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TISKOVÁ ZPRÁVA
Výzkumný záměr Právnické fakulty MU v Brně ve finiši.
Zpráva o závěrečném workshopu výzkumného záměru PrF MU konaném dne
23.11.2011.
Jan Hurdík, Markéta Selucká
V roce 2004 získala PrF MU v Brně výzkumný záměr pod názvem „Evropský kontext vývoje
českého práva po roce 2004“. V jeho rámci probíhal v uplynulém období základní výzkum
v týmu čítajícím s přihlédnutím k dílčím změnám týmu průměrně 27 akademiků Právnické
fakulty MU a další spolupracovníky, zejména z řad některých dalších učitelů fakulty a
doktorských studentů. Výzkumný záměr, původně plánovaný na období 2005-2009, byl
v roce 2009 rozhodnutím poskytovatele Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
prodloužen na další dva roky. Závěrem roku 2011 výzkumný tým předložil odborné veřejnosti
přehled výstupů a hlavní výsledky řešení.
Zadání výzkumného záměru bylo podle projektu zaměřeno do dvou úrovní obecnosti. Obecný
cíl řešil primárně dopady práva ES/EU na české právo jako celek, resp. do jeho odvětvové
struktury; současně jednotliví členové týmu či dílčí skupiny výzkumníků převzali plnění
specifických dílčích výzkumných zadání v oblastech své specializace.
Většina dílčích cílů má své základní výstupy realizovány v podobě monografií, vydaných
Právnickou fakultou MU v období 2010-11 a dalších publikačních výstupů s výrazným
podílem publikací zahraničních, závěr výzkumného záměru byl vyhrazen syntetickému
výstupu, shrnujícímu dosažené výsledky na obecné úrovni společného tématu výzkumného
záměru.
Tento syntetický výstup byl předmětem workshopu konaného dne 23.11.2011 na Právnické
fakultě Masarykovy Univerzity, který projednal koncept závěrečné zprávy výzkumného
záměru. Její osnova zachycuje 4 základní dynamické pohledy na předmět výzkumu:
1) Výchozí stav práva EU na počátku řešení VZ
2) Změny práva EU v období let 2005 – 2011:
a. expanze práva EU vůči národním právním řádům,
b. podstata, zdroje, formy a míra evropeizace práva, jakož i
c. jejich vliv na národní právní řády
3) Podstata a dopad změn práva EU ve sledovaném období na české právo. Reálný proces
evropeizace českého práva a jeho výsledky ve sledovaném období v legislativě a aplikační
praxi
4) Stěžejní vývojové tendence práva EU a jejich dopad na vývoj českého práva pro futuro.
Koncept zprávy byl připraven výzkumným týmem pod garancí vedoucích dílčích
odvětvových týmů, kteří prezentovali podstatné informace o řešení výzkumného záměru ve
svých oblastech.
Cíle výzkumného záměru byly formulovány jednak:
1) na obecné úrovni dané zaměřením výzkumného záměru jako společného výzkumného
cíle celého týmu,
2) jednak zachytily společné systémové vazby mezi jednotlivými dílčími cíli VZ a
zobecňujícími řešeními na úrovni odvětví právního řádu a jejich funkčních vazeb, a
konečně
3) na úrovni jednotlivých dílčích cílů výzkumného záměru.
Vzhledem k tomu, že plnění dílčích zadání byla realizována formou řady monografických
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výstupů jednotlivých výzkumníků a dílčích skupin a řadou výstupů dalších, byla ve zprávě
soustředěna pozornost primárně na cíle sub 1-2, tedy na výstupy řešení na úrovni práva EU –
českého právního řádu a na úrovni jednotlivých právních odvětví.
Na závěrečném workshopu, kterým vyvrcholil proces oponentury závěrů výzkumného
záměru, byl obsah zprávy posouzen za účasti významných odborníků z ČR a SR. Vystupující
se shodli, že závěry výzkumného záměru, zachytit proces europeizace českého práva po roce
2004, reálně reflektují a kvalitativně analyzují podstatu a proces europeizace českého práva,
zachycují dynamickou charakteristiku tohoto vývoje i jeho rozpornost a nejistou prognózu,
pro kterou mohou mít závěry, které z nich lze pro futuro učinit, pouze relativní platnost.
Výzkumný záměr Právnické fakulty MU je ve svém závěru; výzkum evropských a národních
dimenzí práva, založený na jeho výsledcích, bude – v souladu s vývojem unijního a národních
práv – pokračovat dále.
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