Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

V Praze dne 17. 12. 2014

Zápis z jednání vědecké rady Právnické fakulty UK dne 4. 12. 2014
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

I.

I.

Sdělení děkana.

II.

Teze ediční strategie Právnické fakulty UK. Písemný materiál předkládá prof.
JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., proděkan pro vědu, výzkum a ediční
činnost.

III.

Zpráva o plnění PRVOUKů Právnické fakulty UK v roce 2014.

IV.

Různé.

Sdělení děkana
1. Děkan fakulty informoval o osobních a pracovních výročích pracovníků:
Osobní výročí
Doc. JUDr. Václav Mezřický

11. 11. 2014 – 80 let

Pracovní výročí:
Doc. JUDr. Vladimír Pítra

1. 12. 2014 – 25let na fakultě

2. Děkan fakulty oznámil úmrtí pracovníků:
Mgr. Jana Javorská, dlouholetá odborná asistentka katedry tělesné výchovy,
zemřela 10. 11. 2014 ve věku 46 let.
Prof. JUDr. Josef Mečl, CSc., děkan fakulty v 80 letech 20. století a člen
katedry teorie státu práva – zemřel dne 2. 12. 2014 ve věku 74 let.
3. Děkan oznámil členům vědecké rady, že po kladném vyjádření Akademického
senátu Právnické fakulty UK dne 30. 10. 2014 jmenoval s účinností od 1. 11.
2014 PhDr. Martu Chromou, Ph.D., proděkankou a pověřil jí agendou
přijímacího řízení a informačních technologií.
4. Děkan fakulty informoval, že Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici
Univerzity Karlovy v oborech společenskovědních získala publikace
„Občanské právo hmotné 1 – Díl první: Obecná část“. Ocenění bylo předáno
na zasedání vědecké rady UK dne 27. 11. 2014. Předtím již byla učebnice
oceněna na XXII. Konferenci Karlovarské právnické dny, která se konala ve
dnech 12. 6. – 14. 6. 2014.
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5. Děkan fakulty sdělil, že ke dni 1. 12. 2014 vyhlásila Rada SVOČ VIII. ročník
Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK.
Přihlášení do soutěže: 1. 12. 2014 – 16. 3. 2015
Odevzdání soutěžních prací: do 16. 4. 2015
Konání studentské vědecké konference: od 4. 5. 2015 do 19. 6. 2015
6. Děkan fakulty informoval, že od 27. 8. 2014 do 22. 9. 2014 probíhalo
elektronickou formou hodnocení výuky studenty a to za oba semestry
akademického roku 2013/2014. Ankety se zúčastnilo 2618 studentů
z celkového počtu 2673 studentů, kteří mohli hodnotit. Výsledky jsou
zveřejněny na webu PF UK.
7. Děkan fakulty oznámil akce k výročí 17. listopadu 1939 a 1989:
Dne 15. 11. 2014 se v Collegiu maximu konala diskuse předsedy vlády
Bohuslava Sobotky se studenty, politiky, občanskými aktivisty, zahraničními
hosty i významnými aktéry listopadu 1989. Diskusi ve spolupráci s Právnickou
fakultou UK pořádal Úřad vlády ČR a Spolek českých právníků Všehrd.
Dne 17. 11. 2014 se v Collegiu maximu ve spolupráci Kanceláře prezidenta
republiky a Univerzity Karlovy v Praze konala diskuse akademické obce a
dalšími hosty s prezidenty středoevropských států, které se zúčastnili J.E.
Miloš Zeman, prezident České republiky, J.E. Bronislaw Komorowski,
prezident Polské republiky, J.E. Joachim Gauck, prezident Spolkové republiky
Německo, J.E. János Áder, prezident Maďarska. Diskusi moderoval prof.
MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy. PF UK
zajišťovala logistiku v budově.
8. Děkan fakulty oznámil, že vánoční koncert fakulty se koná dne 4. 12. 2014 od
19.00 hod. ve Velké aule Karolina.
9. Děkan fakulty informoval, že dne 18. 12. 2014 se od 16.00 hodin bude konat
v prostorách menzy předvánoční setkání zaměstnanců Právnické fakulty UK.

II.

Teze ediční strategie Právnické fakulty UK. Písemný materiál předkládá prof.
JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., proděkan pro vědu, výzkum a ediční
činnost.
Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., proděkan pro vědu, výzkum a ediční
činnost, předložil členům Vědecké rady UK v Praze Teze ediční strategie Právnické
fakulty UK. Sdělil, že ediční strategie PF UK podporuje vysoce kvalitní vědeckou a
pedagogickou produkci členů akademické obce fakulty. Připomenul, že bodovací
systém RIV je dlouhodobě základním kritériem pro získávání finančních prostředků
z vědecké činnosti fakulty. Proděkan prof. Tomášek zdůraznil, že ediční strategie PF
UK je tradičně založena na koordinaci, nikoliv na centralizaci publikačních aktivit,
vychází ze zásad ediční strategie Univerzity Karlovy a již dlouhodobě podporuje
zahraniční a cizojazyčné publikace členů akademické obce fakulty, jakož i publikační
výstupy posluchačů doktorského, popřípadě magisterského studia.
Dále prof. Tomášek informoval členy vědecké rady, že PF UK vydává tři časopisy:
Acta Universitatis Carolinae-Iuridica (AUC-I), Jurisprudence a Právněhistorické
studie (PHS). Uvedl, že ediční strategie PF UK reflektuje vzájemnou součinnost
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fakultních časopisů a jejich spolupráci s mimofakultními časopisy. Ediční strategie PF
UK sleduje zařazení fakultních časopisů do odborných databází a důsledné recenzní
řízení.
Prof. Tomášek informoval, že k podpoře cizojazyčných publikací naší fakulty začíná
PF UK provozovat prostřednictvím fakultních web stránek a také Social Science
Research Network elektronicky vydávané Prague Law Working Papers Series. Dále
zmínil rozvinutou spolupráci s vědeckými společnostmi a jejich časopisy (např. České
právo životního prostředí, Czech Yearbook of international Public and Private law
nebo Revue církevního práva).
Prof. Tomášek sdělil, že se dosavadní diverzifikace knižní produkce fakulty v jejím
edičním středisku osvědčila a ujistil členy vědecké rady, že se nadále budou v edičním
středisku vydávat česká a cizojazyčná skripta. Podporována zůstane rovněž soutěž
fakultních publikací, zejména monografií a učebnic, a publikace cizojazyčných
výstupů. Kladně hodnotil provoz e-shopu edičního střediska fakulty. Ediční strategie
PF UK v oblasti elektronických publikací následuje v tomto ohledu strategii
Univerzity Karlovy a budou se zjišťovat další možnosti spolupráce.
Po přednesení materiálu vystoupili ve všeobecné diskusi prof. Pomahač (požadavek o
stručně zpracovaný přehled s výrobními termíny časopisů a doporučení obrácení
pozornosti k titulům s menší komerční atraktivitou), prof. Tomášek (návrh na
stanovení definice studentské vědy), prof. Šturma (k publikování doktorandů SVOČ,
k definici studentská věda, k možnosti širokého zapojení studentů do vědecké činnosti
formou SVOČ, ale i SVV a dalších různorodých forem studentské vědy na fakultě již
rozvinutých) a prof. Kuklík (zdůraznění projektové činnosti a grantů).

III.

Zpráva o plnění PRVOUKů Právnické fakulty UK v roce 2014.

Členové vědecké rady Právnické fakulty UK vyslechli Zprávu o plnění PRVOUků
(Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově) přednesenou prof.
Tomáškem. Zdůraznil administrativní náročnost a informoval o zvýšení finančního
limitu pro povinnost evidování, rozsahu převáděných finančních prostředků do
následujícího roku a parametrech roční evaluace. Na závěr zmínil propojenost
všech 3 fakultních PRVOUKů spolu s 2 mimofakultními PRVOUKy a uvedl, že je
potřeba internacionalizovat spolupráci.
Dále informovali jednotliví koordinátoři PRVOUKu o složení rad a konkrétních
výstupech programu:
koordinátor Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., pro vědní oblast Systémové základy
právní vědy s názvem Institucionální a normativní proměny práva v evropském a
globálním kontextu,
koordinátor Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., pro vědní oblast Soukromé právo s
názvem Soukromé právo XXI. století – současné problémy a jejich teoretická
řešení a
koordinátor Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., pro vědní oblast Veřejné
právo s názvem Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace.
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Následně proběhla krátká diskuse členů vědecké rady, kteří k předloženým
zprávám doplnili informace. Prof. Černá připomněla oceněné učebnice
obchodního práva a prof. Kuklík zhodnotil postavení právních učebních textů a
pomůcek ve vztahu k vysokoškolským učebnicím obecně.

IV.

Různé.

1. Vědecká rada fakulty projednala personální záležitosti a zahájila tato řízení:
•

Řízení ke jmenování doc. JUDr. Mgr. Jiřího Herczega, Ph.D., profesorem

Dopisem ze dne 1. prosince 2014 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil doc. JUDr.
Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D., s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo jmenování
profesorem v oboru Trestní právo, kriminologie a kriminalistika.
K žádosti připojili doporučující dopisy 3 profesoři, a to:
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., děkan Právnické fakulty Paneurópské vysoké školy
Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf, vedoucí katedry trestního práva a kriminologie,
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Podle § 74 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění zákona č. 147/2001 Sb. schválili
členové vědecké rady ustanovení hodnotící komisi k posouzení návrhu v tomto složení:
Předseda komise: Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze
Členové: Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr.h.c., Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze
Prof. JUDr. Jan Musil, CSc., Ústavní soud ČR, Brno
Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., děkan Právnické fakulty Paneurópské vysoké
školy
JUDr. Vladimír Stibořík, Vrchní soud v Praze
Návrh byl členy vědecké rady jednomyslně schválen.
•

Řízení ke jmenování doc. JUDr. Richarda Krále, Ph.D., LL.M., profesorem

Dopisem ze dne 1. prosince 2014 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil doc. JUDr.
Richard Král, Ph.D., LL.M. s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo jmenování
profesorem v oboru Evropské právo.
K žádosti připojili doporučující dopisy 2 profesoři, a to:
Prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc., soudce Soudního dvora EU, Luxembourk
Prof. Sacha Prechal, Ph.D., soudkyně Soudního dvora EU, Luxembourk
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Podle § 74 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění zákona č. 147/2001 Sb. schválili členové
vědecké rady ustanovení hodnotící komisi k posouzení návrhu v tomto složení:
Předseda komise: Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., Právnická fakulta Univerzity
Karlovy v Praze
Členové: Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze
Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., děkanka Právnické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně
Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Prof. JUDr. Ján Mazák, Ph.D., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Košice
Návrh byl členy vědecké rady jednomyslně schválen.
•

2.

Návrh na zahájení habilitačního řízení JUDr. Lukáše Klee, LL.M., Ph.D., MBA byl
z důvodu úpravy názvu tématu habilitační přednášky odložen.

Členové vědecké rady schválili jmenování členů komisí dle návrhů kateder
Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze:

Katedra občanského práva
JUDr. Silvie Švehlová, Ph.D. - členka komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském
studijním programu podle čl. 7 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy
v Praze
Katedra trestního práva
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
- člen komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských disertačních prací a
oponování těchto prací (čl. 10 odst. 2 a 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity
Karlovy).
- člen komise pro státní rigorózní zkoušky a obhajoby v rámci rigorózního řízení podle č.
III odst. 6 a čl. IV odst. 2 Rigorózního řádu PF UK.
Katedra finančního práva a finanční vědy
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. - člen komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském
studijním programu podle čl. 7 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy
v Praze
3. Členové vědecké rady vzali na vědomí Informaci o obhajobách doktorských
disertačních prací za dobu od 23. října do 4. prosince 2014
V době od poslední schůze vědecké rady Právnické fakulty UK se uskutečnily 3
úspěšné obhajoby doktorských prací, jejichž výsledkem byl návrh na udělení titulu „doktor“
(Ph.D.) podle § 47 odstavce 5 zákona č. 111/1998 Sb.
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Údaje o nich se dále uvádějí v tomto pořadí: jméno doktoranda – téma práce – školitel
– předseda komise – termín obhajoby – výsledek hlasování
Mgr. Michaela Vráželová – Srovnání právních úprav ochrany přírody v České republice a
Spolkové republice Německo v kontextu unijního práva - Prof. JUDr. Milan Damohorský,
DrSc. - Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. – 6. 11. 2014 – 7/0
Mgr. Radek Visinger – Stížnost pro porušení zákona v trestních věcech – Prof. JUDr. Jiří
Jelínek, CSc. – doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. – 10.11. 2014 – 6/0
JUDr. Martin Soukup – Parlamentarismus v Evropské unii – doc. JUDr. Jana Reschová,
CSc. - Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. - 25.11. 2014 - 6/0

Zapsala: Alexandra Hochmanová
Schválil: Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty UK
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