
Masarykova univerzita Masarykova univerzita Masarykova univerzita Masarykova univerzita     

Právnická fakulta 

611 80 Brno, Veveří 70 

 

 

 

      Akademickému senátu Právnické fakulty MU 

 

 

 

V Brně 4.5.2007 

 

 

Věc: Návrh novely Statutu Právnické fakulty MU  

 

Materiál pro jednání akademického senátu fakulty dne .....15.05.2007............... 

 
Materiál předkládá: děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

                                  

    V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 11/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a článku 24 odst. 1 písm. a)  a b) Statutu 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity žádám o následující změnu Statutu Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity: 

 

I.  Ustanovení článku 15 se navrhuje změnit následovně: 

 

1. nadpis „Vzdělávací a ediční středisko“ 

      se mění na 

            “Centrum celoživotního vzdělávání“  
 

       2.   odst. (1) se v návěstí  

 mění na  

 „Centrum celoživotního vzdělávání  (dále jen „CCV“):“  

 
 3.   odst. (1) písmeno a. zůstává beze změny 

 

4. odst. (1) písmeno b. dosavadní text 

            se mění následovně 

            „organizuje celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a 

vzdělávání v programech poskytovaných na základě institucionálních dohod“ 

 
5. odst. (1) písm. c. dosavadní text 

 se ruší 

 a nahrazuje se 

 textem uvedeným doposud pod písm. d. 

 

6. odst. (1) písm. d.  

se ruší 

 



7. odst. (2) zkratka „VES“ v textu 

se nahrazuje 

zkratkou „CCV“ 

 

8. odst. (3) věta první zkratka „VES“ v textu 

se nahrazuje 

zkratkou „CCV“ 

 

9. odst. (3) věta druhá 

se vypouští 

 

10. odst. (4) věta první zkratka „VES“ v textu 

se nahrazuje 

zkratkou „CCV“ 

 

 

II.  Ustanovení čl. 31 se navrhuje změnit následovně: 

 

11. odst. (2)  za slovo „materiální“  

vložit  

      znak „ , “  

      a doplnit  

      text o slovo „ediční“ 

 

III. Ustanovení čl. 53 se navrhuje změnit následovně: 

 

12.  doplnit  o další odst. (9) s textem  

      „Dle výše citovaných ustanovení zákona schválil změny tohoto Statutu 

Akademický        senát fakulty dne  …  ..  2007 a Akademický senát univerzity 

dne  …  ..  2007.“ 

 

 
Odůvodnění: Navrhovaná změna Statutu Právnické fakulty představuje rámec pro 

organizační změny na úseku celoživotního vzdělávání a následně i v oblasti ediční. 

Tak, jak bylo uvedeno na posledním zasedání AS v dubnu 2007, považovala jsem 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 jsem se 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.  

      
 

prof.JUDr. Naděžda Rozehnalová,CSc. 
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