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1. Úvodní slovo děkana fakulty

Dámy a pánové,

vedení fakulty Vám předkládá zprávu o aktivitách Právnické fakulty MU v Brně v roce
2001. Výroční zpráva by Vám měla umožnit široký a poměrně hluboký pohled do běhu
fakultního života. Pro tyto účely jsme podstatně rozšířili a současně výrazně specifikovali
konkrétní ukazatele, z nichž výroční zpráva vychází, a které současně čtenáři poskytuje. Zda
se nám to podařilo, necháváme na posouzení Akademickému senátu fakulty, fakultnímu a
univerzitnímu prostředí a také široké veřejnosti, jež má možnost se s touto zprávou setkat na
www stránkách fakulty.

Domníváme se, že fakulta v roce 2001 neustrnula, rozšířila počty studujících i
vzdělávaných a přinejmenším pokračovala ve svém tradičním působení v náročném
akademickém prostředí a ve spolupráci s dalšími institucemi. Konkrétní projevy tohoto
působení najde čtenář na dalších stránkách, ke kterým můžeme nyní přistupovat a
hodnotit optikou „tady a dnes“. Zda obstojí v nekompromisním „toku času“ nepochybně
ukáže právě čas sám a možná také budoucí lidé moudří a spravedliví. Co jsme však povinni
učinit již nyní - a činíme tak rádi – je poděkovat akademické obci, dalším zaměstnancům a
spolupracovníkům za sdílení společného osudu v roce 2001 a „slíbit“, že budoucnost
jednodušší nebude.

V Brně dne 26. února 2002 Jan Svatoň
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2. Management fakulty

2.1 Organizační schéma právnické fakulty MU v Brně k 31. 12. 2001
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2.2 Přehled organizačních a manažerských personálních změn provedených
v běžném roce, včetně nových a novelizovaných vnitřních předpisů

V průběhu roku 2001 došlo k následujícím personálním a organizačním změnám:
• odvolání tajemníka fakulty z funkce k 21. 3. 2001,
• výměna děkana a změna vedení fakulty k 1. 4. 2001,
• jmenování nové tajemnice fakulty k 1. 5. 2001,
• odvolání původních řídících pracovníků a jmenování vedoucích kateder a vedoucího LVT

k 1. 9. 2001,
• zrušení oddělení správy budov a zřízení oddělení provozu a údržby, včetně odvolání

vedoucího zrušeného útvaru z funkce a jmenování vedoucího nového útvaru,
• jmenování vedoucí sekretariátu děkana k 1. 10. 2001,
• začlenění podatelny a útvaru materiálně technického zásobování do podřízenosti vedoucí

sekretariátu děkana k 1. 10. 2001.

V průběhu roku 2001 byly vedením fakulty zpracovány:
A/ a AS fakulty a AS MU v Brně schváleny novely následujících vnitřních předpisů:
• Statut fakulty;
• Studijní řád fakulty;
• Zkušební řád fakulty;
• Pravidla přijímacího řízení fakulty;

B/ a AS fakulty schváleny návrhy novel následujících vnitřních předpisů:
• Statut fakulty;
• Řád rigorózního řízení;
• Zkušební řád fakulty;
• Studijní řád fakulty;
• Jednací řád AS;
• Volební řád AS.

C/ a AS fakulty schváleny návrhy nových vnitřních předpisů:
• Stipendijní řád fakulty;
• Řád Celoživotního vzdělávání fakulty;
• Řád pro volbu zástupců právnické fakulty do AS MU v Brně.

V průběhu roku 2001 byly děkanem fakulty vydány následující směrnice, pokyny a příkazy:
• Směrnice děkana č. 2/2001 Prozatímní Řád Celoživotního vzdělávání;
• Směrnice děkana č. 3/2001 Pravidla odměňování akademických pracovníků v programu

CŽV „Právo a Právní věda“, obor „Právo“, v akademickém roce 2001/2002;
• Pokyn děkana k uplatňování Přílohy č.6 Statutu MU - Rozhodnutí děkana fakulty o

úhradách poplatků spojených se studiem;
• Příkaz děkana PrF MU č. 1/01 Cestovní náhrady při pracovní cestě související s plněním

pracovních úkolů pro jinou organizaci.
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2.3 Přehled platných vnitřních předpisů, směrnic, pokynů a příkazů děkana
k 31. 12. 2001

2.3.1 Vnitřní předpisy

• Statut fakulty;
• Pravidla přijímacího řízení;
• Studijní řád;
• Zkušební řád;
• Pravidla přijímacího řízení do studia v doktorském studijním programu;
• Studijní a zkušební řád doktorského studijního programu;
• Řád rigorózního řízení;
• Stipendijní řád;
• Disciplinární řád;
• Jednací řád Vědecké rady fakulty;
• Jednací řád AS;
• Volební řád AS.

2.3.2 Směrnice a pokyny
• Směrnice č. 1/1996 – Zásady řízení a realizace ediční činnosti na fakultě;
• Směrnice č. 2/1996 – Spisový a skartační řád;
• Směrnice č. 3/1996 – Podpisová práva;
• Směrnice č. 1/1997 – Provozní řád Vzdělávacího a edičního střediska;
• Směrnice č. 2/1997 – Zahraniční cesty zaměstnanců;
• Směrnice č. 1/1999 - Podmínky realizace hlavní a doplňkové činnosti v rámci fakulty;
• Směrnice č. 2/2001 – Prozatímní řád CŽV;
• Směrnice č. 3/2001 – Pravidla odměňování akademických pracovníků v programu

CŽV;
• Směrnice děkana č. 2/2001 Prozatímní Řád Celoživotního vzdělávání;
• Směrnice děkana č. 3/2001 Pravidla odměňování akademických pracovníků v programu

CŽV „Právo a Právní věda“, obor „Právo“, v akademickém roce 2001/2002;
• Metodický pokyn č. 1/1997 – Postup při výpočtu osobních příplatků;
• Metodický pokyn č. 1/1998 – Sledování hospodaření pracovišť fakulty;
• Metodický pokyn č. 1/1999 – Pracovní úkony a odpovědnost při organizačním

zajištění rigorózního řízení;
• Pokyn děkana k uplatňování Přílohy č.6 Statutu MU - Rozhodnutí děkana fakulty o

úhradách poplatků spojených se studiem;
• Příkaz děkana PrF MU č. 1/01 Cestovní náhrady při pracovní cestě související s plněním

pracovních úkolů pro jinou organizaci.

2.4 Personální složení vedení PrF do 31. 3. a od 1. 4. a přehled hlavních
aktivit kolegia

K 31. 3. 2001 ukončil děkan fakulty prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. výkon akademické funkce
a do funkce děkana fakulty nastoupil od 1. 4. 2001 doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. V souvislosti
s touto významnou událostí došlo k personálním změnám ve vedení fakulty.
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2.4.1 Personální složení vedení fakulty do 31.3. 2001
Personální složení vedení fakulty bylo následující:
Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. - děkan fakulty;
Doc. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. - proděkanka pro magisterské studium;
Doc. JUDr. Vladimír Týč, CSc. - proděkan pro vědu a zahraniční styky;
Doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. - proděkan pro bakalářské studium;
Doc. JUDr. Josef Fiala, CSc. - proděkan pro ediční činnost a sociální péči o studenty.

2.4.2 Přehled hlavních aktivit vedení fakulty do 31. 3. 2001
• zajištění nové příručky pro účastníky cizojazyčných kurzů,
• iniciace vytvoření bloku prezentačních přednášek v DSP zaměřených na metodologii

právní vědy,
• hodnocení a stanovení opatření v rámci činnosti Ústřední knihovny,
• řízení přípravy přijímacího řízení pro akademický rok 2001/2002,
• projednání a schválení změn studijního plánu oboru Právo pro akademický rok

2001/2002,
• podpora přípravy konference "Místo normativní teorie v soudobém právním myšlení",
• projednání spolupráce s odborovou organizací, včetně plánu dovolených a vyhlášení

pravidel pro čerpání dovolené na rok 2001,
• prosazení eliminace navrženého "schodku" v dotaci z úrovně MU ve výši 6 mil. Kč s tím,

že příjmová základna pro fakultu bude do budoucna závislá zejména na zvýšení
pedagogického výkonu prostřednictvím přijetí více studentů ke studiu,

• projednání a schválení výše osobních příplatků na letní semestr akademického roku
2000/2001,

• zpracování Výroční zprávy za rok 2000,
• rozhodnutí o hrazení poplatků za účast na tuzemských i zahraničních konferencích z

prostředků kateder a krytí nákladů na konference a semináře pořádaných fakultou z
prostředků na vědu a výzkum,

• projednání návrhu rozpočtu na rok 2001 a rozhodnutí o něm jako provizoriu pro řízení
fakulty až do schválení rozpočtu AS,

• rozhodnutí o povinnosti vedoucích kateder stanovit v závazných obdobích obhajoby
diplomových prací v souvislosti se skutečností, že cca 200 studentů X. semestru
neabsolvovalo blokovou zkoušku "C",

• projednání a odsouhlasení koncepce magisterských zkoušek, podle níž se ruší bloková
zkouška "C", zkušební předměty u SMZ jsou rozděleny do tří skupin a určuje se podle
skupin počet předmětů s povinností složit zkoušku,

• příprava SVOČ,
• vydání pokynu děkana o refundaci nákladů za účast pracovníků fakulty při jednáních ve

prospěch různých státních orgánů a jiných vysokých škol,
• rozhodnutí o realizaci outsourcingu při úklidových pracích,
• zabezpečení protokolárního předání hmotných věcí a záležitostí nástupcům (novému

vedení fakulty) v příslušných resortech.
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2.4.3 Personální složení vedení fakulty od 1. 4. 2001
Personální složení vedení fakulty bylo následující:
Doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. - děkan
Doc. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. - proděkanka pro studium
Doc. JUDr. Vladimír Týč, CSc. - proděkan pro vědu, ediční činnost a zahraniční styky
Prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA - proděkan pro řízení, ekonomiku a oblast sociální péče o
studenty
JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. - proděkan pro přijímací řízení a celoživotní vzdělávání
JUDr. Dana Šrubařová - tajemnice (ve funkci od 1. 5. 2001)

2.4.4 Přehled hlavních aktivit vedení fakulty od 1. 4. 2001
• vymezení působnosti jednotlivých proděkanů, stanovení zástupce děkana a pořadí

proděkanů pro operativní řízení v případě nepřítomnosti děkana a jeho zástupce a určení
vzájemného zastupovaní proděkanů,

• schválení plánu zasedání kolegia děkana pro jarní semestr akademického roku 2000/2001
a zimního semestru roku 2001/2002,

• rozhodnutí o termínech a rozdělení učitelů a zaměstnanců do komisí podle podkladového
materiálu pro přijímací řízení akademického roku 2001/2002,

• rozhodnutí o doplnění Vědecké rady,
• rozhodnutí o jmenování nové Vědecké rady, disciplinární komise, stipendijní komise a

kolejní komise,
• rozhodnutí o minimu 2 konzultačních (úředních) hodin proděkanů pro styk se studenty a

příchozími,
• rozhodnutí o zahraničních pobytech studentů v akademickém roce 2001/2002,
• zpracování a schválení zcela nového návrhu rozpočtu fakulty pro rok 2001,
• příprava a schválení vnitro-fakultních pravidel hospodaření útvarů fakulty pro období

červen až prosinec 2001,
• příprava a realizace šetření názorů pracovníků fakulty a stanovení prioritních

problémových oblastí k řešení,
• věnování zvýšené pozornosti získávání grantů akademickými pracovníky fakulty,
• hodnocení mezinárodní spolupráce fakulty,
• rozhodnutí o pravidlech pro vypisování a přihlašování k postupovým zkouškám,
• příprava a implementace paralelního celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaného

magisterského studijního programu,
• hodnocení doktorského studijního programu,
• jednání o spolupráci s odborovou organizací, jehož výsledkem bylo přijetí stanoviska

vedení fakulty o nezbytnosti jasné a koncepční linie v oblasti rozpočtové, vzdělávací a
mzdové,

• příprava a schválení nového Stipendijního řádu fakulty,
• příprava a zahájení interní akreditace,
• rozhodnutí o jednotné sazbě za přednáškovou (seminární) činnost v rámci působnosti

VES,
• příprava materiálu pro doplnění reakreditace BKS,
• příprava a realizace výběrového řízení vedoucích kateder a vedoucího LVT,
• rozhodnutí o nové výši poplatků a náhrad za služby fakultou, jakož i pokut a úhrad za

služby Ústřední knihovny pro akademický rok 2001/2002,
• příprava a zabezpečení stavebních prací v období 23.7. až 14.9.2001,
• rozhodnutí o nové koncepci porad vedoucích kateder,
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• příprava a realizace neformálního setkání děkana fakulty se zaměstnanci fakulty u
příležitosti zahájení akademického roku 2001/2002,

• schválení rozdělení osobních příplatků akademických pracovníků pro zimní semestr
akademického roku 2001/2002,

• projednání obsahových a technických otázek přijímacího řízení akademického roku
2002/2003,

• zpracování a schválení návrhu Řádu celoživotního vzdělávání,
• zpracování podkladového materiálu pro přípravu rozpočtu na rok 2002 na základě

rozpočtových požadavků útvarů fakulty,
• příprava a schválení materiálu pro vyhlášení SVČ pro akademický rok 2001/2002,
• hodnocení výsledků studia v akademickém roce 2000/2001,
• hodnocení činnosti VES a rozhodnutí věnovat zvláštní pozornost ediční činnosti,
• zpracování a schválení novelizace Řádu rigorózního řízení, Studijního řádu a Zkušebního

řádu,
• projednání a schválení změn ve Statutu fakulty,
• rozhodnutí o nové struktuře Výroční zprávy za rok 2001,
• rozhodnutí o struktuře a zpracování Organizačního řádu fakulty,
• příprava a projednání Výroční zprávy o zahraničních stycích fakulty za rok 2001,
• hodnocení plnění edičního plánu na rok 2001 a projednání návrhu nové směrnice děkana o

ediční činnosti,
• rozhodnutí o pravidlech režimu zajištění a nahrazení nekonané výuky,
• projednání návrhu na obsah Studijního katalogu, včetně harmonogramu realizace.

2.5 Personální složení Akademického senátu fakulty k 31. 12. 2001 a
přehled hlavních aktivit senátu

V roce 2001 (dne 13. 3. 2001) došlo k doplnění obou komor Akademického senátu fakulty,
zvolení nového předsedy doc. JUDr. Jana Hurdíka, DrSc. i předsedů obou komor doc. JUDr.
Karla Marka, CSc. a Petra Jagra. Dále se uskutečnila volba tříčlenné Ekonomické komise
Akademického senátu fakulty.

2.5.1 Personální složení Akademického senátu fakulty k 31. 12. 2001
Personální složení Akademického senátu bylo následující:
Učitelská komora:
Doc. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. - předseda Akademického senátu;
Doc. JUDr. Karel Marek, CSc. - předseda učitelské komory Akademického senátu;
Doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.;
Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.;
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.;
JUDr. Patrik Matyášek, Ph.D.;
Mgr. Radek Šimek;
Mgr. Filip Křepelka;
Jan Urválek, CSc.



14

Studentská komora:
Luboš Jemelka - předseda studentské komory Akademického senátu;
Onřej Kovář - místopředseda studentské komory Akademického senátu;
Vít Dorin;
Adam Dvořáček;
Jana Černá;
Radana Kalivodová;
Martin Kašpar;
Anna Komeiserová;
Jiří Janeba.

2.5.2 Přehled hlavních aktivit Akademického senátu fakulty v roce 2001
• projednání a schválení Výroční zprávy fakulty za rok 2000,
• projednání a schválení zprávy o hospodaření fakulty za rok 2000,
• projednání a schválení pokynu děkana k uplatňování Přílohy č.6 Statutu MU - Rozhodnutí

děkana fakulty o úhradách poplatků spojených se studiem,
• projednání a schválení záměru děkana fakulty odvolat stávající proděkany z funkce,
• projednání a schválení záměru designovaného děkana fakulty jmenovat navržené

proděkany doc. JUDr. Nadeždu Rozehnalovou, CSc., doc. JUDr. Vladimíra Týče, CSc.,
doc. Ing. Ivana Vágnera, CSc., MBA a JUDr. Petra Mrkývku, Ph.D. do funkce,

• projednání a schválení návrhu děkana fakulty jmenovat nové členy Vědecké rady fakulty
JUDr. Otakara Motejla, prof. JUDr. Aleny Winterové, CSc., doc. JUDr. Jana Hurdíka,
DrSc., a JUDr. Petra Mrkývku, Ph.D.,

• projednání a vzetí na vědomí Návrhu změn studijního plánu v magisterském studijním
programu v oboru Právo,

• projednání a schválení návrhu rozpočtu fakulty na rok 2001,
• projednání a schválení záměru děkana jmenovat tajemnicí fakulty JUDr. Danu

Šrubařovou,
• projednání a schválení návrhu děkana fakulty na odvolání členů stávající a jmenování

nových členů disciplinární komise,
• projednání a schválení návrhů změn v bodech I. až IV. a V. Studijního řádu fakulty,
• projednání a schválení návrhů na změny v bodech I. až. III. a změnu článku č. 2 odst.5

Zkušebního řádu fakulty,
• projednání a schválení návrhu děkana fakulty na změnu Pravidel přijímacího řízení

fakulty, a to zrušení čl.2 odst.1 písm. b) a doplnění čl. 2 odst. 3,
• projednání a schválení návrhu na změnu § 3 odst. 4 Jednacího řádu ekonomické komise

AS fakulty,
• projednání a schválení změny Volebního řádu Akademického senátu fakulty,
• projednání a schválení záměru děkana fakulty odvolat k 30. 9. 2001 z funkce dosavadní

vedoucí kateder a vedoucího LVT a jmenovat k 1. 10. 2001 nové vedoucí kateder a
nového vedoucího LVT,

• projednání a schválení nového Stipendijního řádu fakulty,
• projednání a schválení návrhu na úpravu rozpočtu fakulty na rok 2001,
• projednání a schválení Řádu Celoživotního vzdělávání fakulty,
• projednání a schválení návrhu změny Zkušebního řádu fakulty,
• projednání a schválení návrhu změny Řádu rigorózního řízení
• projednání a schválení návrhu změny Studijního řádu,
• projednání a schválení návrhu změny ve Statutu fakulty,
• projednání a schválení návrhu změny Jednacího řádu Akademického senátu fakulty.
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2.6 Personální složení Vědecké rady k 31. 12. 2001 a přehled hlavních
aktivit Vědecké rady

V souvislosti s ustavením nového děkana do funkce dne 1. 4. 2001 jmenoval nový děkan
novou Vědeckou radu fakulty k 1. 5. 2001.

2.6.1 Personální složení Vědecké rady k 31. 12. 2001
Personální složení Vědecké rady bylo následující:
Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. - profesor katedry obchodního práva, PrF MU v Brně;
Prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. - rektor Trnavské univerzity v Trnavě, Slovenská republika;
Doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. - vedoucí katedry národního hospodářství, PrF MU v Brně;
JUDr. Vladimír Bulínský - advokát;
Doc. JUDr. Karel Eliáš, Dr. - vedoucí katedry obchodního práva, PrF ZČU v Plzni;
Doc. JUDr. Josef Fiala, CSc. - člen katedry občanského práva, PrF MU v Brně;
Prof. JUDr. Jan Filip, CSc. - vedoucí katedry ústavního práva a politologie, PrF MU v Brně;
Doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. - vedoucí katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení,
PrF MU v Brně;
Doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. - prorektorka MU v Brně;
Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. - člen katedry obchodního práva, PrF MU v Brně;
Prof. JUDr. Pavel Hollander, DrSc. - soudce Ústavního soudu České republiky
Doc. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. - vedoucí katedry občanského práva, PrF MU v Brně;
Doc. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. - člen katedry občanského práva, PrF MU v Brně;
Doc. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. - vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva, PrF MU
v Brně;
Doc. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. - vedoucí katedry trestního práva, PrF MU v Brně;
Prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc. - soudce Ústavního soudu České republiky;
Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. - děkan PrF Uko v Bratislavě, Slovenská republika;
JUDr. Otakar Motejl - veřejný ochránce práv;
JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. - proděkan PrF MU v Brně;
Prof. JUDr. Jan Musil, CSc. - prorektor Policejní akademie České republiky v Praze;
Prof. JUDr. Olga Ovečková, DrSc. - členka Ústavu státu a práva SAV v Bratislavě, Slovenská
republika;
Doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. - vedoucí katedry práva životního prostředí a
pozemkového práva, PrF MU v Brně;
Doc. JUDr. Petr Průcha, CSc. - vedoucí katedry správní vědy, správního práva a finančního
práva, PrF MU v Brně;
Doc. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. - proděkanka PrF MU v Brně;
JUDr. Miroslav Růžička - člen Nejvyššího státního zastupitelství České republiky;
JUDr. Jiří Spáčil, CSc. - soudce Nejvyššího soudu České republiky;
Doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. - děkan PrF MU v Brně;
Doc. JUDr. Vladimír Týč, CSc. - proděkan PrF MU v Brně;
Prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA - proděkan PrF MU v Brně;
Doc. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. - vedoucí katedry právní teorie, PrF MU v Brně;
Prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. - vedoucí katedry dějin státu a práva, PrF MU v Brně;
JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D. - předsedkyně Nejvyššího soudu České republiky;
Prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. - členka katedry občanského práva PrF UK v Praze.

2.6.2 Přehled hlavních aktivit Vědecké rady v roce 2001
• habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce JUDr. Petra Havlana, CSc.,
• přednáška v rámci řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Jiřího Malenovského, CSc.,
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• přednáška v rámci řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Karla Eliáše, Dr.,
• habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce JUDr. Pavla Šámala, Ph.D.

2.7 Personální složení komisí jmenovaných děkanem k 31. 12. 2001 a
přehled hlavních aktivit jednotlivých komisí

V souvislosti s ustavením nového děkana do funkce dne 1. 4. 2001 jmenoval nový děkan
fakulty k 1. 5. předsedkyni a členy disciplinární komise a k 1. 6. 2001 předsedu a členy
kolejní komise a předsedu a členy stipendijní komise.

2.7.1 Personální složení disciplinární komise
Personální složení disciplinární komise bylo k 31. 12. 2001 následující:
JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. - předsedkyně;
Doc. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. - člen;
Luboš Jemelka - člen;
Miroslav Jurman - člen.

2.7.2 Personální složení kolejní komise a přehled jejich hlavních aktivit v roce
2001
Personální složení kolejní komise bylo k 31. 12. 2001 následující:
Prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA - předseda;
Hana Navrátilová - člen;
Jiří Buryan - člen;
Vojtěch Jaroš - člen;
Jaroslav Jemelka - člen;
Lenka Novotná - člen;
Lubomír Suda - člen.

Hlavními aktivitami komise byly:
• projednání a schválení návrhu na rozdělení kvóty 50 lůžek přidělených fakultě z lůžkové

kapacity studentských kolejí MU v Brně,
• projednání a schválení prosazovaných záměrů fakulty v Kolejní komisi MU v Brně.

2.7.3 Personální složení stipendijní komise a přehled jejich hlavních aktivit v
roce 2001
Personální složení stipendijní komise bylo k 31. 12. 2001 následující:
Prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA - předseda;
Radmila Novotná - zapisovatelka;
JUDr. Marta Kadlecová, CSc. - člen;
Pavel Molek - člen;
Jitka Nevrlá - člen.

Hlavními aktivitami komise byly:
• zpracování návrhu nového Stipendijního řádu fakulty,
• projednání návrhu na přiznání prospěchových stipendií a projednání žádostí o zvláštní

stipendia,
• predikce a sledování vývoje tvorby a čerpání stipendijního fondu fakulty.
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3. Výchovně vzdělávací činnost

3.1 Akreditované studijní programy

3.1.1 Magisterský studijní program
Právo a právní věda se studijním oborem Právo, s právem uskutečňovat rigorózní zkoušky a
udělovat akademický titul JUDr;
• Forma studia: prezenční;
• Platnost prodloužena rozhodnutím MŠMT ze dne 27. 2. 2001, č.j.: 13212/2001-30 do 27.

2. 2011.

3.1.2 Doktorský studijní program
Teoretické právní vědy se studijními obory Právo Evropských společenství, Obchodní
právo, Pracovní právo, Finanční právo, Právo životního prostředí, Občanské právo,
Trestní právo, Římské právo, Mezinárodní právo soukromé, Teorie práva, Ústavní
právo a státověda, Správní právo, Dějiny státu a práva, Mezinárodní právo veřejné;

• Forma studia: prezenční a kombinovaná;
• Platnost prodloužena rozhodnutím MŠMT ze dne 9. 4. 2001, č.j.: 15719/2001-30 do 9. 4.

2009.

3.1.3 Bakalářský studijní program
Právní specializace se studijními obory Živnostenské právo, Právo a podnikání, Teorie a
praxe přípravného řízení trestního, Právní vztahy k nemovitostem, Právo a mezinárodní
obchod, Právo sociálního zabezpečení, Veřejná správa (původní název Místní správa);
• Forma studia: kombinovaná;
• Standardní doba studia: 3 roky;
• Platnost prodloužena rozhodnutím MŠMT ze dne 22. 10. 2001, č.j.: 26905/2001-30 do 22.

10. 2007.

3.2 Přijímací řízení

V roce 2001 bylo konáno přijímací řízení do:
• prezenčního magisterského studijního programu "Právo a právní věda", oboru "Právo"

(13. a 14. 6. 2001, 10. 9. 2001 - termín pro uchazeče studující ve školním roce 2000/2001
v zahraničí),

• kombinovaného bakalářského studijního programu Právní specializace, oboru Místní
správa a Právo sociálního zabezpečení (12.6.2001).

Kritériem pro přijetí do magisterského studijního programu byl - vedle zákonné podmínky
složení maturitní zkoušky k datu zasedání přijímací komise a rozhodování děkana PrF MU v
Brně - písemný test skládající se z dějepisu, občanské nauky, všeobecného přehledu, logiky a
jednoho světového jazyka. Okruhy a jejich náplň byly děkanem vyhlášeny v "Příručce k
přijímacímu řízení pro akademický rok 2001/2002". Fakulta rovněž nabídla uchazečům, kteří
měli zájem, možnost zúčastnit se přípravných kurzů.

Kritérii pro přijetí do bakalářského studijního programu bylo vedle zákonné podmínky složení
maturitní zkoušky k datu zasedání přijímací komise a rozhodování děkana PrF MU v Brně
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rovněž složení přijímací zkoušky a délka odborné praxe.

V přijímacím řízení pro akademický rok 2001/2002 byly ve všech studijních programech
dosaženy nejpříznivější poměry mezi uchazeči dostavivšími se k přijímací zkoušce a přijatými
na PrF MU v Brně (viz přiložená tabulka). Tento poměr byl ovlivněn v jednotlivých
programech různými faktory. V případě magisterského studijního programu skutečností, že
řada studentů dala přednost jiné fakultě, v případě bakalářského studijního programu Právo
sociálního zabezpečení zjevně výraznou naplněností poptávky.

Přijato
děkanem

Přijato
rektoremKK

OV Program / obor Forma Počet
uchazečů

Dostavi
lo se

Uspělo u
přijímací
zkoušky

Řádně přijato
děkanem na základě žádosti o

přezkoumání
Bakalářské

Právní specializace

Místní správa kombinova
ná 409 357 103 77 0 1

680
4R

Právo sociálního
zabezpečení

kombinova
ná 144 120 88 77 0 0

Celkem 553 477 191 154 0 1
Magisterské

Právo a právní věda680
5T Právo prezenční 3705 3071 1108 501 142 8
Celkem 3705 3071 1108 501 142 8

Fakulta celkem 4258 3548 1299 655 142 9

Fakulta
Forma
studia

Přihlá-
šeno

Dosta-
vilo se

Uspělo Přijal
děkan

Autore
-

medura

Odvolá-
ní

Přijal
rektor

Přijato
celkem

Zrušilo
přijetí

K zápisu Zapsalo
se

Plán
zap-

saných

PS 3705 3071 1108 501 142 638 8 651 142 510 510 500
KS 553 477 191 154 0 63 1 155 1 156 153 150

PrF

Celkem 4258 3548 1299 655 142 701 9 806 143 666 663 650

3.3 Bakalářské studium

V roce 2001 probíhala výuka v oborech Právní vztahy k nemovitostem, Teorie a praxe
přípravného řízení trestního, Právo sociálního zabezpečení a Místní správa. Ve všech
případech je studium koncipováno jako kombinované studium, v němž je zastoupena jak
složka presenční (představovaná výukou v rámci přednášek a konzultací), tak složka distanční
(představovaná řízeným samostudiem). Toto studium je směrováno výrazně profesně.
Směrem k magisterskému studijnímu programu Právo je koncipováno a akreditováno jako
studium neprostupné. V roce 2001 proběhla reakreditace jednotlivých bakalářských studijních
oboru. Právnická fakulta MU v Brně obdržela reakreditace v bakalářských kombinovaných
oborech: Veřejná správa, Právo sociálního zabezpečení, Teorie a praxe přípravného řízení
trestního, Právní vztahy k nemovitostem, Právo a podnikání, Živnostenské právo a Právo a
mezinárodní obchod.

Údaje o vývoji početních stavů v bakalářských oborech a o výsledcích studia v jednotlivých
povinných předmětech vyjadřují níže uvedené tabulky.
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Aktivní kombinované studium bakalářské stav k 31. 12. 2001

Obory 1998 1999 2000 2001 Celkem
MISP 27 78 105
SOZA 25 76 101
TPRT 2 24 26
VNEM 21 21

Přehled úspěšnosti v bakalářském kombinovaném studiu:

• Přijatí a řádně zapsaní do 1. ročníku v akademickém roce 2001/2002

zapsalo se ke studiu: Místní správa
Právo sociálního zabezpečení

76 + 1 přestup + 1nást.
77

ve stadiu ukončení
(na vl. žádost):

Místní správa
Právo sociálního zabezpečení

1
1

• 2. ročník začínající v akademickém roce 2000/2001

zapsalo se celkem: Místní správa 26
Právo sociálního zabezpečení 24 + 1 přestup

přerušení studia: Místní správa 1
odešlo na jiné fakulty: -
ukončilo zanecháním: -
ve stádiu ukončení studia: Místní správa

Právo sociálního zabezpečení
-
-

• 3. ročník začínající v akademickém roce 1999/2000

zapsalo se celkem: Teorie a praxe přípravného
řízení trestního
Právní vztahy k nemovitostem

25 + 1 přestup

25
přerušení studia: -
odešlo na jiné fakulty: -
ukončilo zanecháním: Teorie a praxe přípravného

řízení trestního
Právní vztahy k nemovitostem

2

3
ve stadiu ukončení studia: Právní vztahy k nemovitostem 1
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• Absolventi studia v roce 2000/2001

studenti zapsaní do 3. ročníku Teorie a praxe přípravného
řízení trestního
Právní vztahy k nemovitostem

28

29
ukončilo bakalářskou státní
zkouškou jaro 2001:

Teorie a praxe přípravného
řízení trestního
Právní vztahy k nemovitostem

26

28
ukončilo bakalářskou státní
zkouškou podzim 2001:

TP
PN

-
-

ukončilo bez bakalářské státní
zkoušky:

-

půjde na bakalářskou státní
zkoušku leden 2002:

TP
PN

2
1

Statistika známek - Právnická fakulta , podzim 2000
BM101Zk Základy teorie práva
BM102Zk Základy státovědy a ústavního práva
BM104Zk Dějiny české veřejné správy
BN301Zk Základy makroekonomie a národního hospodářství
BN302Zk Základy sociologie a psychologie práva
BN303Zk Základy obchodního práva včetně úvodu do občanského práva
BN505Zk Správní právo procesní pro bakaláře II.
BN506Zk Základy občanského práva procesního
BS101Zk Základy teorie práva
BS102Zk Základy státovědy a ústavního práva
BT301Zk Základy makroekonomie a národního hospodářství
BT302Zk Základy sociologie a psychologie práva
BT303Zk Základy občanského práva hmotného a obchodního práva
BT504SZk Souhrnná zkouška. (TPH + TPP)

zk
Předmět Celkem Úspěšně Průměr 1 2 3 U

BM101Zk 24 100% 1.54 11 10 1 2
BM102Zk 26 100% 1.52 15 7 3 1
BM104Zk 27 100% 1.3 18 8 1
BN301Zk 21 100% 1.71 8 11 2
BN302Zk 21 100% 2.19 2 13 6
BN303Zk 21 100% 1.95 7 8 6
BN505Zk 27 100% 1.74 11 12 4
BN506Zk 28 100% 2 7 14 7
BS101Zk 25 100% 2.04 5 14 6
BS102Zk 25 100% 1.48 15 8 2
BT301Zk 24 100% 1.26 18 4 1 1
BT302Zk 24 100% 1.6 11 10 2 1
BT303Zk 24 100% 1.75 10 10 4
BT504SZk 27 100% 1.81 10 12 5
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Statistika známek, Právnická fakulta - jaro 2001
BM201Zk Počítačové a informační systémy pro bakaláře
BM204Zk Základy politologie
BN405Zk Základy občanského práva hmotného
BN605Zk Pozemkové právo pro bakaláře II.
BN606Zk Katastr nemovitostí pro bakaláře
BS202Zk Základy teorie správního práva a práva přestupkového
BS203Zk Základy finančního práva
BT403Zk Základy kriminalistiky
BT601Zk Základy kriminologie, penologie a soudní antropologie
BT602Zk Základy soudního lékařství

zk
Předmět Celkem Úspěšně Průměr 1 2 3 U

BM201Zk 26 100% 1.38 17 8 1

BM204Zk 26 100% 1.25 19 4 1 2

BN405Zk 22 100% 1.4 14 7 1

BN605Zk 28 100% 1.64 15 8 5

BN606Zk 28 100% 1.28 21 6 1

BS202Zk 25 100% 1.4 16 8 1

BS203Zk 25 100% 1.24 19 6

BT403Zk 24 100% 1.5 13 10 1

BT601Zk 27 100% 1.18 23 3 1

BT602Zk 27 100% 1.22 22 4 1

3.4 Magisterské studium

Právnická fakulta realizuje magisterský studijním program Právo a právní věda v presenční
formě v oboru Právo. V uplynulém roce byla dokončena poslední fáze přestavby studijních
plánů. Děkan fakulty po schválení v Akademickém senátu PrF MU zrušil blokovou zkoušku
C a rozšířil předměty státní závěrečné magisterské zkoušky. Došlo k posílení jak počtu
předmětů, které si student musí vybrat, tak současně i ke zvýšení možnosti specializace
studentů rozšířením počtu předmětů zařazených do předmětů státní závěrečné zkoušky. V
uplynulém roce rovněž pokračoval trend k posílení výuky v cizích jazycích. Na půdě PF MU
působili jednak zahraniční lektoři (prof.Wells, Dr. Grossi, Dr.Gillis), jednak učitelé
jednotlivých kateder a zejména někteří vyučující oddělení jazyků (PhDr. Šopovová, PhDr.
Šrámková, Mgr.Šedová) nabídli studentům řadu předmětů. Ve všech případech PrF nabízela
tyto předměty i studentům z jiných fakult univerzity.

V roce 2001 bylo úspěšně reakreditováno studium v oboru Právo. Akreditační komise neměla
zásadních připomínek k provádění tohoto studijního programu. Údaje o vývoji početních
stavů v magisterském studiu a o výsledcích v jednotlivých povinných předmětech vyjadřují
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níže uvedené tabulky.

3.4.1 Stavy posluchačů magisterského studia – aktivní

ročník stav k
31.12.2001

stav k
31.12.2002

stav k
31.12.2003

stav k
31.12.2004

stav k
31.12.2005

stav k
31.12.2006

1. ročník 518

2. ročník 413

3. ročník 420

4. ročník 427

5. ročník 399

Celkem 2 177

Přehled úspěšnosti ve studiu:
Blok A začínající v roce 2000/2001:
• zapsalo se ke studiu: 453
• odešlo na jiné fakulty: 1
• ukončilo zanecháním: 0
• ukončilo složením blokové zkoušky: 271
• ukončilo podmíněným zápisem: 139
• povoleno opakování: 11
• ukončení studia: 41

Blok B začínající v roce 1999/2000 a končící v akademickém roce 2000/2001
• zapsalo se do bloku B: 470
• odešlo na jiné fakulty: 4
• ukončilo zanecháním: 14
• ukončilo složením blokové zkoušky: 275
• ukončilo podmíněným zápisem: 154
• povoleno opakování: 15
• ukončení studia: 16

Absolventi studia v roce 2000/2001:
• zapsalo se do bloku C: 376
• zapsalo se do bloku D: 358
• ukončilo státní magisterskou zkouškou jaro 2001: 237 (+9 r. 2000)
• ukončilo státní magisterskou zkouškou září 2001: 69 (+2 r. 2000)
• ukončilo bez státní magisterské zkoušky: 52

Statistika známek, Právnická fakulta - podzim 2000
MP101Zk Filozofie pro právníky
MP102Zk Sociologie práva
MP103Zk Právní dějiny
MP121Zk Státověda
MP301Zk Základy ekonomie II.
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MP302Zk Základy managementu
MP305Zk Psychologie pro právníky
MP501Zk Občanské právo III.
MP502Zk Pracovní právo II.
MP505Zk Právo duševního vlastnictví
MP705Zk Pozemkové právo
MP706Zk Vybrané problémy ústavního práva - lidská a občanská práva
MP707Zk Vybrané problémy ústavního práva - ústavní soudnictví
MP708Zk Vybrané problémy ústavního práva - ústavní systémy
MP709Zk Vybrané problémy ústavního práva - parlamentní a volební právo
MP710Zk Vybrané problémy ústavního práva - teorie a praxe právního státu
MP724Zk Právo mezinárodního a evropského obchodu
MP725Zk Správní věda
MP901Zk Trestní právo (hmotné a procesní) - zkouška
MP904Zk Právo životního prostředí
MP905Zk Mezinárodní právo veřejné - univerzální a partikulární ochrana lidských práv
MP906Zk Mezinárodní právo veřejné - mezinárodní právo uprchlické
MP907Zk Mezinárodní právo veřejné - univerzální a evropské mezinárodní organizace
MP923Bzk Bloková zkouška C
MP929Zk Finanční právo III.
MPP723Zk Právní informatika II.
MPP930Zk Právní informatika II.

zk
Předmět Celkem Úspěšně Průměr 1 2 3

MP101Zk 451 100% 1.7 206 145 80
MP102Zk 430 99% 1.92 138 179 100
MP103Zk 432 99% 2.09 106 172 143
MP121Zk 439 97% 1.82 186 144 92
MP301Zk 392 99% 1.77 151 176 57
MP302Zk 388 100% 1.36 256 114 14
MP305Zk 392 97% 1.66 195 141 48
MP501Zk 435 99% 1.63 200 192 40
MP502Zk 435 99% 1.72 195 164 70
MP505Zk 438 100% 1.4 291 117 29
MP705Zk 399 95% 1.97 131 161 82
MP706Zk 88 100% 1.39 59 22 6
MP707Zk 86 98% 1.63 43 32 10
MP708Zk 101 100% 1.39 64 33 3
MP709Zk 23 100% 2.08 8 5 10
MP710Zk 93 100% 1.16 78 13 1
MP724Zk 391 97% 1.92 137 152 90
MP725Zk 393 100% 1.28 300 69 22
MP901Zk 1 100% 3 1
MP904Zk 359 98% 1.97 113 147 93
MP905Zk 215 99% 2.09 41 113 57
MP906Zk 60 98% 2.11 12 30 17
MP907Zk 78 100% 2.47 8 25 45
MP923Bzk 351 97% - 91 117 83
MP929Zk 366 99% 1.71 152 158 47
MPP516Zk 253 98% 1.73 124 69 51
MPP723Zk 1 100% 1 1
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Statistika známek, Právnická fakulta - jaro 2001
MP201Zk České a československé právní dějiny II.
MP202Zk Teorie práva II.
MP203Zk Římské právo II.
MP204Zk Politologie II.
MP217BZk Bloková zkouška A
MP402Zk Rodinné právo
MP403Zk Ústavní právo II.
MP601Zk Mezinárodní právo soukromé II. - Evropské mezinárodní právo soukromé
MP602Zk Mezinárodní právo soukromé II. - Mezinárodní právo soukromé v justiční praxi
MP603Zk Občanské právo procesní II.
MP604Zk Obchodní právo III.
MP610BZk Bloková zkouška B
MP801Zk Právo sociálního zabezpečení
MP804Zk Trestní právo procesní
MP806Zk Právo evropských společenství II.
MP808Zk Správní právo III.
MPPIja01Zk Právní informatika II.

zk
Předmět Celkem Úspěšně Průměr 1 2 3

MP201Zk 422 93% 2.67 31 100 263
MP202Zk 419 99% 1.98 114 198 104
MP203Zk 426 97% 2 140 142 126
MP204Zk 418 99% 1.65 199 149 52
MP217BZk 298 92% - 113 112 51
MP402Zk 387 98% 1.48 251 89 42
MP403Zk 368 98% 1.62 199 114 48
MP601Zk 241 99% 1.84 102 75 62
MP602Zk 194 98% 2.04 49 91 51
MP603Zk 427 97% 2.13 107 162 141
MP604Zk 424 95% 1.94 137 179 78
MP610BZk 308 91% - 114 93 74
MP801Zk 344 99% 1.63 168 132 37
MP804Zk 326 97% 1.82 126 134 53
MP806Zk 376 97% 1.64 194 125 42
MP808Zk 346 99% 1.71 156 132 55
MPPIja01Zk 181 97% 1.76 80 62 30

3.5 Rigorózní řízení

Právnická fakulta realizuje rigorózní řízení od roku 1998. Počet přihlášek a vývoj v
jednotlivých řízeních vyjadřuje níže uvedená tabulka. Pozitivem je, že v průběhu roku 2001
byla ukončena všechna řízení zahájená v předchozích letech. V průběhu roku 2001 byla v
rámci reakreditace změněna akreditace rigorózního řízení. Akreditační komise nadále
propojila rigorózní řízení na akreditaci v oboru Právo. Tím došlo k rozdílům oproti předchozí
akreditaci (platné do konce roku 2002), která vázala řízení na obory doktorského studijního
programu. Z výše uvedeného důvodu byly v průběhu podzimu 2001 navrženy a
Akademickým senátem PrF MU v Brně schváleny změny Rigorózního řádu. Tyto by po
schválení v AS MU měly nabýt účinnosti od 1. 4. 2002. Zásadně se novelou mění koncepce
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rigorosního řízení. Existuje jediný akreditovaný obor "Právo". Stávající obory se následně
mění na specializace.

Rigorózní řízení - stav k 31. 12. 2001

OBOR zahájení
rig. řízení

v roce

vrácené rig.
práce

ukonč. rig.
řízení
řádně

ukonč. rig.
řízení

neřádně

neukonč. rig.
řízení

k 31. 12. 2001

uznané
DP

Pracovní právo r. 99
r. 00
r. 01

3
12

4

3 (záporné
opon.
posudky)

r. 99
r. 00
r. 01

2
9
2

r. 99
r. 00
r. 01

/
2
1

r. 99
r. 00
r. 01

/
/
3

1

Občanské právo
hmotné a procesní

r. 99
r. 00
r. 01

9
21
14

2 (záporné
opon.
posudky)

r. 99
r. 00
r. 01

4
14
18

r. 99
r. 00
r. 01

1
/
2

r. 99
r. 00
r. 01

/
/
5

1

Mezinárodní právo r. 99
r. 00
r. 01

5
5

14

2 (záporné
opon.
posudky)

r. 99
r. 00
r. 01

/
7

13

r. 99
r. 00
r. 01

1
1
/

r. 99
r. 00
r. 01

/
/
2

11

Obchodní právo r. 99
r. 00
r. 01

24
25
10

8

3

(záporné
opon.
posudky)
na vlastní
žádost

r. 99
r. 00
r. 01

10
23

8

r. 99
r. 00
r. 01

/
7
4

r. 99
r. 00
r. 01

/
1
6

4

Teorie státu a
práva a právní
filozofie

r. 99
r. 00
r. 01

3
3
1

/
r. 99
r. 00
r. 01

2
/
4

r. 99
r. 00
r. 01

/
/
/

r. 99
r. 00
r. 01

/
/
1

1

Trestní právo
hmotné a procesní

r. 99
r. 00
r. 01

7
8
5

6

1

(záporné
opon.
posudky)
nevyhověl

r. 99
r. 00
r. 01

/
4
6

r. 99
r. 00
r. 01

/
4
3

r. 99
r. 00
r. 01

/
1
2

/

Ústavní právo a
politologie

r. 99
r. 00
r. 01

2
7
6

1

1

(záporné
opon.
posudky)
na vlast.
žádost

r. 99
r. 00
r. 01

1
4
5

r. 99
r. 00
r. 01

/
1
1

r. 99
r. 00
r. 01

/
/
3

4

Finanční právo r. 99
r. 00
r. 01

1
1
2

/
r. 99
r. 00
r. 01

/
1
1

r. 99
r. 00
r. 01

/
/
/

r. 99
r. 00
r. 01

/
/
2

/

Dějiny státu a
práva

r. 99
r. 00
r. 01

2
3
6 1 na vlast.

žádost

r. 99
r. 00
r. 01

/
4
3

r. 99
r. 00
r. 01

/
/
1

r. 99
r. 00
r. 01

/
/
3

/

Správní právo r. 99
r. 00
r. 01

12
18

9

2 (záporné
opon.
posudky)

r. 99
r. 00
r. 01

5
12
19

r. 99
r. 00
r. 01

1
/
1

r. 99
r. 00
r. 01

/
/
1

/

Celkem 242 31 181 31 30 22

Pozn.: Sloupec 2 je v podstatě shodný se sloupcem 4
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3.6 Činnost studijního oddělení a personální zabezpečení

Studijní oddělení zabezpečuje veškerou studijní agendu v magisterském studijním programu,
oboru Právo a právní věda a v bakalářském studijním programu všech vypisovaných oborů
v příslušném akademickém roce a studijní agendu účastníků CŽV. Zajišťuje rovněž agendu
kolejní, stipendijní, rigorózního řízení a všechny dodatkové studijní agendy. Konkretizace
činnosti studijního oddělení je níže uvedena u jednotlivých pracovnic útvaru.

V akademickém roce 2000/2001 tvořilo pracovní kolektiv studijního oddělení celkem šest
pracovnic, včetně vedoucí tohoto oddělení. Studijní agenda a další agendy s ní související
byly zajišťovány následujícími pracovnicemi a v tomto rozsahu:

Mgr. Marcela Kubínská: vedoucí studijního oddělení;

Alice Brychtová:
• agenda přijímacího řízení do magisterského prezenčního studia,
• studijní záležitosti studentů bloku A, včetně organizační přípravy blokové zkoušky,

organizace imatrikulace studentů prvního ročníku.

Hana Navrátilová:
• kolejní agenda,
• studijní záležitosti studentů bloku B (3. a 4. semestr),
• příprava blokové zkoušky A studentů, kteří ji opakují nebo ji nekonali ve zkouškovém

období jarního semestru.

Radka Novotná:
• agenda přijímacího řízení do bakalářského kombinovaného studia,
• studijní záležitosti studentů bakalářského studia,
• příprava státních závěrečných zkoušek v bakalářském studijním programu,
• tisk vysvědčení a diplomů a zajištění promoce rigorózní řízení,
• tisk vysvědčení a diplomů pro doktorandy, zajištění jejich promoce,
• od 1.9. 2001 stipendijní agenda studentů magisterského prezenčního studia.

Eva Pivodová:
• studijní agenda bloku celého bloku C,
• organizační zabezpečení blokových zkoušek a státních závěrečných zkoušek,
• závěr studia, tisk vysvědčení a diplomů, zajištění promoce,
• tisk dalších studijních dokladů o studiu -výpisů o vykonaných zkouškách a studijních

průměrech.

Iva Přehnilová:
• studijní agenda bloku B (5.a 6. semestr), včetně organizace blokových zkoušek,
• pomocné administrativní práce,
• do 31. 8. 2001 stipendijní agenda.
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Dne 31. 12. 2001 odešla ze studijních oddělení do starobního důchodu paní Iva Přehnilová, na
její místo nastoupila paní Radka Schardová, která převzala vzdělávací agendu bloku B. Paní
Radka Schardová od 1. 9. 2001 zabezpečovala studijní agendu (na úvazek 0.25) účasníků
celoživotního vydělávání. Tuto agendu vykonává dále spolu s agendou bloku B od 1. 1. 2002.
Mimo tyto agendy zajišťuje ve spolupráci s proděkankou agendu studijních programů.
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4. Vědecko-výzkumná činnost

4.1 Činnost Vědecké rady - viz 4.2 a 2.6.2.

4.2 Profesorská a habilitační řízení
Profesorské řízení:
• doc. JUDr. Jiří Malenovský, CSc. - 6. března 2001;
• doc. JUDr. Karel Eliáš, Dr. - 2. října 2001.

Habilitační řízení:
• JUDr. Petr Havlan, CSc. - 6. března 2001;
• JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. - 4. prosince 2001.

4.3 Studium v doktorském studijním programu (DSP)

• Ve školním roce 2000/2001 bylo podáno celkem 31 přihlášek do DSP, z toho bylo přijato
15 studentů (všichni kombinovaná forma);

• Ve školním roce 2001/2002 bylo podáno celkem 29 přihlášek do DSP, z toho bylo přijato
20 studentů (všichni kombinovaná forma);

• K 31. 12. 2001 studuje na PrF 68 studentů (z toho 2 cizinci - jeden v prezenční formě a
jeden v kombinované formě);

• Jeden odborný asistent ukončil úspěšně studium v DSP získáním titulu Ph.D.

4.4 Přehled o řešených vědecko-výzkumných úkolech

4.4.1 Granty řešené v roce 2001 získané v minulých letech
Grantová agentura ČR
• „Evropský justiční prostor“ (407/00/0661)

řešitel: doc. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
spoluřešitel: doc. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

• „Harmonizace práva ČR s právem ES v oblasti odpovědnosti za výrobek a v oblasti
všeobecné bezpečnosti výrobku“ (407/00/P078)
řešitel: JUDr. Radka Labíková, Ph.D.
spoluřešitel: doc. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

• „Pozemkové vlastnictví v ČR“ (407/98/0707)
řešitel: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
spoluřešitel: doc. JUDr. Milan Pekárek, CSc.

• „Bariéra pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR ve srovnání s EU“
(402/00/0501)
řešitel: RNDr. Anna Putnová - VUT Brno
spoluřešitel: JUDr. Dana Spáčilová
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• „Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 1989
řešitel: prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. - Právnická fakulta UK Praha
spoluřešitelé: prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc., doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.,

JUDr. Ilona Schelleová, Dr., doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.,
JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

MŠMT ČR
• „Informační systém pro výzkum Evropské unie - databáze Know Europe“ (LI 002007)

spoluřešitel: Mgr. Marie Zejdová

JEAN MONNET PROJECT (Komise ES) (CZ 99/011)

řešitel: doc. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

4.4.2 Granty získané (resp. zahájené) v roce 2001
Grantová agentura ČR
• „Ochrana lidských práv před všemi formami rasismu“ (407/01/1519)

řešitel: PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

Grantová agentura AV ČR
• „Právní regulace financí a majetku územních samosprávných celků" (AA7166101)

řešitel: JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
spoluřešitelé: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc., JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.,

JUDr. Alena Blažková, Ph.D., JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

MŠMT ČR
Program podpory celoživotního vzdělávání

• „Letní škola veřejné správy a Aktuální otázky veřejné správy“ - projekt č. 100
řešitel: JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
spoluřešitelé: doc. JUDr. Petr Průcha, CSc.

• „Aktuální otázky veřejné správy a správního práva“ - projekt č. 32
řešitel: JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
spoluřešitelé: doc. JUDr. Petr Průcha, CSc.

• „Databáze CELEX - Základní informační zdroj o právu ES“ (LI 01033)
spoluřešitel: Mgr. Marie Zejdová

Fond rozvoje vysokých škol
• „Inovace studijních programů v oborech správního práva a správní vědy (517/2001)

řešitel: doc. JUDr. Petr Průcha, CSc.
spoluřešitelé: JUDr. Soňa Skulová, Ph.D., doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.



30

Aktion
• „Ochrana lidských práv: Srovnání a integrace českého práva s právem EU“ (31p10)

řešitel: PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

Vzdělávací nadace Jana Husa
• „Veřejné finance“ (HESP 0102)

řešitel: Mgr. ing. Aleš Borkovec

CEEPUS
• „Mobility grant“ (CZ-0104-00/01)

řešitel: doc. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

Open Society Fund Praha
• „Okrajové kultury“ - vydání českého překladu knihy prof. Rolanda Girtlera Randkulturen

řešitel: PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

OSI Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu
• „Ochrana lidských práv jako cíl evropské integrace“

řešitel: PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

4.4.3 Vývoj vědecko výzkumné aktivity
Rok 1999 2000 2001

Počet řešených grantů 10 11 16

4.5 Účast vědecko-pedagogických pracovníků a studentů fakulty na
vědeckých konferencích pořádaných v tuzemsku

• doc. JUDr. Milan Galvas, CSc., doc. JUDr. Zdenka Gregorová, CSc., JUDr. Irena
Píchová, Ph.D., JUDr. Patrik Matyášek, Ph.D. - „Kolektivní pracovní právo“ v Třešti;

• JUDr. Patrik Matyášek, Ph.D., JUDr. Danuše Spáčilová - „Bariéry vstupu žen do
podnikání a sebeprosazení v ČR“ v Brně;

• JUDr. Patrik Matyášek, Ph.D., PhDr. Tatiana Machalová, CSc. - „Mechanismy a praxe
diskriminace“ v Brně;

• prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. - „Karlovarské právnické dny“ v Karlových Varech;
• prof. ing. Ivan Vágner, CSc., MBA - „MOMAN 01 - Moderní management“ v Praze;
• prof. ing. Ivan Vágner, CSc., MBA – „GEMAN 01 - General management“

v Mariánských Lázních;
• JUDr. Michaela Židlická, Ph.D. - „Setkání českých a slovenských právních romanistů“

v Olomouci;
• doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. - „Vývoj práva v Československu 1945 - 1990“ v Peci

pod Sněžkou;
• prof. JUDr. Jan Filip, CSc., doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., doc. JUDr. Vojtěch Šimíček,

Ph.D., doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc., JUDr. Michal Lamparter, Ph.D. - „Deset let Listiny
základních práv a svobod v Brně;
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• doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. - „Křesťanské a konzervativní politické strany“
v Brně;

• JUDr. Michal Lamparter, Ph.D. - „Církev a stát“ v Brně;
• doc. JUDr. Miloš Večeřa, CSc., doc. JUDr. Pavel Hungr, CSc., JUDr. Karin Kuhnová,

Ph.D., PhDr. Tatiana Machalová, CSc., JUDr. Michal Lamparter, Ph.D., doc. JUDr. Jan
Svatoň, CSc., prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. - „Místo normativní teorie v soudobém
právním myšlení“ v Brně;

• PhDr. Tatiana Machalová, CSc. - „Globalizace a demokracie“ v Brně;
• doc. JUDr. Miloš Večeřa, CSc., PhDr. Martina Urbanová, Ph.D., JUDr. Karin Kuhnová,

Ph.D. - „Perspektivy občanské společnosti v integrující se Evropě“ v Brně;
• doc. JUDr. Vladimír Týč, CSc., doc. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., doc. JUDr. Petr
• Havlan, CSc., JUDr. Radka Labíková, Ph.D. - „Aproximace práva a ekonomická integrace

v procesu přípravy ČR na vstup do EU“ v Ostravě;
• doc. JUDr. Jan Svatoň, Csc., doc. JUDr. Petr Průcha, CSc., JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. -

„Ekonomické fórum OBSE“ v Praze;
• doc. JUDr. Petr Průcha, CSc., JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. - „Aktuální otázky vývoje

právního pořádku v ČR a SR“ v Brně;
• JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. - „Etika ve veřejné správě“ v Hradci Králové, „Vzdělávání

v současné etapě reformy veřejné správy“ v Brně;
• JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. - „Pricewaterhouse Community Business Centre“ v Praze;
• Mgr. Miloslava Šebková - „Vzdělávání v současné etapě reformy veřejné správy“.

4.6 SVOČ

Do III. ročníku soutěže „Studentské vědecké odborné činnosti“ bylo podáno celkem 14
přihlášek. Soutěžilo se v sekci soukromoprávní, sekci veřejnoprávní a ostatní a dále byla
vyhlášena zvláštní cena Jeana Monneta za práci s evropskou tématikou.

Rok 1999 2000 2001
Přihlášky do SVOČ 15 17 14

4.7 Vědecko-organizátorská činnost

4.7.1 VOČ vědecko-pedagogických pracovníků a studentů fakulty
Účast 3 posluchačů PrF v soutěži MOOT COURT COMPETITION v Praze (Michael Vrtek,
Eva Šmerdová, Jan Šamánek).

4.7.2 Přehled o vědeckých konferencích organizovaných fakultou, resp. jejími
katedrami s mezinárodní účastí
• „Církev a stát“ dne 26. září 2001 - (katedra ústavního práva a politologie);
• „Místo normativní teorie v soudobém právním myšlení“ (K odkazu Františka Weyra a

Hanse Kelsena) ve dnech 27. až 28. září 2001 - (katedra právní teorie);
• „10 let Listiny základních práv a svobod“ dne 14. listopadu 2001 - (katedra ústavního

práva a politologie).
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4.8 Činnost oddělení vědy a zahraničních styků

4.8.1 Věda a výzkum
• organizační zajištění habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem včetně

vydávání předepsaných informací a pokynů pro RMU a MŠMT ČR,
• organizace a zabezpečení administrativní agendy související s uskutečňováním

konferencí, sympózií a seminářů pořádaných fakultou,
• vedení administrativy vědecko-výzkumných grantů,
• organizace studentských vědeckých soutěží,
• příprava rozpočtu pro vědu a výzkum a přehled finančních výdajů, spolupráce s ek.odd.,
• Vědecká rada - organizační zajištění (pozvánky, zápisy),
• zajišťování správní agendy vědecko-výzkumné činnosti,
• zajišťování podkladů pro výroční zprávu pro RMU.

4.8.2 Doktorský studijní program
• příjem přihlášek do DSP a administrativa přijímacího řízení včetně zápisu do DSP,
• zavedení nové agendy evidence studentů DSP v počítači,
• evidence studentů DSP, jejich prospěchu a průběhu studia, vypracování výkazů pro RMU

a MŠMT ČR,
• vystavování dekretů, rozhodnutí děkana,
• evidence absolventů,
• vystavování diplomů a vysvědčení,
• archivace,
• další povinnosti vyplývající se Studijního a zkušebního řádu DSP.

4.8.3 Zahraniční styky
• zpracování návrhů na vysílání učitelů a studentů fakulty na pracovní cesty a studium do

zahraničí,
• zajišťování a organizace akcí fakulty s mezinárodní účastí,
• průběžná evidence aktivních a pasivních zahraničních styků,
• zajišťování přijetí zahraničních hostů fakulty,
• organizační zajištění zahraničních pracovních cest pracovníků fakulty včetně jízdenek a

rezervace ubytování,
• vyúčtování zahraničních pracovních cest,
• evidence zápisů z cest do zahraniční a zpráv o pobytu zahraničních hostů,
• příprava rozpočtu a přehled finančních výdajů,
• zpracování měsíčních výkazů Pojištění osob při cestách do zahraničí pro RMU,
• organizace pobytů studentů PrF v zahraničí a zahraničních studentů na PrF MU,
• organizace mezinárodních programů SOCRATES-ERASMUS, AKTION,
• zajišťování podkladů pro výroční zprávu pro RMU.
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5. Ediční činnost

5.1 Ediční (redakční) rada

Personální složení:
• Doc. JUDr. Josef Fiala, CSc. - předseda,
• Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. - člen,
• Doc. JUDr. Karel Eliáš, Ph.D. - člen,
• prof. JUDr. Pavel Holländer, CSc. - člen,
• Doc. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. - člen,
• Doc. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. - člen,
• Doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. - člen,
• Doc. JUDr. Vladimír Týč , CSc. - člen.

Zasedání ediční (redakční) rady se konalo dne 9. 1. 2001.

Přehled činnosti:
• zhodnocení plnění edičního plánu za rok 2000,
• přijata zásadní opatření v důsledku špatné autorské kázně,
• vyřazeny z evidence tituly, jejichž autoři dlouhodobě nerealizovali ediční plány,
• schválení edičního plánu pro rok 2001.

5.2 Přehled o výukových a studijních publikacích

Ediční řada 17/22, tj. výukové, studijní publikace a praktické příručky byla v hodnocených
letech vydána v tomto počtu :

Rok 2001 2000 1999
Učebnice 15 11 11

Praktické příručky - 1 -
Celkem nových:

Výukové a studijní publikace
v hodnocených letech celkem:

38

15 12 11

5.3 Přehled o vědecko-výzkumných publikacích

Edice 02/58, tj. vědecká díla, sborníky z konferencí, ročenky, je v letech 2001 a 2000, 1999
prezentována tímto počtem titulů.

Rok 2001 2000 1999
Vědecká díla 4 3 6

Sborníky z konferencí 2 2 6
Ročenky - 2 2

Celkem (nových):

Vědecko-výzkumné publikace
v hodnocených letech celkem:

27

6 7 14
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5.4 Přehled dalších vydaných publikací

Tuto kategorii reprezentují díla vydávána v tzv. „mimoediční řadě“, např. Statut PrF MU
v Brně, Studijní katalog PrF, Příručka k přijímacímu řízení na PrF.

Rok 2001 2000 1999
Tituly mimo edici 3 3 3

Celkem:

Tituly mimo edici
v hodnocených letech celkem: 9

3 3 3

Přehled celkem vydaných publikací na Právnické fakultě MU v Brně v letech 2001, 2000,
1999 mimo specielní rozlišení jednotlivých edicí

Druh díla/Rok Rok 2001 Rok 2000 Rok 1999 Celkem
Výukové a studijní publikace 15 12 11 38
Vědecko-výzkumné
publikace

6 7 14 27

Další vydané publikace 3 3 3 9
Celkem: 24 22 28 74
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6. Zahraniční aktivity a spolupráce

6.1 Vzájemná mobilita vědecko-pedagogických pracovníků

Výjezdy pedagogů:
• Vídeňská univerzita,
• Univerzita Poznaň,
• Univerzita Wroclaw,
• Univerzita Katowice,
• Univerzita Krakow,
• Univerzita Szeged,
• Univerzita Regensburg,
• Erasmova Univerzita Rotterdam,
• Univerzita Györ,
• Evropský institut veřejné správy Maastricht,
• National and Kapodistrian University Atény,
• Univerzita Salzburk,
• Institut základů vědy Salzburg,
• Mezinárodní centrum neziskových organizací Opatija,
• Varšavská Univerzita,
• Institut pro právní a sociální filozofii Saarbrücken,
• Švédský institut Stockholm,
• Univerzita Edinburgh,
• Institut evropských studií Florencie,
• UNIDROIT Řím,
• Institut srovnávacího práva Lausanne,
• Švýcarský Nejvyšší soud Lausanne,
• OSN,
• CERN Ženeva,
• Katolický institut Paříž,
• Max-Planck-Institut Mnichov,
• Institut srovnávacího práva Paříž,
• Právnická fakulta Ženeva,
• Institut římského práva Vídeň,
• Univerzita Marseille,
• FOWI Vídeň,
• Univerzita Komenského Bratislava,
• Trnavská Univerzita Trnava,
• Technická univerzita Zvolen,
• Centrum dalšího vzdělávání EU Bratislava,
• Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) Ženeva.

Rok 1999 2000 2001
Výjezdy pedagogů 47 80 79
Pobyty hostujících

profesorů
37 35 43



36

6.2 Vzájemná mobilita studentů

Výjezdy studentů:
• Vídeňská univerzita,
• Univerzita Manchester,
• Univerzita Lucemburg,
• Univerzita Dijon,
• Univerzita Marseille,
• Univerzita Konstanz,
• Univerzita Innsbruck,
• Univerzita Viadrina Frankfurt n/O,
• Univerzita Rovaniemi,
• Erasmova Univerzita Rotterdam,
• Institut pro právní a sociální filozofii Salzburg,
• Univerzita Utrecht,
• Letní univerzita Alpbach,
• John Marshall Law University Chicago,
• Univerzita Miláno,
• Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) Ženeva.

Rok 1999 2000 2001
Výjezdy studentů 22 44 50

Pobyty zahraničních
studentů

1 0 2

6.3 Aktivní účast vědecko-pedagogických pracovníků a studentů fakulty na
konferencích pořádaných v zahraničí

• doc. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. - konference „Hereditary Relations and Testament
Law in the European Union“ v Aténách (únor 2001);

• doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., JUDr. Věra Kalvodová, Dr., JUDr. Jana Zezulová, Ph.D. -
konference „Ochrana lidských práv a svobod prostředky trestního práva“ v Bratislavě
(únor 2001);

• JUDr. Danuše Spáčilová - mezinárodní seminář „Dny právní informatiky“ v Salzburgu
(únor 2001);

• doc. JUDr. et PhDr. Miloš Večeřa., CSc. konference „Teoreticko-právní souvislosti
vstupu suverénního státu do EU“ v Piešťanech (březen 2001);

• doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. a JUDr. Iveta Juráková, Ph.D. - konference „Aktuální stav
a perspektivy ochrany lidských práv a svobod“ v Bratislavě (březen 2001);

• JUDr. Kateřina Adámková - mezinárodní konference „NGO-Government Partnership“
v Opatiji (duben 2001);

• prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA - mezinárodní kolokvium „Marketing 2001“ ve
Zvolenu (květen 2001);

• JUDr. Michaela Židlická, Dr. - mezinárodní konference právních historiků ve Vídni
(květen 2001);

• prof. JUDr. Jan Filip, CSc. - mezinárodní konference odborníků ústavního práva z
Latinské Ameriky a střední Evropy ve Wroclawi (září 2001);

• JUDr. Michaela Židlická, Dr. - mezinárodní kongres právních romanistů SIHDA
v Rotterdamu (září 2001);
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• doc. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. - mezinárodní workshop „Ochrana minoritních
akcionářů ve střední a východní Evropě“ ve Vídni (září 2001);

• PhDr. Tatiana Machalová, CSc. - mezinárodní konference „Diskurzivní teorie lidských
práv“ v Bratislavě (září 2001);

• prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. - mezinárodní konference „Slovenské dny obchodního
práva v Bratislavě (říjen 2001);

• doc. JUDr. Vladimír Týč, CSc. - mezinárodní konference Europe 2004 - Le Grand Debat“
v Bruselu (říjen 2001);

• doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. - mezinárodní konference „Vztah státu a církve“
v Paříži (říjen 2001);

• prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. - konference „III. Slovensko-české dny obchodního práva“
v Štrbském Plese (říjen 2001);

• doc.JUDr. Vladimír Týč, CSc. a doc. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. - mezinárodní
konference „The National Interpretations of the Rome Convention on the Law Applicable
to Contractual Obligations“ v Paříži (listopad 2001);

• JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. - mezinárodní konference v Maastrichtu (prosinec 2001).

6.4 Přehled o mezinárodních smlouvách fakulty o spolupráci

• The John Marshall Law School Chicago (USA)

6.5 Členství a funkce vědecko-pedagogických pracovníků fakulty
v mezinárodních organizacích

• Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. - Mezinárodní liga pro soutěžní právo Paříž (předseda české
pobočky, člen mezinárodního řídícího výboru);

• Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. - Mezinárodní liga pro soutěžní právo Paříž (člen
mezinárodního řídícího výboru);

• Doc. JUDr. Ivo Telec, CSc. - Mezinárodní liga pro soutěžní právo Paříž (člen
mezinárodního řídícího výboru);

• Doc. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. - Mezinárodní institut humanitárního práva San Remo
(člen), Poradní výbor řízený podle Úmluvy o ochraně národnostních menšin Strassbourg
(člen), ASIL Washington (člen);

• Doc. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., Doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc., Doc. JUDr. Josef
Kuchta, CSc., JUDr. Věra Kalvodová, Dr., JUDr. Jana Zezulová, Ph.D., JUDr. Iveta
Juráková, Ph.D. - Mezinárodní asociace trestního práva AIDP (členové);

• Doc. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. - Mezinárodní
společnost pro rodinné právo Rijksbergen (členky);

• Doc. JUDr. Ivo Telec, CSc. - AIPPI Bern, IBA Londýn, ATRIP Ženeva, INTER GU
Mnichov (člen);

• Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., Doc. JUDr. Vladimír Týč, CSc.- Společnost pro srovnávací
legislativu Paříž (členové).
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7. Lidské zdroje

7.1 Změny stavu lidských zdrojů fakulty

V průběhu roku ukončilo pracovní poměr 25 pracovníků,
z toho 2 z kategorie akademických pracovníků:

• 31. 8. 2001 JUDr. Renata Rye, Ph.D. - dohoda na žádost pracovnice;
• 31. 8.2001 JUDr. Jana Dostálová - dohoda na žádost pracovnice;
z toho 6 neakademických pracovníků:

• 30. 6. 2001 Ing. Oldřich Zejda - výpověď daná zaměstnavatelem;
•  7. 9. 2001 Ivana Haluzová - odchod do předčasného důchodu;
• 30. 9. 2001 JUDr. Jiří Vala - dohoda na žádost prac. - bez udání důvodu;
• 30. 9. 2001 Pauliková Miroslava - dohoda - organizační důvody;
• 30.10. 2001 JUDr. Miroslava Wünschová - dohoda;
• 31.12. 2001 Iva Přehnilová - odchod do starobního; důchodu;

 z toho 3 prac. údržby ve vedlejším pracovním poměru:

• 14 uklizeček bylo převedeno do firmy REHAP, s.r.o.

V průběhu roku nastoupilo 7 nových pracovníků:
• 1. 5. 2001 JUDr. Dana Šrubařová - tajemnice fakulty;
• 16. 5. 2001 Blanka Šimberová - vedoucí sekretariátu děkana;
• 15. 8. 2001 Jana Koukolová - vzdělávací a ediční středisko;
• 1. 9. 2001 JUDr. Zděněk Kapitán - katedra mezinárodního a evropského práva;
• 1. 11. 2001 Hana Brzobohatá - katedra ústavního práva a politologie;
• 1. 12. 2001 JUDr. Kateřina Šimáčková - katedra ústavního práva a politologie;
• 1.12. 2001 Dr. Mark Gillis, J.D. - katedra ústavního práva a politologie.

Právnická fakulta zaměstnává 3 pracovnice se změněnou pracovní schopností:
• JUDr. Iveta Juráková, Ph.D.;
• JUDr. Zdeňka Králíčková,Ph.D.;
• Jana Lautrbachová.

V průběhu roku 2001 bylo uzavřeno 7 dohod o pracovní činnosti,
z toho:
• 5 dohod na výkon strážní služby,
• 1 dohoda na úklid za dlouhodobě nemocnou uklízečku,
• 1 dohoda na zajištění funkce a chodu systémů výpočetní techniky.

V průběhu roku 2001 bylo uzavřeno 227 dohod o provedení práce na (pro):
• externí výuku ( přednášky, semináře, postupové a státní zkoušky v magisterském a

bakalářském studiu, komise pro obhajoby diplomových prací),
• externí výuku v programu celoživotního vzdělávání,
• rigorózní řízení (vypracování posudků na rigorózní práce účast v komisích),
• účast v doktorském studijním programu (vypracování posudků na disertační práce, účast

v komisích),
• přednášky v odborných kurzech pořádaných Vzdělávacím a edičním střediskem.
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Během roku 2001 byly uzavřeny 2 dohody o výkonu Civilní služby:
• Mgr. Jaroslav Pavliňák – 1.10.2000 až 31.3.2002 pracuje v ÚK;
• Zdeněk Hájek – 15.11.2001 až 14.5.2003.

4 pracovnice jsou v současné době na mateřské dovolené:
• JUDr. Blažková Alena, Ph.D.;
• Mgr. Lenka Jeřábková, Ph.D.;
• JUDr. Renata Rázková, Ph.D.;
• Jana Lautrbachová.

7.2 Struktura vědecko-pedagogických pracovníků podle kvalifikace,
pohlaví a věku

(stav k 31.12. 2001)

z toho prům. věk do 30let 30-50 let nad 50 letakademičtí
pracovníci Počet

muži ženy

profesor 6 6 - 56 - 1 5

docent 27 21 6 49 - 14 13

odborný asistent 36 11 25 34 3 29 4

asistent 9 3 6 34 3 5 -

celkem 78 41 37 43 3 50 22

Pozn.1: Všichni akademičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání
Pozn. 2: Z celkového počtu akademických pracovníků jsou 2 zaměstnáni ve vedlejším pracovním poměru
Pozn. 3: 3 ženy jsou v současné době na mateřské dovolené
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7.3 Struktura neakademických pracovníků podle kvalifikace, pohlaví a
věku

(stav k 31.12. 2001)

neakademičtí pracovníci techničtí
pracovníci

THP-
administrativa

dělnická
kategorie celkem

Počet 12 29 9 50

Muži 3 - 5 8

z 
to

ho

Ženy 9 29 4 42

průměrný věk 39 50 47 45

do 30 let 3 4 1 8

30 – 50 let 4 11 4 19

vě
k

nad 50let 5 14 4 23

VŠ 4 6 - 10

ÚSO s maturitou 8 20 1 29

ÚSV s maturitou - 2 - 2

vyučen s maturitou - - 2 2

SO bez maturity - 1 - 1

vyučen bez mat. - - 5 5

vz
dě

lá
ní

Základní - - 1 1

Pozn. 1: Z celkového počtu neakademických pracovníků je 1 zaměstnán ve vedlejším pracovním poměru
Pozn. 2: 1 žena je v současné době na mateřské dovolené

7.4 Přehled o kvalifikačním růstu lidských zdrojů fakulty

2 akademičtí pracovníci ukončili profesorské řízení a byli jmenováni profesory:

• Prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.;
• Prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA.
2 akademičtí pracovníci ukončili habilitační řízení a získali titul docent:

• Doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.;
• Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Doktorské studium ukončil:

• JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
Rigorózní studium úspěšně ukončil:
JUDr. Filip Křepelka.
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7.5 Hmotná zainteresovanost

Pracovníci jsou odměňování dle platných mzdových předpisů MU. Mzdy tvoří tři základní
složky. Základní (tarifní) mzdy, příplatky za vedení a osobní příplatky.

Údaj /rok 1999 2000 2001
základní mzdy 17 514 000 18 263 006 18 250 881
příplatky za vedení 449 000 462 910 342 457
osobní příplatky 3 168 000 3 220 631 2 636 520
průměrná měsíční mzda na pracovníka 12 212 13 028 13 352
index bazický průměrné mzdy na pracovníka 100 106,7 109,3

V roce 2001 byl vyplacen další plat ve dvou částech:
• v červnu ve výši 50% základní mzdy,
• v prosinci 25% základní mzdy.

údaj /rok 1999 2000 2001
vyplacený 13. plat za rok 1 455 000 1 469 000 1 107 819
průměr na pracovníka v roce 10 090 10 478 8 360
index bazický průměru 13.platu na
pracovníka

100 103,8 82,9

Účast akademických pracovníků na rigorózním řízení v roce 2001 byla odměněna celkovou
částkou 229 160,- Kč.

Další nezanedbatelnou složkou hmotné zainteresovanosti akademických pracovníků je systém
odměňování výuky v rámci studijního programu celoživotního vzdělávání, které je
prováděno podle pravidel zakotvených ve Směrnici děkana č. 03/2001 - Pravidla odměňování
akademických pracovníků v programu CŽV „Právo a Právní věda“, obor „Právo“,
v akademickém roce 2001/2002. Tento způsob odměňování se projevil až v měsíci listopadu a
prosinci a k 31.12.2001 činila celková výše vyplacených odměn 177 600,- Kč.

7.6 Vývoj vybraných údajů o lidských zdrojích fakulty v čase

 Údaj /rok 1999 2000 2001
celkem pracovníků k 31.12. 144 139 126
akademičtí pracovníci k 31.12. 76 76 75
neakademičtí pracovníci k 31.12. 68 64 51
průměrný počet pracovníků 144,2 140,2 132,5
průměrný přepočtený stav pracovníků 137,75 135,06 132,65
průměrný věk pracovníků 45 44,86 44,21
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8. Ekonomika fakulty

8.1 Hospodaření fakulty

NÁKLADY (v tis. Kč)

1999 2000 2001
 1. drobné přeměty a ost. materiál 5 682 4 367 3 094
 2. knihy, časopisy 2 195 2 087 1 365
 3. energie 4 106 3 241 4 790
 4. opravy a údržba 3 359 3 992 1 606
 5. cestovné, reprezentace  353  570  623
 6. ostatní služby 4 788 4 261 4 224
 7. stipendia  841  560  658
 8. telefony, poštovné  873  672  641
 9. daň z příjmu  0  0
10. zákonné pojištění 8 450 8 675 8 762
11. ostatní náklady 5 806 3 872 4 372

12. NEINV náklady celkem 36 453 32 297 30 135

13. mzdy základní 17 514 18 282 18 251
14. ostatní (os. hodn., přípl. za ved., OON) 8 403 8 265 8 755

15. mzdové náklady celkem 25 917 26 547 27 006

16. celkem NIV + mzdy 62 370 58 844 57 141
Index bazický (rok 1999 základ) 100 94,3 91,6

VÝNOSY (v tis. Kč)

17. příjmy rozpočtové celkem 37 410 37 828 40 294
18. příjmy mimorozpočtové-hlavní činnost 22 585 17 579 13 520
v tom : studenti – samoplátci 12 452 6 647 2 649
19. příjmy doplňkové činnosti 3 825 3 441 3 912

20. celkem HČ + DČ 63 820 58 848 57 726
Index bazický (rok 1999 základ) 100 92,2 90,5

21. hospodářský výsledek

Index bazický (rok 1999 základ)

1 450

100

4

0,3

585

40,3
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8.2 Hospodaření s finančními fondy (v tis. Kč)

Rok 1999 Rezervní FRIM Stipendijní Odměn
Stav k 1.1. 1999 6 488 1 933 0 2 301
Tvorba fondu 225 1 076 43 57
Čerpání fondu 590 1 415 0 0
Stav k 31.12.1999 6 123 1 594 43 2 358
Index bazický 99/99 100 100 100 100

Rok 2000 Rezervní FRIM Stipendijní Odměn
Stav k 1.1.2000 6 123 1 594 43 2 358
Tvorba fondu 3 799 1 288 239 0
Čerpání fondu 0 2 877 5 2 358 převod do rezervního fondu
Stav k 31.12.2000 9 922 5 277 0
Index bazický 00/99 162 0,3 644 0

Rok 2001 Rezervní FRIM Stipendijní Odměn
Stav k 1.1.2001 9 922 5 277 0
Tvorba fondu 4 1 307 371 0
Čerpání fondu 0 1 280 72 0
Stav k 31.12.2001 9 926 32 576 0
Index bazický 01/99 162,1 2 1339,5 0
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8. 3 Účetní stav majetku MU ve správě fakulty k 31. 12. 2001 (v tis. Kč)

1. Dlouhodobý hmotný majetek DHM 18 356
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek DDHM 18 964
3. Dlouhodobý nehmotný majetek DNM 663
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek DDNM 214
5. Učební pomůcky UP 1 547
6. Umělecká díla JHM 681
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9. Vzdělávací a ediční středisko (VES)
Působnost útvaru byla v roce 2001 orientována jak v rámci hlavní, tak i doplňkové činnosti. V
rámci hlavní činnosti se jednalo o tyto aktivity:
• zabezpečení realizace celoživotního vzdělávání v akreditovaném magisterském studiu,
• zabezpečení výroby a prodej vlastních publikací,
• prodej publikací vlastních i z jiných vydavatelství ve fakultním knihkupectví.

V rámci doplňkové činnosti se realizovaly následující aktivity:
• organizování kurzů a seminářů,
• zabezpečení zpracování posudků,
• organizace právních konzultací,
• prodej publikací mimo MU, tzn. knihkupcům a právnickým i fyzickým osobám na

základě objednávky,
• zajišťování krátkodobých pronájmů.

9.1 Vzdělávací aktivity v rámci doplňkové činnosti

Rok 1999 2000 2001
počet kurzů a seminářů 18 20 20
počet účastníků 878 1255 1468
počet posudků, konzultací... 51 43 45
výnosy v tis. Kč 2545 2686 3063

V rámci doplňkové činnosti organizovalo VES v roce 2001 jednodenní a vícedenní semináře a
kurzy pro právnickou i neprávnickou veřejnost a kurzy na objednávku (kurzy práva pro
daňové poradce). Pro zájemce o magisterské studium na fakultě se uskutečnily přípravné
kurzy ze společenských věd a dějepisu.

9.2 Celoživotní vzdělávání

V akademickém roce 2001/2002 je v rámci celoživotního vzdělávání na Právnické fakultě
MU organizován, v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
v platném znění, pouze jeden program, a to v rámci akreditovaného magisterského studijního
programu Právo a právní věda, studijní obor Právo. Forma byla v souladu s akreditovaným
programem určena jako prezenční.

Účast v programu CŽV byla přednostně nabídnuta uchazečům o studium nepřijatým
v přijímacím řízení k magisterskému studiu pro akademický rok 2001/2002 z kapacitních
důvodů. Této možnosti využilo 25 stávajících účastníků. Z důvodů nenaplnění plánované
kapacity nepřijatým účastníky byl program nabídnut veřejnosti. Účastníci z řad veřejnosti byli
vybíráni na základě přijímací zkoušky obsahově identické s přijímací zkouškou
k magisterskému studiu (přijato 30 účastníků). Do programu bylo tedy zařazeno 55 účastníků.
Prezenční forma byla obdobně jako v magisterském studiu doplněna o možnost
individuálního vzdělávacího plánu, této možnosti využilo 10 účastníků.

Vzdělávání v programu bylo zahájeno 15.10.2001. Vzdělávání se dosud řídí Směrnicí děkana
02/2001, kterou se vydává Prozatímní řád celoživotního vzdělávání. Vnitřní předpis Řád
celoživotního vzdělávání byl schválen Akademickým senátem fakulty v závěru roku 2001 a je
ve schvalovacím procesu Akademického senátu univerzity. Jeho obsah odpovídá zásadám
stanoveným v Prozatímním řádu a nemá dopad na obsah smluv s účastníky CŽV.
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Nenaplnění plánované kapacity (100 účastníků) bylo zapříčiněno určitou neznalostí veřejnosti
s podmínkami CŽV v novelizovaném § 60 ZVŠ (nemožnost automatického přechodu do
magisterského studia po absolvování celého programu CŽV, ukončení programu „pouze“
osvědčením a náročností přijímací zkoušky, která vypovídá i o náročnosti studia). Určitou
bariérou pro potencionální účastníky CŽV byla též prezenční forma vzdělávání a také
postavení účastníka CŽV (není studentem VŠ).

CŽV 2001/2002

počet účastníků výnosy v tis.Kč náklady v tis. Kč hospodářský výsledek

55 1346 307 1039

9.3 Prodej odborné literatury

1999 2000 2001
výnosy

v tis. Kč cca kusů

výnosy

v tis. Kč cca kusů

výnosy

v tis. Kč cca kusů

knihkupectví –

hlavní činnost

3174 21000 2746 22400 3342 25890

prodej mimo MU –

doplň. čin.

915 2620 852 3794 981 2812

prodej celkem 4089 23620 3598 26194 4323 28702

Pozn.: prodej odborné literatury ve fakultním knihkupectví zahrnuje i tituly jiných vydavatelů (např. LINDE,
SAGIT, C.H.BECK, IFEC atd.)

9.4 Personální zabezpečení VES

Personální zabezpečení VES bylo v letech 1999 - 2001 beze změn:
• celkem 7 pracovnic, z toho na:

• doplňkovou činnost 3 pracovnice,
• hlavní činnost 4 pracovnice (pouze ve 4. čtvrtletí 2001 4,25 pracovnice)

9.5 Hospodaření VES

V přehledu hospodaření VES nejsou uvedeny výnosy za pronájmy v rámci doplňkové
činnosti, které VES zajišťuje.
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1999 2000 2001

výnosy náklady hosp.

výsledek

výnosy náklady hosp.

výsledek

výnosy náklady hosp.

výsledek

VES celk.

 v tis. Kč

8799 7251 1548 8021 6440 1581 9727 7563 2164

doplňková

 činnost

3460 1144 2316 3081 1429 1652 3526 1371 2155

hlavní

činnost-

edič.

5339 6107 -768 4940 5011 -71 4855 5885 -1030

hlavní

činnost-

CŽV

- - - - - - 1346 307 1039

Přestože vývojový trend hospodaření VES je příznivý a vykazuje pozitivní výsledky, jsou
okruhy činností, kde hospodaření vykazuje trvale záporné výsledky (ediční činnost a prodej)
a bude proto nutné zásadním způsobem změnit rozpočtová pravidla pro tuto oblast činnosti
VES.
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10. Ústřední knihovna
Ústřední knihovna Právnické fakulty MU (ÚK PrF MU) rozvíjela v roce 2001 svou činnost na
všech úsecích bez větších změn, průběžně byla upravována organizace některých dílčích
činností především na úseku služeb v souladu s aktuálními požadavky a potřebami uživatelů.

10.1 Vývoj a stav knihovního fondu

Knihovní fond ÚK PrF MU tvoří tři základní samostatné části, tzv. nový fond budovaný od
roku 1969 (kdy byla obnovena právnická fakulta v Brně), starý fond, vybudovaný v letech
existence předchůdkyně dnešní fakulty (1919-1950) a fond Evropského informačního
střediska (EIS), který tvoří publikace vydané Radou Evropy a Evropskými společenstvími.

10.1.1 Knihovní fond
Starý fond je doplňován pouze výjimečně z darů nebo antikvárních nákupů, doplňování
nového fondu je průběžné, nové tituly jsou získávány koupí nebo darem. Fond EIS tvoří
publikace zasílané zdarma příslušnými útvary obou mezinárodních organizací.

Tabulka zachycuje údaje o knihovním fondu:
• celkový stav (počet svazků, vždy k 31.12 daného roku),
• přírůstek (počet svazků získaných v daném roce),
• úbytek (počet svazků z knihovního fondu v daném roce vyřazených).

Každá skupina údajů je rozdělena do tří částí:
• údaje o Ústřední knihovně Právnické fakulty MU jako celku (užívána zkratka ÚK),
• údaje o fondu půjčovny a studovny (užíván termín knihovna),
• údaje o fondu Evropského informačního střediska (užívána zkratka EIS).

Stav knihovního fondu
k 31.12.

Přírůstek
za rok

Úbytek
za rok

Rok

ÚK Knihovna EIS ÚK Knihovna EIS ÚK
2001 120 283 116 338 3 945 3 301 2 953 348 43
2000 117 025 113 428 3 597 4 143 3 514 629 71
1999 112 953 109 985 2 968 3 983 3 655 328 6 018

10.1.2 Odběr periodik
Odběr periodik je upravován při uzavírání objednávek na další kalendářní rok. Průběžně jsou
doobjednávány nově vzniklé české tituly, výjimečně je v průběhu roku upravován počet
odebíraných výtisků u jednotlivých titulů. Na rok 2001 a v průběhu roku bylo objednáno 5
nových a zrušeno 6 titulů zahraničních; objednáno 12 nových a zrušeno 15 titulů tuzemských.
V údaji o zrušených titulech jsou započítány i ty případy, kdy bylo vydávání časopisu
zastaveno.

Všechny odebírané časopisy jsou k dispozici ve studovně, na katedry byla v roce 2001
zasílána pouze Sbírka zákonů (1-2 výtisky dle individuálních požadavků), každému učiteli
pak kopie obsahu každé nově došlé částky.

Periodika pro EIS jsou zasílána zdarma, jejich počet je velmi proměnlivý (často jde o účelově
vydávaná periodika, která brzy zanikají – viz rozdíl v počtu titulů mezi roky 2000 a 2001).
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Tabulka zachycuje počet titulů periodik odebíraných v daném roce (získávaných koupí, darem
a výměnou). Údaje jsou rozděleny do tří skupin:
• údaje o Ústřední knihovně Právnické fakulty MU jako celku (užívána zkratka ÚK),
• údaje o odběru periodik pro studovnu (užíván termín knihovna),
• údaje o odběru pro Evropské informační středisko (užívána zkratka EIS).

V rámci každé skupiny jsou uvedeny údaje o titulech:
• celkem,
• českých,
• zahraničních.

ÚK – tituly
odebíraných periodik

Knihovna – tituly
odebíraných periodik

EIS – tituly
odebíraných periodik

Rok

celkem české cizí celkem české cizí celkem české cizí
2001 359 202 157 297 192 105 62 10 52
2000 494 212 282 301 195 106 193 17 176
1999 458 205 253 291 190 101 167 15 152

10.2 Hodnocení činnosti z kvantitativního a kvalitativního hlediska

Rok 2001 byl pátým rokem činnosti knihovny v nových podmínkách a těm odpovídá i
organizace jednotlivých úseků a pracovních postupů. Automatizován je proces jmenného a
věcného zpracování literatury a výpůjční proces, využíván je knihovnický systém T-series.
Činnost knihoven MU koordinuje Knihovnicko-informační centrum, které působí v rámci
ÚVT MU. Budován a na Internetu vystaven je souborný katalog MU (v rámci
http://library.muni.cz), katalog naší knihovny byl v roce 2001 ve spolupráci s KIC MU
pravidelně aktualizován.

10.2.1 Doplňování a zpracování knihovního fondu
Při doplňování knihovního fondu spolupracuje knihovna s dalšími útvary fakulty – při nákupu
odborné literatury s jednotlivými katedrami (knihy jsou nakupovány na základě požadavků
učitelů, u české odborné literatury jsou tyto požadavky doplňovány dle profilu fondu a
konkrétních uživatelských potřeb), s vzdělávacím a edičním střediskem při doplňování titulů
vydávaných fakultou (1 výtisk získává knihovna jako dar, nákup dalších exemplářů je řešen
individuálně, ve větším počtu jsou nakupovány učebnice k jednotlivým oborům), se studijním
oddělením a oddělením vědy a výzkumu při kompletování fondu diplomových a ostatních
prací obhájených na fakultě. V roce 2001 bylo zpracováno 463 titulů těchto prací. Číselný
přehled o doplňování fondu (viz část 10.1.1 Knihovní fond) a o jeho finanční stránce (viz část
10.5 Hospodaření knihovny).

Nově získané monografie jsou zaevidovány, opatřeny moderními ochrannými a
identifikačními znaky a počítačově zpracovány (i v roce 2001 platila zásada co nejrychlejšího
zpracování nových titulů, v případě potřeby je kniha předána úseku služeb do jedné hodiny od
obdržení). Obdobným procesem zpracování procházejí postupně i tituly starší, průběžně je
prováděna tzv. retrokatalogizace knihovního fondu (bližší informace a číselný přehled viz
10.3.2 Počítačové zpracování fondu).
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Odborná periodika jsou odebírána ve stanoveném počtu výtisků (ve větším počtu výtisků jsou
nakupovány vybrané tituly českých právnických periodik), z nichž vždy 1 výtisk je k
dispozici ve studovně ve volném výběru a případný další výtisk v sektoru vyhrazeném pro
učitele fakulty. Pro počítačový katalog jsou časopisy průběžně zpracovávány, postupně jsou
doplňovány i tituly starší. Pro studovnu ÚK PrF MU bylo v roce 2001 odebíráno 297 titulů
periodik v počtu 377 exemplářů.

Vybrané tituly odebíraných českých periodik jsou excerpovány, články učitelů fakulty a
články s tematikou evropského práva, Evropské unie a Rady Evropy jsou ukládány do
počítačového katalogu. Výsledky této práce jsou mimo jiné využívány při zpracovávání
bibliografií (Přehled publikační činnosti učitelů, bibliografie z oboru evropského práva apod.).
V roce 2001 bylo uloženo 849 záznamů časopiseckých článků (celkem 2.471 záznamů).

10.2.2 Úsek služeb
Rozsah provozní doby studovny a její technické vybavení umožňují maximální využívání
tradičních i moderních informačních zdrojů. V roce 2001 měli uživatelé k dispozici 12
počítačů, z toho 3 s přístupem na Internet, 6 s přístupem k ASPI a ostatním právním
systémům v počítačové síti fakulty, na 2 je otevřen počítačový katalog (tzv. modul OPAC,
který slouží k vyhledávání literatury), 1 počítač je k dispozici v části vyhrazené učitelům.

Návštěvnost studovny byla i v roce 2001 vysoká, nejvyšší je vždy v závěru výukového
období, nejsilnějšími dny jsou úterý a středa, počet návštěvníků kulminuje mezi 10. a 14.
hodinou. Maximálně využíván je fond učebnic, dále fond periodik (jak jeho část ve volném
výběru studovny, tak i část, která je donášena k prezenčnímu studiu ze skladu). Mezi
vyhledávané služby poskytované studovnou patřily krátkodobé výpůjčky z jejího fondu (přes
noc nebo přes víkend). Součástí speciálních služeb poskytovaných studovnou učitelům je i
tzv. meziknihovní výpůjční služba (výpůjčky do a z jiných knihoven).

Výpůjční proces pro absenční výpůjčky je plně automatizován, papírově je vedena pouze
evidence přihlášek čtenářů (její součástí je od roku 2001 i podpis souhlasu se zpracováním
osobních údajů) a evidence dlouhodobých výpůjček učitelů (výpůjční stvrzenky ve
zjednodušené podobě). Vlastní čtenářské průkazy jsou vystavovány jen externím uživatelům
mimo MU, i pro studenty ostatních fakult MU jsou od roku 2001 užívány ISIC karty.
Zvýšeny byly poplatky spojené s užíváním půjčovny pro externí uživatele (z 20 na 100 Kč) a
poplatky, které knihovnický systém účtuje v případě překročení výpůjční lhůty (z 5 na 10 Kč).

Tabulka zachycuje výpůjční služby, které jsou statisticky podchycovány v půjčovně a
studovně):
• MMVS je mezinárodní meziknihovní výpůjční služba, zajištěná prostřednictvím

Moravské zemské knihovny.

Absenční výpůjčky Meziknihovní výpůjční službaRok

čtenáři výpůjčky celkem jiné knihovně z jiné
knihovny

z toho
MMVS

2001 4.074 67.099 60 29 31 10
2000 3.309 59.562 82 44 38 2
1999 2.833 52.098 54 24 30 0

Kopírovací služby ve studovně jsou organizovány na samoobslužném principu, pro učitele a
zaměstnance fakulty jsou kopie zhotovovány na zvlášť vyčleněných strojích.
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Na konci roku 2000 došlo k výměně všech 4 samoobslužných kopírovacích strojů, které byly
v provozu od října 1996 a jejich maximálnímu využívání odpovídal i jejich technický stav, za
stroje nové. V závěru roku 2001 bylo vyměněno i doplňkové čtecí zařízení. Počet kopií
zhotovených na těchto kopírkách byl v roce 2001 o cca 30.000 vyšší než v letech 1996-2000,
objem zakázek zhotovených pro učitele a zaměstnance se postupně snižuje. Od roku roku
2001 je počet kopií zhotovených za úplatu 2x ročně vykazován (podle stavu počítadla) a
ochranné autorské organizaci (Dilia) je placen stanovený poplatek (0,10 Kč za černobílou
kopii). V roce 2001 došlo proto také ke dvojí úpravě cen kopírovacích karet.

Tabulka zachycuje údaje o počtu zhotovených kopií v obou formách poskytovaných služeb:
• údaj o počtu kopií letech 1999 a 2000 je roční průměr z let 1996-2000 (údaje za jednotlivé

roky nejsou k dispozici, průměr byl vypočten na základě konečného stavu počitadel
původních kopírek),

• zahrnuta je informace o kopírovacích službách EIS.

Samoobslužné
kopírování

Kopírování
s obsluhou

Rok

karty - tržba počet kopií celkem studovna EIS
2001 781.000 616.573 94.155 92.595 1.560
2000 705.500 587.529 103.684 102.214 1.470
1999 764.000 587.529 143.974 141.874 2.100

Evropské informační středisko (EIS) zpřístupňuje publikace Rady Evropy (z oblasti ochrany
lidských práv, v jazyce francouzském a anglickém) a Evropských společenství (se zaměřením
na problematiku evropského práva, v jazyce anglickém), tento cizojazyčný fond je doplňován
o základní odborné tituly v českém jazyce. Publikace jsou určeny pouze k prezenčnímu
studiu, na vyžádání jsou zhotovovány kopie (v roce 2001 1.560 kusů kopií). Číselné údaje o
fondu EIS (viz kapitola 1.1 Knihovní fond).

Základní titul fondu EIS „Official Journal of the European Communities“ vychází již pouze
na CD-ROM (papírová forma byla v roce 2000 zrušena). Nové technické vybavení střediska,
výkonný počítač s CD-ROM mechanikou a moderní laserová tiskárna, umožňuje intenzivní
využívání tohoto zdroje informací i dalších zdrojů na Internetu. Díky grantům, na kterých
spolupracují vedoucí pracovníci knihoven všech českých právnických fakult a knihovny
Ústavu státu a práva AV ČR, byl získán přístup k unikátním, ale finančně náročným
databázím z oboru evropského práva – „KnowEurope a CELEX (bližší údaje viz kapitola
10.3.1. Elektronické informační zdroje).

10.3 Realizovaná zlepšení činnosti

10.3.1 Elektronické informační zdroje
Kromě informačních zdrojů z vlastního fondu, informačních zdrojů ve fakultní počítačové síti
a v síti Internet, zprostředkovává a propaguje knihovna další velmi cenné zdroje, které zatím
byly především z důvodů finančních nedostupné.

Od roku 2000 má MU na základě různých, především konsorciálních projektů, přístup k
informačním zdrojům, které jsou on-line přístupné prostřednictvím univerzitní sítě
z kteréhokoliv počítače MU na adrese http:///www.muni.cz/library/sluzby.html. V roce
2001 došlo k dalšímu rozšíření na zatím 22 databází.
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Z hlediska oboru práva jsou nejcennější 2 informační zdroje, k nimž byl získán přístup v roce
2001 na základě společných grantů knihoven právnických fakult ČR a knihovny ÚSP AV ČR.
On-line informační služba o Evropské unii „KnowEurope“ poskytuje integrovaný přístup
k široké škále informací nejen o Evropské unii, ale i o Evropě v širším slova smyslu, přístup
k ní je možný z celé MU (podmínkou je IP adresa počítačů MU). Databáze CELEX poskytuje
kompletní informaci o legislativě EU, počet přístupů je limitován počtem 10 pro všech 5
zúčastněných institucí, pro MU je podmínkou vstupu do databáze IP adresa počítačů
právnické fakulty. Katedry byly v závěru roku 2001 opět informovány o těchto informačních
zdrojích, rozeslána byla i uživatelská příručka Justis CELEX.

10.3.2 Počítačové zpracování fondu
Nově získané monografie jsou počítačově zpracovávány od roku 1993, periodika od roku
1996, vybrané časopisecké články od roku 1998. Počítačové zpracování starších titulů bylo
zahájeno již v roce 1996, kdy byly uloženy publikace vydané Právnickou fakultou MU
(UJEP) od roku 1969, dále v roce 1997 (s brigádnickou výpomocí) tituly získané od roku
1990, od roku 1998 je proces retrokonverze vázán na výpůjční proces a postupně jsou
zpracovávány jednotlivé oborové skupiny z volného výběru.

Intenzivně je prováděn převod dlouhodobých výpůjček z klasické formy na papírových
stvrzenkách do formy počítačové, tento proces je realizován na základě dohody s jednotlivými
uživateli. Kompletní převod do počítače je plánován pro tzv. nový fond, starý fond je ukládán
výběrově v závislosti na čtenářském zájmu o tituly z této části fondu.

Tabulka zachycuje počet svazků uložených do počítače v daném roce. Údaje jsou rozděleny
do tří skupin:
• údaje o svazcích celkem,
• údaje o novém přírůstku,
• údaje o počítačovém zpracování starší literatury (retrokatalogizace).

V druhé části tabulky je údaj o počtu svazků v počítači celkem, v procentech je vyjádřen
poměr k tzv. novému fondu (předpoklad kompletního uložení do počítače) a k fondu celkem
(tzv. starý fond ukládán výběrově).

Uloženo
do počítače – svazky

Celkem v počítačiRok

celkem nové retro svazky % z nového
fondu

% z fondu
celkem

2001 8 690 1 852 6 838 63 529 78 % 55 %
2000 9 339 3 048 6 291 54 839 70 % 48 %
1999 10 324 3 655 6 669 45 500 61 % 61 %

10.3.3 Propagace ústřední knihovny
Ke 40. výročí úmrtí významného vědce, prvního rektora MU, Karla Engliše byla ve dnech
7.5.-15.6.2001 ve výstavní síni archivu MU uspořádána výstava s názvem „Karel Engliš
státník, vědec, pedagog“. Základem byly materiály z výstavy, kterou ke 120. výročí Englišova
narození uspořádala v roce 2000 VŠE v Praze, doplněny byly archivní dokumenty z Archivu
MU a výběr knih s autorstvím Karla Engliše a o Englišovi z fondu ÚK PrF MU. Při této
příležitosti byla zpracována bibliografie „Karel Engliš – knihy ve fondu Ústřední knihovny
Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně“, která obsahuje 70 bibliografických
záznamů. Všechny tyto tituly byly počítačově zpracovány. V říjnu 2001, jako součást oslav
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10. výročí vzniku právnické fakulty, byla výstava prezentována na Univerzitě Palackého v
Olomouci.

Vydání výše zmíněného soupisu je inspirací pro práci na tomto úseku, zpracování bibliografií,
které podchytí cenné tituly ze starého fondu, by bylo jistě přínosné. Zatím byla tato forma
informování o fondu ÚK reprezentována každoročně vydávanými soupisy odebíraných
periodik a publikační činnosti učitelů fakulty (Seznam periodik objednaných na rok a Přehled
publikační činnosti učitelů Právnické fakulty MU v roce).

10.4 Personální zabezpečení ústřední knihovny

V posledních pěti letech nedošlo v knihovně k výraznějším personálním změnám, kolektiv
pracovníků je stabilizovaný, což se příznivě odráží v kvalitě jednotlivých prací a služeb.
Činnost knihovny zajišťuje 10 pracovnic, z toho 2 s vysokoškolským a 8 se středoškolským
vzděláním (z toho 6 s odborným vzděláním knihovnickým).

Na úseku doplňování a zpracování fondu (akvizice, zpracování monografií, zpracování
periodik, retrokatalogizace) pracují 4 pracovnice, na úseku služeb 5 pracovnic, z toho 2 ve
studovně, 2 v půjčovně, 1 v EIS. Dvě z pracovnic úseku zpracování spolupracují při
zajišťování výpůjčních služeb v půjčovně, většina pracovnic knihovny se pravidelně střídá při
odpoledních službách ve studovně (provoz do 20 hodin).

Kopírování pro učitele a zaměstnance provádí od podzimu roku 2000 civilní vojenská služba.

10.5 Hospodaření ústřední knihovny

ÚK hospodařila v roce 2001 stejně jako ostatní pracoviště fakulty se závaznými finančními
limity pro jednotlivé položky rozpočtu. Největší a z hlediska celofakultního nejvýznamnější
položkou jejího rozpočtu je položka na nákup knih a časopisů, jejíž čerpání je podrobně
sledováno z hlediska skutečných nákladů na nákup literatury tj. včetně předplatného na
časopisy (tzv. zálohových faktur). Tento systém umožňuje i odpovídajícím způsobem
podchytit skladbu nákupu podle jednotlivých kritérií.

I v roce 2001 tvořily část finančních prostředků na nákup odborné literatury mimorozpočtové
prostředky z výzkumných projektů a grantů, většina z nich byla věnována na nákup
zahraničních knih, posílen byl i fond učebnic pro bakalářské studium v oblasti místní správy.

Tabulka zachycuje čerpání finančních prostředků (v tisících Kč) na nákup literatury pro
knihovnu, EIS i z limitu jednotlivých kateder (nákupy jsou realizovány knihovnou),
zpracované podle podkladů ÚK PrF MU. Údaje jsou rozděleny do tří skupin:
• údaje o čerpání za knihy a časopisy (v dělení na literaturu českou a zahraniční),
• údaje o čerpání rozpočtu na nákup literatury celkem (bez poštovného, s poštovným),
• doplněn údaj o nákupu literatury z grantových prostředků (v roce 1999 údaj nesledován).

Knihy Časopisy CelkemRok

celkem české cizí celkem české cizí bez
poštov.

s
poštov.

granty

2001 711 529 182 877 329 548 1.588 1.620 154
2000 630 464 166 1.188 314 874 1.818 1.889 243
1999 641 404 237 1.006 269 737 1.647 1.660 x
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11. Laboratoř výpočetní techniky (LVT)

11.1 Hodnocení činnosti LVT s důrazem na inovace

Laboratoř výpočetní techniky (dále jen LVT) zabezpečuje provoz a služby spojené
s provozováním hardwarového a softwarového vybavení počítačů, serverů a počítačové sítě
právnické fakulty.

LVT zabezpečuje provoz cca 120 počítačů rozmístěných v pracovnách akademických a
neakademických pracovníků a pracovnic v budově právnické fakulty. Tyto jsou vybaveny
počítači minimálně s procesorem Pentium nebo lepším. Všechny počítače jsou připojeny
k fakultní síti, což umožňuje přístup k síti Internet a spouštění právních síťových aplikací
(Aspi, Legsys, Epis atd.) Dále je na všech instalována kancelářská aplikace Word 7 nebo
Word 8. V některých pracovnách, především u sekretářek kateder a administrativních a
správních pracovnic a pracovníků, jsou také instalovány další komponenty kancelářského
balíku MS Office 95 nebo 97. Jejich počet je však limitován počtem zakoupených licencí.

Většina kateder využívá centrální katedrové tiskárny (příp. multifunkčního přístroje
kombinovaného s faxem a kopírkou). Toto řešení umožňuje vzdálený tisk všem členům
oddělení a je vyhovující na katedrách, kde je k tomuto účelu použita laserová tiskárna. Na
čtyřech katedrách je však takto užita tiskárna inkoustová, která neumožňuje dostatečně rychlý
a bezporuchový tisk.

Dále LVT zabezpečuje provoz počítačových učeben v místnostech 020, 021 a 024.

V místnosti 020 je 25 počítačů s operačním systémem MS-DOS. Z toho 11 počítačů obsahuje
jako nadstavbu i instalaci Windows 3.11. Počítače s nadstavbou umožňují psaní textů
v textovém procesoru Word 6 a v dosti omezené míře i využívání sítě Internet. Zbylých 14
dosovských počítačů je v současné době využitelných pouze pro čtení pošty v textovém
modu.

V místnosti 021 je 5 počítačů s operačním systémem Windows 95. Na těchto počítačích je
instalována aplikace Word 8 a umožněno spouštění právních síťových aplikací (Aspi, Legsys,
Epis atd.) Na těchto počítačích je záměrně znemožněn přístup do sítě Internet a jsou prvořadě
určeny pro psaní diplomových a seminárních prací a pro práci s právními systémy.

V místnosti 024 je instalováno 18 počítačů s operačním systémem Windows NT. Provoz
učebny je v pracovních dnech od 7.00 do 19.00 h a v průběhu semestru se dělí na volný a
výukový (v zimním semestru výuka právní informatiky I. a II., v letním semestru výuka
právní informatiky II.) Z počítačů v místnosti 024 je umožněn přístup na síť Internet,
využívání kancelářského balíku MS Office 97 a přístup k síťovým právním aplikacím.

Všechny počítače v učebnách 020, 021 a 024 jsou připojeny k síťové tiskárně v místnosti 021.
Studentům je takto umožněn tisk za finanční úhradu. Tato je prováděna za pomocí ISIC karet
a předplacení si tisku na ekonomickém oddělení.

Dále LVT zajišťuje chod několika serverů:
• server s operačním systémem Novell NetWare 4.1 zajišťující sdílení instalací všech

právních systémů v prostředí MS Windows, provoz knihovního systému Tinlib,
provoz aplikací pro ekonomické oddělení a archiv staré studijní databaze,
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• server s operačním systémem GNU/Linux zajišťující všechny potřebné služby pro
provozování a přístup na síť Internet (DNS, DHCP, SNMP, SNTP), dále fakultní
webserver a mailserver pro zaměstnance fakulty,

• server s operačním systémem GNU/Linux zajišťující fakultní webserver a mailserver
pro studenty a studentské organizace fakulty.

V letošním roce byl dokončen převod celé fakultní sítě na strukturovanou kabeláž, čímž se
docílilo výrazného snížení poruchovosti počítačové sítě.

V průběhu roku 2001 byly provedeny tyto inovace:
• zakoupení a postupné zprovoznění nových počítačů pro sekretářky kateder,
• hardwarový upgrade serveru zajišťujícího webový a poštovní server fakulty,
• softwarový upgrade aplikačního serveru fakulty na verzi Novell NetWare 5.0 se záměrem

zprovoznění právnických aplikací studentům v celouniverzitní učebně, ten však nemohl
být z důvodu nedostatečného hardwarového vybavení dokončen

• zprovoznění softwarového zajištění nové telefonní ústředny,
• zpřístupnění IS studentům bakalářského studijního programu,
• přihlašování studentů na blokové zkoušky s kontrolou předmětů,
• umožnění užívání aplikace rozvrh IS.

11.2 Personální zajištění LVT

Ing. Aleš Kotula - vedoucí oddělení:
• řídící a organizační činnost,
• programování a správa webových aplikací,
• koncepce a design fakultního webu,
• uživatelská podpora se zaměřením na IS MU.

Martin Knotek - systémový programátor:
• řešení problému týkajících se Informačního systému MU,
• správa a údržba všech serverů a sítí v budově fakulty,
• hardwarové zajištění provozu s ohledem na další rozvoj,
• programování podpůrných aplikací,
• uživatelská podpora v oblasti mimo rámec IS MU (řešení poruch hardware, pomoc při

zvládání problémů s operačním systémem, MS Office, se sítí Internet a dalšími
aplikacemi),

• cyklická obnova softwaru na všech počítačích fakulty (reinstalace a aktualizace
antivirových aplikací, MS Office, poštovních klientů, internetových prohlížečů atd.)


