Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

V Praze dne 27.2. 2015

Zápis z jednání vědecké rady Právnické fakulty UK dne 19. 2. 2015
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:
I.
II.
III.
IV.
V.

I.

Sdělení děkana.
Personální věci: Řízení ke jmenování doc. JUDr. Jana Ondřeje, CSc., DSc.,
profesorem pro obor mezinárodní právo
Reakreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
Schválení bilančních zpráv PRVOUKů 04,05 a 06.
Různé.

Sdělení děkana

1. Děkan fakulty sdělil, že vzhledem k ukončení svého působení ve funkci děkana
Právnické fakulty UKo požádal Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. o uvolnění
z členství ve vědecké radě Právnické fakulty UK. V této souvislosti dále děkan
fakulty informoval o právních předpisech upravujících čestné členství ve
vědecké radě.
2. Děkan fakulty informoval o osobních a pracovních výročích pracovníků:
Osobní výročí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
PaedDr. Jaroslava Rezková
Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

28. 12. 2014 – 60 let
3. 1. 2015 – 65 let
19. 1. 2015 – 85 let
12. 2. 2015 – 50 let

Pracovní výročí:
Prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.,
19. 12. 2014 – 50 let na fakultě
Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr.h.c. 17. 1. 2015 – 25 let na fakultě
(spolu s 1.PP v letech 1963 – 1970 přes 30 let)
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
1. 2. 2015 – 20 let na fakultě

3. Děkan fakulty sdělil, že dne 18. 12. 2014 byla na vědecké radě Univerzity
Karlovy v Praze projednána žádost o jmenování doc. JUDr. Jana Pichrta, CSc.,
profesorem pro obor pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Po
kladném rozhodnutí byla žádost postoupena k dalšímu řízení.
4. Děkan fakulty informoval, že Mgr. Miroslav Sojka od 1. 1. 2015 zastává
funkci vedoucího studijního oddělení fakulty
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5. Děkan fakulty sdělil, že podle předběžné zprávy bylo hospodaření fakulty
v loňském roce v mírném zisku.
6. Děkan fakulty informoval členy vědecké rady v záležitosti European Law
Moot Court Competition.
7. Děkan fakulty oznámil informaci v denním tisku – v žebříčku vysokých
škol – anketa Hospodářských novin – za rok 2014 se naše fakulta umístila
na prvním místě mezi právnickými fakultami v ČR.
8. Děkan fakulty informoval, že v uplynulých dnech skončil další běh kurzů
LL.M. Osvědčení o udělení titulu LL.M. bylo absolventům předáno
v rámci slavnostního ceremoniálu dne 16. 2. 2015. Vedle zástupců vedení
fakulty se ho rovněž zúčastnil prorektor Gerloch.
9. Děkan fakulty sdělil, že fakulta v uplynulém semestru umožnila prvním
svým studentům vycestovat do zahraničí v rámci programu Erasmus+ na
tzv. praktické stáže. Aktuálně probíhají výběrová řízení na studijní pobyty
Erasmus+ pro příští akademický rok.
10. Děkan fakulty sdělil, že na fakultě bude v aktuálním semestru nabízen
mimořádný blokový povinně volitelný kurz „Technology Transactions“
věnovaný právu v oboru informačních technologií a inovací. Kurz bude
v období duben-květen 2015 vyučovat bývalý profesor UNI San Francisco
Ben Lyon.
11. Děkan fakulty informoval, že dne 13. 1. 2015 se konala na fakultě
mezinárodní česko-korejská konference. Záštitu nad touto akcí převzal
rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.
12. Děkan fakulty oznámil, že dne 16. 1. 2015 navštívila PF UK
eurokomisařka V. Jourová. Mimo jiné sdělila, že považuje PF UK za
konzultační místo Komise EU.
13. Děkan fakulty sdělil, že ve středu 11. 2. 2015 proběhl úspěšně den
otevřených dveří.
14. Děkan fakulty sdělil, že dne 14. 3. 2015 se bude v Paláci Žofín konat ples
Univerzity Karlovy. V sekretariátu děkana je k dispozici 8 vstupenek do
velkého sálu za 1000,- Kč
15. Děkan fakulty oznámil, že dne 21. 3. 2015 se bude v Obecním domě konat
pod gescí Všehrdu Právnický ples.
16. Děkan fakulty oznámil termíny zasedání vědecké rady v letním semestru
akademického roku 2014/2015: 16. 4. 2015, 11. 6. 2015 vždy od 14.00
hod.
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II. Řízení ke jmenování doc. JUDr. Jana Ondřeje, CSc., DSc., profesorem pro obor
mezinárodní právo

Dopisem ze dne 20. října 2014 se na děkana Právnické fakulty obrátil doc. JUDr. Jan
Ondřej, CSc., DSc., s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo jmenování
profesorem v oboru mezinárodní právo.
Jmenovací řízení podpořili doporučujícími dopisy 3 profesoři, a to:
prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. - emeritní profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy v
Praze
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, Ph.D. – rektor Trnavské univerzity v Trnavě.
Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 23. 10. 2014 a schválila podle
§ 74, odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění zákona č. 147/2001 Sb. jmenování hodnotící
komisi v tomto složení:
Předseda komise:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Členové:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc., Paneurópska vysoká škola, Bratislava
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
JUDr. Peter Tomka, CSc., Mezinárodní soudní dvůr OSN, Haag, Nizozemí
Proděkan prof. Skřejpek vyzval vědeckou radu, aby pro jmenovací řízení ustanovila dva
skrutátory k sečtení hlasů. Z pléna byli navrženi doc. Král a doc. Beran a byli schváleni
vědeckou radou.
Proděkan prof. Skřejpek udělil slovo předsedovi hodnotící komise prof. JUDr. Pavlu
Šturmovi, DrSc., aby přednesl návrh hodnotící komise a její odůvodnění. Předseda hodnotící
komise seznámil vědeckou radu s doporučujícím stanoviskem hodnotící komise. Shrnul
závěry komise a konstatoval, že všechny předpoklady nutné pro to, aby jmenovací řízení před
vědeckou radou proběhlo, byly splněny.
Po vyslechnutí návrhu hodnotící komise udělil proděkan Prof. JUDr. Michal Skřejpek,
DrSc., slovo doc. JUDr. Janu Ondřejovi, CSc., DSc., a požádal ho, aby přednesl svou
přednášku, v níž by hovořil o koncepci pedagogické a vědecké činnosti v oboru mezinárodní
právo.

Ve všeobecné rozpravě ke zprávě jmenovací komise, k přednášce a osobě uchazeče,
k jeho publikační činnosti, k předneseným projevům a zprávám, k oboru jako vědecké a
pedagogické disciplíně vystoupili prof. Růžička (podpora uchazeče), prof. Pavlíček (stav
unipolarity světa, mezinárodní právo a rovnováha sil ve světě, rozdíl mezi právní a faktickou
suverenitou, vztah mezinárodního práva a vnitrostátního práva), prof. Týč (podpora
uchazeče a jeho přednášková činnost na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně),
prof. Pauknerová (otázka vztahu mezinárodního práva soukromého a mezinárodního práva
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veřejného), prof. Gerloch (euronovela ústavy a argumenty na podporu dualistické
koncepce), prof. Šturma (fragmentace mezinárodního práva)
Uchazeč odpověděl na položené dotazy a připomínky a poděkoval za kladná doporučení
diskutujících.
Proděkan fakulty prof. Skřejpek ukončil všeobecnou rozpravu a dále prohlásil schůzi
vědecké rady za neveřejnou. Poté vyzval přítomné k tajnému hlasování. Výsledky tajného
hlasování byly skrutátory vyhlášeny takto: z 57 členů vědecké rady bylo přítomných 44
členů, pro návrh hlasovalo 28 členů, 12 hlasů bylo proti, 4 hlasy byly neplatné a 0 členů
nehlasovalo. Proděkan prof. Skřejpek oznámil uchazeči negativní výsledek tajného
hlasování členů vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a oznámil
zastavení řízení.

III. Reakreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
Proděkan prof. Skřejpek přednesl členům vědecké rady Předkládací zprávu k návrhu
na akreditaci oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Přílohu
předkládací zprávy tvoří žádosti o akreditaci navrhovaných oborů: Finanční právo a
finanční věda, Právní dějiny, Právo životního prostředí, Římské právo, Správní právo
a správní věda, Trestní právo, kriminologie a kriminalistika a Ústavní právo a
státověda. Prof. Skřejpek sdělil, že všechny navrhované obory habilitačního řízení a
řízení ke jmenování profesorem navazují na příslušné obory doktorského studijního
programu Teoretické právní vědy, které mají udělenu akreditaci do 31. prosince
2020. Zároveň poděkoval za spolupráci doc. Boháčovi.
Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyslovila jednoznačný
souhlas s návrhem na prodloužení akreditací habilitačních řízení a řízení ke
jmenování profesorem výše uvedených oborů na 10 let. (Kladně hlasovalo všech 41
přítomných členů vědecké rady.)

IV. Schválení bilančních zpráv PRVOUKů 04,05 a 06.

Proděkan prof. Tomášek vystoupil na vědecké radě s bilančními zprávami
PRKOUKů 04,05, a 06 a vyjádřil se k projednávané problematice. Hovořil mj. o
probíhajícím sběru dat do databáze OBD, finančních prostředcích projektů a
internacionalizaci vědy. Poté děkan fakulty prof. Kuklík otevřel diskusi
k předloženému tématu a vyjádřil se k finanční stránce problematiky. Členové
vědecké rady vyslovili k předloženým zprávám jednomyslný souhlas. (Kladně
hlasovalo všech 40 přítomných členů vědecké rady).

4

V. Různé
1. Vědecká rada fakulty projednala personální záležitosti a zahájila tato řízení:
• habilitační řízení - JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA
Dopisem ze dne 31. ledna 2015 se na děkana Právnické fakulty UK v Praze obrátil
JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA, s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož
výsledkem by bylo jeho jmenování docentem pro obor Mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu.
Spolu s touto žádostí předložil habilitační práci s názvem „Stavební smluvní právo
v mezinárodním kontextu“ a požádal, aby mu bylo povoleno přednést na fóru vědecké rady
habilitační přednášku na téma „Lex mercatoria v právu mezinárodního obchodu“.
Podle § 72 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění zákona č. 147/2001 Sb. schválili
členové vědecké rady ustanovení habilitační komise k posouzení návrhu v tomto složení:
Předseda:
Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
Členové:
Prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc., emeritní profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze,
Prof. JUDr. Karel Marek, CSc., Akademie Sting, o.p.s., Brno,
Prof. JUDr. Mária Patakyová, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě a
Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
Návrh byl jednomyslně schválen členy vědecké rady (pro návrh na zahájení řízení
hlasovalo všech 39 přítomných členů vědecké rady).
• habilitační řízení - JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
Dopisem ze dne 11. února 2015 se na děkana Právnické fakulty UK v Praze obrátil JUDr.
Aleš Rozehnal, Ph.D., s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož výsledkem by bylo jeho
jmenování docentem pro obor Obchodní právo.
Spolu s touto žádostí předložil habilitační práci s názvem „Náhrada reflexní škody
společníků korporací“ a požádal, aby mu bylo povoleno přednést na fóru vědecké rady
habilitační přednášku na téma „Ochrana osob dotčených koncentrací vlastnictví médií“.
Podle § 72 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění zákona č. 147/2001 Sb. schválili
členové vědecké rady ustanovení habilitační komise k posouzení návrhu v tomto složení:
Předseda:
Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
Členové:
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně,
Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košicích,
JUDr. Vlasta Formánková, Ústavní soud ČR.
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Návrh byl jednomyslně schválen členy vědecké rady (pro návrh na zahájení řízení hlasovalo
všech 37 přítomných členů vědecké rady).

2.

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

Katedra právních dějin
JUDr. Marek Starý, Ph.D. - člen komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby
doktorských disertačních prací a oponování těchto prací a jejich vedení (čl. 10 odst. 2 a 3
Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy).
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. - 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 evropského práva

-

JUDr. Magdalena Svobodová, 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
členka 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.
členka 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).
JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. - členka 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).
JUDr. Emil Ruffer, 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).

Katedra občanského práva
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. - 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.

3. Členové vědecké rady schválili jednomyslně žádost o tvůrčí volno doc. Reschové
v délce 6 měsíců (od 23. února 2015). Pro návrh hlasovalo 36 přítomných členů vědecké
rady, doc. Reschová se zdržela hlasování.
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4. JUDr. Vychopeň oznámil, že autor práce nominované do soutěže „Bolzanova cena“ 21.
ročník 2013/2014 Jakub Drápal získal od České advokátní komory v rámci udělování
cen Právník roku finanční příspěvek na tvorbu knihy „Poslušen zákonů své země a
svého stavu“ o Kamillu Reslerovi, obhájci K.H.Franka .
5. K dotazu prof. Sládečka ke zrušení indexů se rozvinula diskuse, ve které vystoupili
prof. Kuklík (vyjádření k možnosti zrušení indexů při prioritě elektronické verze ze
strany Univerzity Karlovy, systém bezpečnosti prokazování výsledků), doc. Beran
(vystoupení na podporu zrušení indexů z pohledu proděkana pro magisterský studijní
program, problematika kontroly indexů v kreditním systému a změna pravidel pro
organizaci studia jako předpoklad pro zrušení indexů), prof. Černá (návrh na
zachování indexů, ale jen v případě, že jejich funkce je nezastupitelná a neexistuje jiný
důkazní prostředek), prof. Gerloch (k problematice posouzení důkazních prostředků
při sporu, příprava strukturované diskuse k dané problematice), prof. Šámal
(problematika ověřování totožnosti při zkouškách), prof. Winterová (podpora
zachování indexu v kontextu širšího pohledu), prof. Marková a prof. Malý (vyjádření
podpory pro zachování indexů). Děkan fakulty prof. Kuklík uzavřel diskusi s tím, že
věc bude předložena na příští zasedání poté, co se k ní vyjádří Akademický senát PF
UK v Praze.

4. Členové vědecké rady vzali na vědomí Informaci o obhajobách doktorských
disertačních prací za dobu od 4. prosince 2014 do 19. února 2015
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.
Údaje o nich se dále uvádějí v tomto pořadí: jméno doktoranda – téma práce – školitel
– předseda komise – termín obhajoby – výsledek hlasování

Mgr. Jiří Vláčil – Právo na vstup a pobyt na území členských států Evropské unie – Doc.
JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M. – Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. – 16.1.2015 –
6/0
Bc. Mrg. Igor Nikolaj Barilik – Prostredie jako determinant páchania trestnej činnosti –
Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. – Doc. JUDr. Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D. – 21.1. 2015 – 6/0
JUDr. Jana Lamačová – Nabývání, ochrana a omezení vlastnického práva – Doc. JUDr.
Josef Salač, Ph.D. - Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.- 28.1. 2015- 5/0
Zapsala: Alexandra Hochmanová
Schválil: Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty UK
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