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Výroční zpráva o činnosti a o hospodaření Právnické fakulty MU v Brně za r. 
1999 

  

I. Pedagogická činnost 

A. Magisterské studium: 



Aktuální počet studentů magisterského studia: 2364, z toho 196 cizinců 

1. V uplynulém kalendářním roce byl dotvořen nový studijní plán a studenti zapisující se do 
bloku C studovali již podle nově koncipovaného programu. Ke změnám oproti minulému 
plánu došlo jak v posílení disciplin pozitivního práva (základní nosné discipliny získaly 
rozměr třísemestrálních předmětů), tak zavedením nových předmětů (na úrovni povinných i 
povinně volitelných disciplin). Současně došlo i ke změnám státní závěrečné zkoušky. 
Vzhledem k nedostatečné kapacitě vyučujících na fakultě nemohla být realizována koncepce
průřezové státní zkoušky.  

V dalších obdobích se nepředpokládá další zvyšování rozsahu výuky v magisterském studiu. 
Spíše je možné očekávat v souvislosti s rozšiřováním doktorského studia snížení počtu 
kontaktních výukových hodin v magisterském studiu.  

2. Učební program byl od akademického roku 1999/2000 vyjádřen nejenom v tradičních 
vazbách a hodnoceních (hodinová dotace, zakončení), ale i v kreditech, kde bylo využito tzv. 
evropského kreditu (ECTS). Jeho plné vnitrofakultní využití není možné vzhledem 
k vysokému podílu povinných disciplin, ale kreditový systém může v budoucnu sloužit 
k mobilitě studentů v rámci výměnných programů, případně pro studium jednotlivých 
disciplin na jiných fakultách či VŠ.  

3. V průběhu uplynulého kalendářního roku byl zaváděn nový informační systém. Jeho 
zavedení ze strany MU bylo zabezpečeno lépe technicky, nežli personálně. Situace na 
fakultách však byla jak po stránce personální, tak i vybavení PC hodnocena příliš 
optimisticky. Jen díky úsilí LVT (Mgr. Vylama) a pracovnic studijního oddělení tak bylo 
možné v některých obdobích vůbec agendu zabezpečovat. Potíže, ke kterým docházelo 
zejména v podzimních měsících, se chodu fakulty prakticky nedotkly. Dnes patří právnická 
fakulta mezi ty fakulty, které již čerpají výhody z existence stávajícího systému -
elektronický zápis do seminářů, na zkoušky, v brzké budoucnosti okamžitá informovanost 
studenta o stavu jeho zápisů v elektronicky vedené evidenci, atd. Těžiště informovanosti by 
se mělo přenést do IS.  

Je skutečností, že IS zcela změnil dosavadní vazby v pedagogickém procesu. Ústřední 
osobou se stal garant předmětu, který je - alespoň v IS - osobou nezávislou na vedoucím 
katedry, osobou která je v přímém kontaktu s příslušným proděkanem a současně jde také o 
osobu, která odpovídá za svůj předmět. Částečně na tuto skutečnost již reaguje nový Statut. 
Do budoucna předpokládáme posilování pozice garanta předmětu. 

4. V návaznosti na IS a na nutnost posílení vzdělanosti studentů v  počítačové oblasti bylo 
rozhodnuto o výstavbě další počítačové učebny, jejíž provoz bude zahájen v březnu r. 2000.  

5. V uplynulém akademickém roce byl zaveden systém ISIC karet namísto průkazů studentů. 
Je skutečností, že fakulty nebyly o této akci a jejích dopadech informovány.  

6. Došlo k dalšímu zlepšení ve vybavení učeben. Vybaveny byl velké posluchárny a 
nejzanedbanější menší učebny. Přetrvává dluh v postupně stárnoucím zařízení některých 
učeben. Na druhé straně je skutečností, že moderní technika, kterou je vybavena velká 
posluchárna, je učiteli dosud jen minimálně využívána.  

7. Částečně byly vybaveny pro studenty prostory fakulty. Kladně jsou hodnoceny stoly před 
velkými posluchárnami. Zbývá vybavit dlouhé chodby. 

8. Problémem zůstaly dělené přednášky, a to jak pro nekázeň některých vyučujících (i přes 
zájem studentů rozhodli sami o stažení přednášek), tak pro nekázeň studentů, kteří nevyužili 



možnosti navštěvovat dělené přednášky. Řešení, které bylo přijato je asi nejlepším ze všech 
špatných: přenos zvuku (i obrazu) do jiné místnosti. Ušetří se pracovní fond učitelů a bude 
možné ho využít například v doktorském studiu. 

9. Pokračoval trend ke zvyšování nároků na kvalitu diplomových prací, která se též znatelně 
zlepšila. Byly zavedeny ev. rozšířeny některé nové předměty a zejména v oblasti povinně 
volitelných předmětů je dobrá možnost výběru. To se rozšiřuje i připuštěním možnosti splnit 
povinnost absolutoria PVP na jiné fakultě Masarykovy univerzity.  

10. Pokračovala výuka předmětu “Uprchlické právo” v angličtině a již třetím rokem 
pokračoval ucelený cyklus přednášek učitelů pařížských právnických fakult s tlumočením do 
češtiny. Byla vypracována podrobná koncepce výuky v cizích jazycích v deseti předmětech, 
která bude zahájena v příštím akademickém roce.  

  

B. Bakalářské studium 

Fakulta setrvala u osvědčené koncepce bakalářského kombinovaného studia, 
specializovaného a neprůchozího do právnického studia magisterského. Na fakultě studují 
celkem tři ročníky ve dvou oborech: 

“Teorie a praxe přípravného řízení trestního” a “Právní vztahy k nemovitostem”. Počet 
studujících tohoto studia dosáhl 173 . 

Další rozšiřování nabídky je připraveno, v r. 2000/01 hodlá fakulta otevřít akreditované 
bakalářské studijní programy “Místní správa” a “Právo sociálního zabezpečení”, a to vždy po 
25 posluchačích. Zvyšování počtu studentů je dáno celkovou vytížeností učitelů fakulty a 
neobešlo by se bez zásahů do rozsahu výuky v magisterském studijním programu.  

  

II. Výzkum a vývoj  

V doktorském studijním programu studuje 99 posluchačů (z toho dva zahraniční v interní 
formě). V této formě studia nadále trval trend k výraznému zvýšení jeho kvality, v r. 2000 
připravuje fakulta další opatření v tomto směru.  

Tvůrčí vědecká činnost probíhala ve formě práce na grantových projektech, kterých bylo 
řešeno 8. Grantová úspěšnost fakulty je nízká, a to jak z hlediska finančního přínosu pro 
fakultu (148 tis. Kč celkem, 2 tis. na 1 pracovníka), tak i z hlediska průměrného počtu grantů 
na 1 pracovníka (0,07).  

V roce 1999 bylo rozhodnuto posílit tuto oblast činnosti i personálně a zřídit místo 
vedoucího oddělení vědy a výzkumu, v jehož náplni práce bude aktivně nabízet učitelům 
grantové možnosti, vyhledávat je, administrativně podporovat účast pracovníků a usilovat o 
rozšíření mimouniverzitních příjmů fakulty.  

V uplynulém roce Právnická fakulta MU uspořádala 7 vědeckých konferencí. Učitelé fakulty 
se zúčastnili 31 konferencí a seminářů, z toho 23 v zahraničí.  

  



III. Mezinárodní spolupráce 

Zahraniční styky se rozvíjely příznivě, a to jak na úrovni vědecké, tak pedagogické. Jako 
každoročně se opět konala návštěva skupiny učitelů z John Marshall Law School z Chicaga, 
při níž byla kromě společensko-profesních akcí uspořádána i beseda se studenty.  

Fakulta přijala celkem 37 hostů ze zahraničí, z nichž většina přednesla v rámci výuky 
přednášku. Byly navázány nové kontakty s Právnickou fakultou Univerzity Aix-Marseille 
(Francie) a postupně jsou obnovovány kontakty s právnickými fakultami na Slovensku.  

Učitelé fakulty absolvovali 47 studijních pobytů v zahraničí. Poněkud se snížil počet 
studentů, kteří navštívili zahraniční vysoké školy za účelem krátkodobých kurzů nebo 
dlouhodobých studijních pobytů (22).  

Fakulta přijala prvního zahraničního studenta v rámci programu SOCRATES. Nárůst se 
předpokládá v příštím akademickém roce, kdy bude zavedena výuka v cizích jazycích.  

19 učitelů je členy mezinárodních nevládních organizací.  

U příležitosti 30. výročí znovuobnovení a 80. výročí založení právnické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně byla konána mezinárodní konference “Výuka práva v XXI. století” Při téže 
příležitosti bylo vyznamenáno pamětní medailí celkem 49 učitelů naší fakulty a významných 
osobností z oblasti mimo fakultu, z toho 4 ze zahraničí.  

  

IV. Péče o studenty 

Kromě rekonstrukcí poslucháren a učeben (v objemu téměř 1 mil. Kč), rozšíření počítačové 
sítě (nákup 20 nových počítačů do nově zřízené další počítačové učebny) a vybavení chodeb 
lavicemi pro studenty (přes 200 tis. Kč) se péče o studenty soustředila na úrovni rektorátu 
MU na zajištění ubytování na kolejích.  

Pro ubytování ve šk. r. 1999/2000 obdržela PrF z celkové kapacity MU 665 lůžek (o několik 
lůžek méně než v předchozím roce), s určením: 

I. roč. 152 

II.-V. oč. 411 

samoplátci 102 

Počet zájemců o koleje převýšil možnosti: 

I. roč. 258 žadatelů (145 mužů, 113 žen) 

II. - V. roč. 783 žadatelů (459 mužů, 324 žen) 

V hodnoceném školním roce poprvé prováděla doplňování v průběhu roku Správa kolejí a 
menz.  

Nezanedbatelnou část péče o studenty a o rozvoj jejich reprezentace vykonala studentská 
sdružení - Brněnský akademický klub, ELSA a OCTOPUS. Výraznou měrou artikulovala 



studentské zájmy a a přispěla i k dobré prezentaci fakulty navenek, za což jim patří uznání a 
dík. 

  

V. Ediční činnost, Ústřední knihovna, celoživotní vzdělávání  

Plán ediční činnosti byl naplněn velmi špatně kvůli autorské nekázni (ze 49 plánovaných 
titulů nebyla ke konci roku odevzdána ani polovina). Vedení fakulty konstatovalo déletrvající 
trend stagnace a snižování počtu navržených titulů do edičních plánů. To má příčiny 
objektivní a subjektivní. Těžiště ediční činnosti spočívalo v pracích k získání titulu Ph.D. 
našich učitelů. V případě, že na dodání rukopisu byla uzavřena smlouva, bylo od smlouvy 
odstoupeno a v případě, že smlouva z důvodu nereagování akceptanta uzavřena nebyla, nebyl 
titul dodaný později než bylo přislíbeno přijat k vydání.  

Dobře se v nových prostorách rozvíjela činnost Ústřední knihovny. ÚK získala v r. 99 knihy 
a časopisy za více než 1,5 mil. Kč, knihovní fond se rozrostl na téměř 113 000 svazků. 
Téměř 46 000 svazků bylo počítačově rekatalogizováno. ÚK měla přes 2 800 
zaregistrovaných  

uživatelů a poskytla přes 52 000 výpůjček. Rozšířila se provozní doba ve studovně (zásadně 
až do 20 hod. v pracovní dny). ÚK pořídila přes 140 000 kopií pro učitele a zaměstnance a 
utržila přes 766tis. Kč za kopírovací karty. Nedostatečný je počet prezenčních výtisků 
náhradní literatury od našich učitelů v půjčovně a bude nutno zjednat nápravu. Nevyhovuje 
rovněž stav, kdy někteří učitelé dlouhodobě blokují literaturu a studenti se k ní těžko 
dostanou.  

Vzdělávací a ediční středisko PrF MU (VES) postupně přesouvalo těžiště své vzdělávací 
činnosti od všeobecných informačních přednášek ke specializačním formám výuky a 
k dlouhodobým kurzům na objednávky. Žádány byly stále aktuální reakce na změny v právní 
úpravě. VES uskutečnila 25 krátko-či dlouhodobých kurzů s výnosem vyšším než 2 mil. Kč. 
Kromě toho zajišťovalo rozsáhlou konzultační a poradenskou činnost.  

  

VI. Hospodaření fakulty 

A. Hospodářský výsledek roku 1999 vykazuje celkový přebytek 1.441 tis. Kč. 

Tento přebytek je vytvořen: 

173 v hlavní činnosti 

1 268 v doplňkové činnosti 

Rozdělení přebytku hospodářského výsledku do fondů bude provedeno po schválení 
hospodářského výsledku roku 1999.  

  

B. Neinvestiční náklady byly čerpány v celkové výši 62.379 a činnosti fakulty se podílely 
následovně: 



a) 59.823 hlavní činnost, z toho mzdové náklady 24.656 

b) 2.556 doplňková činnost, z toho mzdové náklady 1.266 

  

Podle největších nákladových skupin byly neinvestiční náklady čerpány takto:  

- energie 4.106 

- odvody z mezd 8.450 

- odpisy 1.076 

- stipendia 841 

- knihy, časopisy 2.195 z toho: 2.102 ústřední knihovna a 93 z grantů  

- drobné předměty 3.662 z toho největší položky: 

1.523 nábytek 

1.329 PC - celkem 48 ks 

265 vybavení učeben (tabule, repro) 

205 vybavení chodeb (lavice) 

- ostatní materiál 2.003 z toho největší položky: 

710 kancelářský a technický materiál 

91 čistící prostředky 

476 ústř. knihovna - samolepky, štítky, papír 

jednorázové karty na kopírování 

288 čipové karty (průkazy) 

139 síťové karty, myši, HDD - materiál LVT 

- ostatní služby 6.124 z toho největší položky:  

1.443 ediční činnost 

1.116 rozšíření počítačové sítě 

695 telefony 

329 mytí oken  



192 poštovné 

164 příspěvek na stravování zaměstnanců 

102 úkoly BOZP a PO 

76 ostraha objektu v nočních hodinách 

- oprava a údržba 3.359 z toho největší položky:  

961 rekonstrukce poslucháren a učeben 

359 opravy a údržba kopírek v ústř. knihovně 

249 úprava vstupů do poslucháren, stavební práce v přízemí (spadlá příčka) 

230 klempířské práce (opravy parapetů) 

226 elektroinstalace 

217 údržba a oprava vtoků střechy 

131 bezpečnostní signalizace 

119 instalatérské práce (úpravy WC) 

110 opravy PC a tiskáren  

  

C. Náklady fakulty byly pokryty příjmy, které dosáhly 63.821 a tvořily je dvě položky: 

1. 37.558 dotace MŠMT po rozdělení na fakulty dle vnitřních pravidel MU 

2. 26.263 vlastní výnosy z činnosti PrF dosažené: 

a) 22.438 v hlavní činnosti, z toho největší položky:  

12.452 vysokoškolské studium 

2.163 přijímací řízení 

3.039 tržby z prodeje knih uvnitř MU 

890 tržby z prodeje tiskopisů, kopírování 

392 rigorózní poplatky 

b) 3.825 v doplňkové činnosti, z toho největší položky:  

2.663 tržby ze služeb (kurzy VES) 



748 tržby z prodeje knih (fakturace vně MU) 

215 nájmy 

128 ples PrF 

  

D. Kromě dotace a vlastních výnosů fakulty jsou k pokrytí nákladů vytvářeny fondy, které 
vykazují k 31.12.1999 následující zůstatky: 

1.593 fond rozvoje investičního majetku (FRIM) 

6.123 rezervní fond  

2.358 fond odměn 

43 stipendijní fond 

V roce 1999 byly na fondech následující pohyby: 

- FRIM 579 multifunkční (kopírovací, tiskařský) stroj 

269 kopírka-fax (sekr. děkana, VES, katedra MEP, katedra jazyků) 

259 vybavení posluchárny č. 133 datavideoprojektorem  

220 čistící stroj 

88 počítačový server 

- rezervní 590 pokrytí ztráty hospodářského výsledku 1998 

Na fondu odměn a stipendijním fondu nebyly v roce 1999 žádné pohyby.  


