans, Ph.D., 
JUDr. Eva Večerková, Ph.D.  
 
Přítomní senátoři studentské komory:  
Jan Linhart, Olga Mitášová, Mgr. Jan Neckář, Ing. Josef Nekvapil, Vítězslav Němčák, Filip 
Vrubel,  Vojtěch Vomáčka 
 
 
Omluveni senátoři učitelské komory:  
JUDr. Ilona Jančářová, Dr. 
 
Omluveni senátoři studentské komory:  
Jakub Sobotka, Anrej Stanko, Milada Študentová 
 
Hosté: děkanka prof. doc. JUDr. Naděžda Rozehnalová, proděkan JUDr. Petr Mrkývka, 
Ph.D., proděkanka JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROGRAM: 
 

1. Přivítání přítomných senátorů a hostů 
2. Návrh programu jednání 
3. Zpráva o usnášeníschopnosti Akademického senátu 
4. Přijímací řízení ke studiu na Právnické fakultě MU od akademického roku 2008/2009-

podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních oborech studijních programů 
uskutečňovaných na fakultě 

5. Návrh na jmenování členů vědecké rady Právnické fakulty MU 
6. Návrh novely Statutu Právnické fakulty MU 
7. Diskuse-různé  
8. Usnesení 
9. Závěr  

 
 
 
Ad. 1., 2. a 3.)   Zasedání AS PrF MU zahájila předsedkyně senátu přivítáním všech 
členů-senátorů a hostů. Současně konstatovala o usnášeníschopnosti senátu. V úvodu navrhla 
program jednání, který byl jednomyslně schválen. 
 
Ad. 4.) Podmínky pro  přijetí  ke studiu ve studijních oborech studijních 
programů uskutečňovaných na fakultě -Přijímací řízení ke studiu na 
Právnické fakultě MU od akademického roku 2008/2009  
Materiál představila prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., s tím, že děkan fakulty k 1.11. 
příslušného roku vyhlašuje podmínky pro přijetí ke studiu, a to pro obor Právo a právní věda a 
Právní specializace, s obory Veřejná správa, Právní vztahy k nemovitostem, Právo a 
mezinárodní obchod, Právo sociálního zabezpečení, Teorie a praxe přípravného řízení 
trestního, Právo a finance s výhradou úspěšné akreditace. 
 
V rámci diskuse vystoupili: 
Doc. Machalová s otázkou, zda podmínkou pro přijetí na PrF MU bude pro školní rok 
2008/2009  úspěšné zvládnutí Testu studijních předpokladů. 
Prof. Rozehnalová konstatovala, že vzhledem ke složité situaci na středních školách týkajících 
se různých maturit bude podmínkou pro přijetí pouze TSP bez oborových testů. V situaci 
„státních maturit“ bude zajímavé již řešit otázku rozšíření TSP. 
JUDr. Mrkývka reagoval v souvislosti s úrovní TSP, kde konstatoval neustálé zdokonalování 
v jednotlivých subtestech-kulturní přehled, kritické myšlení, verbální myšlení. Právě tato 
subtesty jsou pro naši fakultu nejvíc využitelné. TSP je překládán do cizích jazyků a je 
hodnocen i v zahraničí. Některé fakulty organizují přijímací řízení ve spolupráci se SCIO, my 
tuto variantu nevyužíváme. 
Ing. Nekvapil ze studentské komory AS konstatoval, že vzhledem k tomu, že TSP je testem 
obecným, tak je v České republice nejlepší. 
Prof. Rozehnalová reagovala na univerzálnost TSP, vzhledem k tomu, že praxe absolventa 
vyprofiluje. 
 
 
 
 



 
 
NÁVRH   USNESENÍ: 
Akademický senát Právnické fakulty MU schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve 
studijních oborech studijních programů uskutečňovaných na fakultě-Přijímací řízení ke studiu 
na Právnické fakultě MU od akademického roku 2008/2009. 
 
Pro 15, proti  1, zdržel se hlasování  0.      
 
 
Ad. 5.) Návrh na jmenování členů vědecké rady Právnické fakulty MU 
Materiál představila děkanka Právnické fakulty MU prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., 
kde konstatovala, že ke 30. 04. 2007 uplynulo funkční období členům vědecké rady PrF MU, 
a proto je nutné jmenovat členy nové. Paní děkanka na základě Statutu MU a Statutu PrF MU 
vybírala za členy proděkany PrF MU, externisty a z justičních orgánů se sídlem v Brně.  
 
V rámci diskuse vystoupili: 
Doc. Machalová vznesla dotaz, proč není za člena vědecké rady PrF MU navrhnut děkan 
olomoucké PrF. 
Prof. Rozehnalová odpověděla, že vzhledem k tomu, že v současné době ještě neproběhla 
volba děkana, tudíž neměla koho navrhnout.  
 
Dále k tomuto bodu v rámci diskuse nebylo připomínek. 
 
NÁVRH  USNESENÍ: 
Akademický senát Právnické fakulty MU schvaluje návrh na jmenování členů vědecké rady 
Právnické  fakulty Masarykovy univerzity. 
 
Pro 16, proti  0, zdržel se hlasování 0. 
 
 
Ad. 6.) Návrh novely Statutu Právnické fakulty MU 
Materiál představila paní děkanka prof. Doc. Naděžda Rozehnalová, CSc.. 
Jedná se o změnu čl. 15 Statutu Právnické fakulty MU, kde se jedná o přejmenování 
pracoviště CŽV na  Centrum celoživotního vzdělávání, a to vzhledem k organizačním 
změnám na úseku celoživotního vzdělávání a následně  i v oblasti ediční. 
Tak, jak bylo uvedeno na posledním zasedání AS v březnu 2007, považovala prof. 
Rozehnalová za nutné převést z úseku oddělení V a V organizaci programu LLM. Tento 
program dnes vysoce převýšil rámec tzv. zahraničních styků fakulty. Jeho organizace a 
charakter zapadá do činnosti původního oddělení VES.  Vzhledem ke skutečnosti, že útvar 
bude mít nové úkoly a realizace ediční činnosti by již byla vysoce nad rámec možností 
vedoucího tohoto útvaru, rozhodla se prof. Rozehnalová  pro: 

- vyčlenění ediční činností a její začlenění pod děkanát. Toto opatření umožní lepší 
soustředění se na problémy vázané s touto oblastí. Vzhledem k osobě proděkana 
umožní i lepší provázání na další úseky činnosti.  

- přejmenování útvaru tak, aby jeho název lépe odpovídal realizované činnosti.  
      

 
 
 



 
 
 
V rámci diskuse vystoupili: 
 
K tomuto bodu v rámci diskuse nebylo připomínek. 
 
NÁVRH  USNESENÍ: 
Akademický senát Právnické fakulty MU schvaluje návrh novely Statutu Právnické fakulty 
MU. 
 
Pro 16, proti 0, zdržel se hlasování 0. 
 
 
Ad. 7.) Diskuse-různé 
 
Jan Linhart vznesl dotaz na možnost rozšíření jazykové výuky pro studenty například o 
ruštinu, španělštinu, italštinu. 
Prof. Rozehnalová konstatovala, že studentům chybí základy těchto jazyků, tudíž by nebylo 
možné v rámci odborné výuky na co navázat, a současně by bylo komplikované personálně 
tuto výuku zajistit. 
Student Němčák konstatoval, že především ruština se celoplošně vrací jak do výuky 
základních, tak i středních škol. 
JUDr. Sehnálek vznesl dotaz  na paní děkanku, zda se nepočítá s jazykovými kurzy pro 
učitele PrF MU.  
Prof. Rozehnalová sdělila, že chystá materiál na zasedání kolegia (složitá situace při 
financování takovýchto kurzů) a součástí tohoto materiálu bude i řešení zavedení PC kiosků, 
úprava chodeb a učeben popřípadě šatny na PrF MU.  
Student Němčák se ptal na možnost rozšíření míst na chodbách pro notebooky. 
Prof. Rozehnalová -ano právě s výše uvedenou úpravou chodeb PrF MU.  
Doc. Kuchta pozitivně hodnotil iniciativu výuky jazyků pro učitele a kvitovala by 
s povděkem, kdyby fakulta našla prostředky a  kurzy pro vyučující zorganizovala. 
Jan Neckář vznesl požadavek na možnost proplácení nákladů spojených s účastí doktorandů 
na konferencích ze současného systému proplácení (jednorázové po skončení konference) na 
systém zálohový. 
Prof. Rozehnalová přislíbila projednání této možnosti s paní tajemnicí, aby větší částky mohly 
být vypláceny zálohově, popřípadě rozúčtovány na několik částek a současně pokud by tato 
varianta nebyla možná, tak aby došlo ke zrychlení vyúčtování. A také na tomto místě 
konstatovala nutnost zřídit funkci  proděna pro doktorandská studia. 
Jan Neckář vznesl dotaz na možnost interních doktorandů PrF MU stravovat se v menze na 
Veveří 70 ve vyhrazené době pro zaměstnance MU. 
Prof. Rozehnalová přislíbila možnost stravování projednat s vedoucím menzy p. Tancošem a 
předsedkyně AS PrF MU se bude o této možnosti informovat od p. děkanky. 
 
 
 
 
 
 



 
Ad. 8.) USNESENÍ 
 
Akademický senát Právnické fakulty MU na svém řádném zasedání konaném dne 15. 
května 2007 schválil: 
 

1.) Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních oborech uskutečňovaných na 
fakultě-Přijímací řízení ke studiu na Právnické fakultě MU od akademického 
roku 2008/2009, 

2.) Návrh na jmenování členů vědecké rady Právnické fakulty MU, 
3.) Návrh novely Statutu Právnické fakulty MU. 

 
Akademický senát Právnické fakulty MU na svém řádném zasedání konaném dne 15. 
května 2007 ukládá předsedkyni AS PrF MU : 

1.) Projednání možnosti stravování interních doktorandů PrF MU v menze Veveří,                    
2.) Financování účasti doktorandů na konferencích, 
3.) Možnost jazykové přípravy učitelů PrF MU a její financování. 
      

 
Pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 1. 
 
 
Ad. 9.) Na závěr předsedkyně AS poděkovala přítomným za účast a popřála hodně zdaru 
v další práci a současně oznámila přítomným, že další zasedání AS PrF MU se uskuteční dne 
19.06.2007 (čas bude upřesněn). 
 
 
Zapsala: Ivana Pařízková 
 
 


