
 
 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity 
                   
 

AKADEMICKÝ SENÁT PRÁVNICKÉ FAKULTY 
MASARYKOVY UNIVERZITY 

 
 

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity konaného dne 22. dubna 2008 

 
Konání:  22.dubna 2008, 15.00 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. Pavel Salák, JUDr. David Sehnálek, Ph.D., JUDr. 
JIčí Valdhans, Ph.D., JUDr. Eva Večerková, Ph.D.  
 
Přítomní senátoři studentské komory:  
Jaroslav Bárta, David Klvaňa, Jan Linhart, Ol´ga Mitášová, Mgr. Jan Neckář, Ing. Josef 
Nekvapil. 
 
 
Omluveni senátoři učitelské komory:  
JUDr. Ilona Jančářová,Dr.,  JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., 
 
Omluveni senátoři studentské komory:  
Martin Machay,  Vítězslav Němčák, Vojtěch Vomáčka, Filip Vrubel. 
 
Omluveni senátoři během jednání: 
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (od bodu 6.), Jaroslav Bárta (od bodu 11). 
 
 
Hosté: děkanka prof. doc. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., proděkanka JUDr. Zdeňka 
Gregorová, CSc. 
 
 
 



PROGRAM: 
1. Přivítání přítomných senátorů a hostů 
2. Způsobilost Akademického senátu PrF MU jednat 
3. Návrh programu jednání 
4. Zpráva z usnesení ze zasedání AS PrF MU ze dne 26. února2008 
5. Výroční zpráva Právnické fakulty MU za rok 2007 
6. Přijímací řízení ke studiu na Právnické fakultě MU od akademického roku 2009/2010 
7. Návrh na změnu Vnitřního předpisu č. 12/1999 – Jednací řád Vědecké rady  Právnické 

fakulty MU  
8. Změna článku 9 Statutu Právnické fakulty MU 
9. Studijní plány pro obory na akademický rok 2008/2009 Doktorský studijní program 

„Teoretické právní vědy“ 
10. Návrh na jmenování členů disciplinární komise 
11. Projednání návrhu AS MU oboustranného tisku diplomových prací, bakalářských, 

rigorózních a dalších kvalifikačních prací 
12. Dopis Úřadu vlády ČR – Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU-výběr styčných 

koordinátorů pro spolupráci na organizačním zajištění předsednictví ČR v Radě EU v 1. pol. 
R. 2009 

13. Vyhlášení doplňkových voleb do AS MU  
14. Diskuse-různé  
15. Usnesení 
16. Závěr  

 
Ad. 1., 2. a 3.)   Zasedání AS PF MU zahájila předsedkyně senátu přivítáním všech 
členů-senátorů a hostů. Současně konstatovala  usnášenischopnost senátu. V úvodu navrhla 
program jednání, který byl jednomyslně schválen. 
 
Pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0. 

 
Ad. 4.)  Zpráva z usnesení ze zasedání AS PrF MU ze dne26. února  2008 
Úkoly nebyly uloženy. 
 
Ad. 5.) Výroční zpráva Právnické fakulty MU za rok 2007 předložila paní 
děkanka prof. doc. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., a  současně i představila.  Paní 
děkanka konstatovala, že PrF MU má velmi dobrý hospodářský výsledek za rok 2007 a 
současně i nadále má zájem vytvářet další fondy k financování potřeb fakulty. Dále paní 
děkanka rekapitulovala veškeré velké opravy, které byly provedeny na fakultě v roce 2007, 
s tím že byly veškeré priority tohoto roku uspokojeny. Současně ještě poukázala na to, že sice 
ve specifickém výzkumu byl propad, ale fakulta toto pokryla z vlastních zdrojů-vzdělávání 
v rámci CŽV a LLM. 
 
V rámci diskuse vystoupili: 

V rámci diskuse nebylo připomínek. 
 
Návrh usnesení: 
 
Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje Výroční právu 
Právnické fakulty MU za rok 2007. 
 

Pro 14, proti  0, zdržel se hlasování 0. 



 
 

Ad. 6.) Přijímací řízení ke studiu na Právnické fakultě MU od 
akademického roku 2009/2010 návrh předložila paní děkanka prof. doc. JUDr. 
Naděžda Rozehnalová, CSc., v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. e) zákona o 
vysokých školách, přičemž uvedla, že pro akademický rok 2009/2010 se uskuteční přijímací 
řízení ke studiu ne Právnické fakultě MU 

1. V akreditovaném magisterském prezenčním studijním programu Právo a 
právní věda 

2. V akreditovaném bakalářském kombinovaném studijním programu Právní 
specializace 

 
V rámci diskuse vystoupili: 

Ing. Josef Nekvapil, který poukázal za svoji osobu na tu skutečnost, že u přijímacího testu 
formou TSP chybí transparentnost a užší zaměření na studium na PrF MU-odborné znalosti, 
které tyto uchazeče znevýhodňuje a současně zda by nestálo za zvážení, těmto uchazečům 
například prominou přijímací řízení pro. 
 
Na tento diskusní podnět zareagovala paní děkanka, která konstatovala, že na naší fakultě je 
takováto forma neschůdná a to především pro to, že přijímací komise by nebyla schopna plně 
objektivně zvážit, zda uchazeč o studium na PrF MU je plně nadán pro „obor PRÁVO“ a 
převládly by názory spíš subjektivní, což by ostatní uchazeče znevýhodňovalo a stavělo do 
pozice neúspěšnosti v přijímacím řízení. 
 
Doc. Machalová poukázala na to, že v TSP chybí materie vyučovaná na PrF MU. 
 
Doc. Gregorová a JUDr. Mrkývka se přiklání k názoru, že TSP je plně vyhovující forma 
přijímacích zkoušek na PrF MU bez jakýchkoli změn.  
 
 
Návrh usnesení: 
 
Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje Přijímací řízení ke 
studiu na Právnické fakultě MU od akademického roku 2009/2010 
 
Pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1. 

 
 
Ad. 7.)  Návrh na změnu Vnitřního předpisu č. 12/1999 – Jednací řád 
Vědecké rady  Právnické fakulty MU  představila paní děkanka prof. doc. JUDr. 
Naděžda Rozehnalová, CSc., a to v souladu s článkem 24 odst. 1 písm. b) Statutu Právnické 
fakulty MU, s konstatováním, že změna vzešla z podnětu členů vědecké rady.  
 
V rámci diskuse vystoupili: 
 
V rámci diskuse nebylo připomínek. 
 
 
 



 
Návrh usnesení: 
 
Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje Návrh na změnu 
Vnitřního předpisu č. 12/1999 – Jednací řád Vědecké rady  Právnické fakulty MU  
 
Pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. 

 
 
Ad.8.) Změna článku 9 Statutu Právnické fakulty MU 
Návrh představila děkanka prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. s tím, že se změna  týká 
článku 9 odstavce 2 písmeno g) a i), kde navrhuje: 
 
Písmeno g: správní vědy a správního práva 
Písmeno i: finančního práva a národního hospodářství 
 
Důvodů pro změnu struktury  je více, ale zásadním důvodem je začlenění katedry národního 
hospodářství do činnosti v rámci studia magisterského a bakalářského (diplomové práce, 
bakalářské, SZK, apod.) a to i do činnosti v rámci doktorandského studia. 
 
V rámci diskuse vystoupili: 

 

V rámci diskuse nebylo připomínek. 
 
Návrh usnesení: 
 
Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje Změnu článku 9 
Statutu Právnické fakulty MU 
 
Pro  13, proti 0, zdržel se hlasování 0. 

 
Ad. 9.) Studijní plány pro obory na akademický rok 2008/2009 
Doktorandský studijní program „Teoretické právní vědy“ 
Návrh předložila paní děkanka prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., a představila Doc. 
Gregorová s tím, že základním cílem tohoto studijního oboru je poskytnout specializované 
vzdělání  v doktorandských studijních programech „Teoretické právní vědy“ a to pro 
akademický rok 2008/2009 a současně, že se nově zavádí kreditní systém pro 3+4 semestr. 
5+6 semestr zůstává  beze změn, přičemž nově se zavádí pedagogická práce, což znamená pro 
studenty aktivní zapojení  do výuky (ne přenesení výuky na celý semestr)-pouze část. 
Zahájení a příprava disertační práce se rozpracovalo na jednotlivé kroky a kredity a současně 
musí být naplněna publikační činnost a to minimálně 3 články a jeden diskusní příspěvek. 
 
V rámci diskuse vystoupili: 

 
Mgr. Neckář vznesl dotaz na změnu výuky jazyka u studentů v DSP. 
 
Prof. Rozehnalová odpověděla, že se očekává změna zkoušky z jazyka. 
 



 
 
Doc. Machalová připomínkovala to vytíženost interních doktorandů na jednotlivých katedrách 
a také vytíženost externích doktorandů. Co se považuje za měřítko vytíženosti. 
 
Doc. Gregorová reagovala, že těmto studentům nelze zakázat zapojení do práce či jako 
OSVČ. 
 
Paní děkanka poukázala, že skutečně na jednotlivých oborech je rozdílné zapojení interních 
doktorandů, ale povinností je minimálně 3 dny přítomnosti na pracovišti například na katedře 
mezinárodního práva a z této rozdílnosti se toto zapojení bude nově koncipovat již pro ak. rok 
2008/2009. 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity projednal Studijní plány pro 
obory na akademický rok 2008/2009 Doktorský studijní program „Teoretické právní vědy“ - 
bez výhrad. 
 
Pro 13, proti  0, zdržel se hlasování 0. 

 
Ad. 10.) Návrh na jmenování členů disciplinární komise představila paní 
děkanka prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., s odůvodněním, že dne 30.04.2008 končí 
funkční období  členů disciplinární komise PrF MU a z toho důvodu si paní děkanka dovoluje  
navrhnout za učitelskou část akademické obce pana prof. JUDr. Vladimíra Kratochvíla, CSc. 
a pana JUDr. Stanislava Kadečku, Ph.D. Přičemž profesor Kratochvíl by působil jako 
předseda disciplinární komise. Za členy z řad studentů byly navrženi Jaroslav Bárta a 
Vítězslav Němčák. 
 
V rámci diskuse vystoupili: 

 

V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny dotazy. 
 

Návrh usnesení: 
 
Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje návrh na jmenování 
členů disciplinární komise ve složení 

� prof. JUDr. Vladimíra Kratochvíla, CSc. - předseda 
� JUDr. Stanislava Kadečku, Ph.D.  
� Jaroslav Bárta  
� Vítězslav Němčák. 

 
 
Pro   11, proti  0, zdržel se hlasování 2. 

 
 
 



 
 
Ad. 11.)  Seznámení se s návrhem AS MU o možnosti oboustranného  tisku 
diplomových prací, bakalářských, rigorózních a dalších kvalifikačních 
prací 
Návrh představila předsedkyně AS PrF MU, s tím že iniciativa vzešla z členů SK AS MU a že 
tento návrh je plně podporován panem rektorem. Tato iniciativa je spatřována především jako 
výraz hospodárnosti a snižování ekologické stopy MU. Ideální zavedení oboustranného tisku 
by po té AS MU spatřoval již pro jaro 2008. Tento návrh bude projednán na kolegiu paní 
děkanky dne 28.4.2008. 
 
V rámci diskuse vystoupili: 

 

V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny dotazy. 
 
Návrh usnesení: 
Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity vzal na vědomí  návrh 
oboustranného tisku diplomových prací a dalších kvalifikačních prací na Právnické fakultě  
MU – bez výhrad 
 
 
Ad. 12.) Dopis Úřadu vlády ČR – Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU-
výběr styčných koordinátorů pro spolupráci na organizačním zajištění 
předsednictví ČR v Radě EU v 1. pol. R. 2009 
Dopis uvedla předsedkyně senátu PrF MU s tím, že výběr koordinátorů bude provádět sekce 
pro předsednictví ČR v Radě EU a stanou se součástí širšího organizačního týmu zajišťujícího 
průběh českého předsednictví v Radě EU a získají cenné zkušenosti v oblasti diplomatického 
protokolu a organizování mezinárodního zasedání. Publikace výběru  bude prostřednictvím 
aktualit na webových stránkách PrF MU.  
 
V rámci diskuse vystoupili: 

 
V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny dotazy. 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity vzal na vědomí Dopis Úřadu 
vlády ČR – Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU-výběr styčných koordinátorů pro 
spolupráci na organizačním zajištění předsednictví ČR v Radě EU v 1. pol. R. 2009 
 
 
Ad. 13.) Vyhlášení doplňkových voleb do AS MU   
 

Příprava voleb do AS PF MU  - které by se měli uskutečnit v souladu s volebním řádem PF MU a to 

v týdnu od 19-23.5.2008.  

 které mají proběhnout následně: 



 

Kandidaturu do akademického senátu lze podat nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání voleb 
k rukám předsedy Akademického senátu. Kandidatura se podává písemně a je doplněna prohlášením o 
neexistenci překážek členství v akademickém senátu.  

 
Průběh volby 
Volební komise ověří  totožnost volícího člena akademické obce a zaznamená jeho účast v seznamu 
voličů. Od ověření totožnosti komise upustí, je-li volič osobně znám. 
V seznamu kandidátů, který volič obdrží před volbou, označí jména v počtu odpovídajícím volenému 
počtu senátorů.  Zvolení jsou kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů v počtu odpovídajícím 
volenému počtu senátorů. Ostatní kandidáti se stávají náhradníky senátorů v pořadí podle počtu 
obdržených hlasů. 
Výsledky voleb písemně potvrdí volební komise. Předseda volební komise zveřejní výsledky voleb na 
úřední desce Akademického senátu a písemně sdělí Akademickému senátu Právnické fakulty 
Masarykovi univerzity.  
Voleb se účastní všichni členové akademické obce Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Volby 
jsou tajné. 
 
Volební komise: doc. Kuchta 
                         V: Němčák 
 
Dávám hlasovat  o vyhlášení  doplňkových voleb do AS MU-učitelská komora 
Pro  12 , proti 0, zdržel se hlasování 1. 

 

Ad. 14.)  Diskuse-různé  
 
V rámci diskuse vystoupili: 
 
JUDr. Kolman, který poukázal na limit knih, které mohou mít učitelé na dlouhodobou výpůjčku, s tím 
že navrhuje tento limit navýšit, popřípadě ponechat stávající a ponechat učitelům knihy nakoupené 
z grantů. 
 
Paní děkanka poukázala na skutečnost, že byť existuje limit, tak někteří jej nedodržují a mají 400 
titulů a naopak někteří nedosáhnou 150.  
 
Pan Linhart navrhl zřídit zvláštní komisi pro revizi vnitřních právních předpisů PrF MU a to ve 
složení: 
JUDr. Josef Kotasem, Ph.D. 
Mgr. Jiří Valdhans, Ph.D.  
MgR. Jan Neckář 
Jan Linhart 
 

Návrh usnesení: 
 
Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje zřídit zvláštní komisi 
pro revizi vnitřních právních předpisů PrF MU a to ve složení: 
JUDr. Josef Kotasem, Ph.D. 
Mgr. Jiří Valdhans, Ph.D.  
MgR. Jan Neckář 
Jan Linhart 
 
Pro  11, proti  0, zdržel se hlasování 2. 



 
 
Ad. 15.)   Usnesení 
 
Akademický senát PF MU na svém řádném zasedání konaném dne 22. dubna  2008 schválil: 
 

1. Výroční zprávu Právnické fakulty MU za rok 2007 
2. Přijímací řízení ke studiu na Právnické fakultě MU od akademického roku 

2009/2010 
3. Návrh na změnu Vnitřního předpisu č. 12/1999 – Jednací řád Vědecké rady  

Právnické fakulty MU  
4. Změna článku 9 Statutu Právnické fakulty MU 
5. Návrh na jmenování členů disciplinární komise  
       prof. JUDr. Vladimíra Kratochvíla, CSc. - předseda 

                              JUDr. Stanislava Kadečku, Ph.D.  
      Jaroslav Bárta  

                              Vítězslav Němčák. 
6. zřídit zvláštní komisi pro revizi vnitřních právních předpisů PrF MU  
      JUDr. Josef Kotasem, Ph.D. 

                              Mgr. Jiří Valdhans, Ph.D.  
                              MgR. Jan Neckář 
                              Jan Linhart 
  
 
Akademický senát PF MU na svém řádném zasedání konaném dne22. února  2008 projednal  
bez výhrad:  

1. Studijní plány pro obory na akademický rok 2008/2009 Doktorandský studijní 
program „Teoretické právní vědy“ 

 
 

 
Pro  13, proti  0, zdržel se hlasování 0. 

 
 

Ad.  12.)    Na závěr předsedkyně AS poděkovala přítomným senátorům a hostům za účast 
a popřála hodně zdaru v další práci. 
 
 
 
Zapsala: Ivana Pařízková 
 
 
 


