Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

V Praze dne 30. 4. 2015

Zápis z jednání vědecké rady Právnické fakulty UK dne 16. 4. 2015
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:
I.
II.
III.

I.

Sdělení děkana.
Habilitační řízení JUDr. Marka Starého, Ph.D., pro obor právní dějiny.
Různé.

Sdělení děkana

1. Děkan fakulty informoval o změnách v členství ve vědecké radě Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze.
Děkan fakulty sdělil, že po projednání v Akademickém senátu Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze dne 2. 4. 2015 děkan odvolal z členství ve vědecké radě
Právnické fakulty UK prof. JUDr. PhDr. Karolinu Adamovou, CSc., DSc., prof. JUDr.
Karla Malého, DrSc., dr.h.c. a prof. JUDr. Jiřího Švestku, DrSc. a
jmenoval členy vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze doc. JUDr.
Jana Kyselu, Ph.D., vedoucího katedry politologie a sociologie, doc. JUDr. Jana Pichrta,
Ph.D., vedoucího katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, doc. JUDr.
Helenu Práškovou, CSc., pověřenou vedením katedry správního práva a správní vědy a
JUDr. Libora Vávru, předsedu Městského soudu v Praze.
Děkan Fakulty jmenoval čestnými členy vědecké rady Právnické fakulty UK prof. JUDr.
Karla Malého, DrSc., dr.h.c. a prof. JUDr. Jiřího Švestku, DrSc.
2. Děkan fakulty informoval o osobních a pracovních výročích pracovníků:
Osobní výročí
Doc. JUDr. Radim Seltenreich
JUDr. Jana Zemanová
JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D.
Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.,

24. 2. 2015 – 50 let
28. 2. 2015 – 75 let
28. 2. 2015 – 55 let
8. 3. 2015 – 65 let
18. 3. 2015 – 55 let

Pracovní výročí
PhDr. Renata Hrubá
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
Doc. JUDr. Radim Seltenreich

26. 2. 2015 – 25 let na fakultě
6. 3. 2015 - 20 let na fakultě
1. 4. 2015 – 25 let na fakultě
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3. Děkan fakulty informoval, že dne 11. 4. 2015 zemřel ve věku 87 let prof. JUDr. Stanislav
Balík, CSc., na fakultě působil od 1. 9. 1952 do 31. 8. 2006. Věnoval se právním dějinám,
zejména problematice kořenů evropského práva a práva USA, jakož i vybraným kapitolám
z dějin státu a práva zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky.
4. Děkan fakulty informoval, že akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy v
Praze schválil na svém zasedání dne 2. 4. 2015 hospodaření fakulty za rok 2014.
5. Děkan fakulty informoval o přijímacím řízení do magisterského studijního programu pro
akademický rok 2015/2016. K 14. 4. 2015 obdržela fakulta 3232 elektronických přihlášek.
Ústní přijímací zkouška bude organizována 5. 6. 2015 od 10.00 hod. v č. 117. Hlavní
přijímací komise bude zasedat 15. 6. 2015. Hromadný zápis přijatých proběhne od 22. do
25. 6. 2015. Náhradní zápis do 1. ročníku se uskuteční 9. 9. 2015.
6. Děkan fakulty informoval o přijímacím řízení do doktorského studijního programu pro
akademický rok 2015/2016. Termín pro podávání přihlášek je 30. 4. 2015. Přihlášky se
podávají pouze elektronicky. Řádný termín přijímacího řízení je 12. 6. 2015, náhradní
termín 22. 6. 2015. K 15. 4. 2015 bylo podáno 20 přihlášek.
7. Děkan fakulty sdělil, že Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. se účastní za
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, resp. za Českou republiku prestižního
projektu Private International Law and Company Law přijatého Evropskou komisí, z jejíž
prostředků bude převážně financován.
8. Děkan fakulty sdělil, že dne 24. 2. 2015 navštívil na pozvání Common Law Society PF UK
děkan Právnické fakulty UNI Oxford prof. Timothy Endicott. Dále se dne 27. 3. 2015
v rámci meziuniverzitní spolupráce na PF UK uskutečnila návštěva rektora UNI Leiden
prof. Carola Stolkera a děkana tamější právnické fakulty prof. Ricka Lawsona.
9. Děkan fakulty informoval, že Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá ve
spolupráci se studentskými spolky návštěvu a přednášku J.E. velvyslance USA v České
republice Andrewa H. Schapira, která proběhne na fakultě dne 20. 4. 2015 od 14.00 hod.
Přivítání J.E. velvyslance USA na půdě fakulty se zúčastní i rektor UK.
10. Děkan fakulty oznámil, že během února a března proběhly na PF UK výběrová řízení na
studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2015/2016. Celkem se
hlásilo 221 studentů, vyjet by mělo nejméně 137 studentů (z toho 8 doktorandů), 32
studentů (z toho jeden doktorand) je zatím na pozici náhradníků pro případ, že by došlo ze
strany RUK k navýšení prostředků na podporu tohoto programu.

II. Habilitační řízení JUDr. Marka Starého, Ph.D., pro obor právní dějiny.

Dopisem ze dne 29. září 2014 se na děkana Právnické fakulty UK v Praze obrátil
JUDr. Marek Starý, Ph.D., s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož výsledkem by bylo
jeho jmenování docentem pro obor Právní dějiny. Spolu s touto žádostí předložil habilitační
práci s názvem „Přední klenot zemský. Větší zemský soud království českého v době
rudolfínské“ a požádal, aby mu bylo povoleno přednést na vědecké radě habilitační přednášku
na téma „Udělování zemské příslušnosti (inkolátu) v době předbělohorské“.
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Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 23. 10. 2014 a v souladu s § 72
odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 147/2001 Sb. byla jmenována habilitační
komise v tomto složení:
Předseda:
Prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. - Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
Členové:
Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera - Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, Ph.D., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Univ.-Doz. Mag. Dr. Andreas Zajic, MAS, Institut für Mittelalterforschung
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Institut für Geschichte Universität Wien
Touto komisí byly jmenovány tři oponentky k posouzení habilitační práce JUDr. Marka
Starého, Ph.D., a to:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v
Praze
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc., Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem
doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, Ph.D., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Proděkan prof. Skřejpek vyzval vědeckou radu, aby pro habilitační řízení ustanovila
dva skrutátory k sečtení hlasů. Z pléna byli navrženi doc. Pichrt a prof. Růžička a byli
vědeckou radou jednomyslně schváleni.
Proděkan Skřejpek udělil slovo předsedovi habilitační komise prof. JUDr. Ladislavu
Vojáčkovi, CSc, aby přednesl návrh habilitační komise a její odůvodnění. Předseda
habilitační komise seznámil vědeckou radu se stanoviskem habilitační komise. Shrnul závěry
komise a konstatoval, že všechny předpoklady nutné pro to, aby habilitační řízení před
vědeckou radou proběhlo, byly splněny.
Po vyslechnutí návrhu habilitační komise udělil proděkan Skřejpek slovo JUDr. Marku
Starému a požádal ho, aby přednesl svou habilitační přednášku na téma „Udělování zemské
příslušnosti (inkolátu) v době předbělohorské“.
Po přednášce vystoupily oponentky doc. Švecová a doc. Sulitková, které přednesly své
oponentské posudky. Za nepřítomnou oponentku prof. Adamovou přednesl její posudek
proděkan Skřejpek. Všechny tři oponentky vyjádřily ve svých oponentských posudcích
vědecké radě kladné doporučení. Poté udělil proděkan slovo JUDr. Marku Starému s tím, aby
zaujal stanovisko k předneseným posudkům. Habilitant poděkoval oponentkám za posudky a
odpověděl na dotazy a připomínky.
Ve všeobecné rozpravě ke zprávě habilitační komise, k přednášce a osobě uchazeče,
k jeho publikační činnosti, k předneseným projevům a zprávám, k oboru jako vědecké a
pedagogické disciplíně vystoupili prof. Malý (k normotvorné činnosti Zemského soudu a
významu precedentu, k důvodům institutu inkolátu), prof. Eliáš (ocenění práce s prameny
při zpracování habilitačního spisu uchazeče), prof. Pavlíček (kladně k pedagogické činnosti
uchazeče a dotaz promítnutí národnostních aspektů do vývoje právního řádu).
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Uchazeč odpověděl na položené dotazy a připomínky diskutujících.
Proděkan 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 58 členů vědecké rady bylo přítomných 42 členů, pro návrh
hlasovalo 31 členů, 8 členů bylo proti, 3 hlasy byly neplatné a 0 členů nehlasovali. Proděkan
Skřejpek oznámil uchazeči kladný výsledek tajného hlasování členů vědecké rady Právnické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze a poučil ho o dalším postupu řízení (postoupení rektoru
UK).

III. Různé
1. Členové vědecké rady schválili jmenování členů komisí dle návrhů kateder
Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze:
Katedra ústavního práva
JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D., PF UP - člen komise - pro obhajoby doktorských
disertačních prací a oponování těchto prací (čl. 10 odst. 3 Studijního a zkušebního
řádu Univerzity Karlovy).
Katedra správního práva a správní vědy
JUDr. Jiří Rajchl, 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.
2. Proděkan prof. Skřejpek informoval členy vědecké rady, že byla v Kolegiu rektora
Univerzity Karlovy v Praze dne 30. 3. 2015 schválena Právnické fakultě UK v Praze
akreditace oborů habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem. Dne 30.4.
2015 bude tato záležitost předložena na vědeckou radu Univerzity Karlovy v Praze.
3. Prof. Kuklík informoval o tom, že se otázkou zrušení listinné podoby indexů zabýval
Akademický senát Právnické fakulty na svém zasedání dne 2. dubna 2015. K této
otázce přijal následující usnesení: AS PF UK souhlasí s návrhem na zrušení papírové
podoby indexů a žádá děkana o předložení příslušného návrhu změny Pravidel pro
organizaci studia na PF UK (16 pro, 1 proti, 0 zdrž.). Proděkan Beran v této
souvislosti uvedl, že v současnosti existují dvě evidence, index a elektronická
evidence v IS. S ohledem na § 57 odst. 3 zákona o vysokých školách u fakult, které
evidují studijní výsledky v informačním systému, je třeba primárně považovat za
výkaz o studiu právě výpis z informačního systému a nikoli listinný výkaz o studiu,
který v současnosti ani neobsahuje všechny záznamy o splněných formách kontroly
studia. Zároveň informoval o tom, že na zasedání komise pro koncepci studia dne 16.
dubna 2015 bylo dosaženo shody na návrhu změny pravidel pro organizaci studia.
Návrh změny bude spočívat v tom, že i nadále bude zachován listinný dokument pro
potvrzování vykonání ústních zkoušek a ústních částí kombinovaných zkoušek, který
může sloužit též k prokazování totožnosti studenta.
4. Členové vědecké rady Právnické fakulty schválili materiál Jmenování předsedů a členů
komisí pro státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu podle čl. 7
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odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze. Z 39 přítomných
členů vědecké rady hlasovalo pro 35 členů, proti byli 2 členové a 2 se zdrželi
hlasování.
5. Členové vědecké rady vzali na vědomí Informaci o obhajobách doktorských
disertačních prací za dobu od 19. února do 16. dubna 2015
V době od poslední schůze vědecké rady Právnické fakulty UK se uskutečnila 1
úspěšná obhajoba doktorské práce, jejichž výsledkem byl návrh na udělení titulu „doktor“
(Ph.D.) podle § 47 odstavce 5 zákona č. 111/1998 Sb.
Údaje se dále uvádějí v tomto pořadí: jméno doktoranda – téma práce – školitel –
předseda komise – termín obhajoby – výsledek hlasování
JUDr. Stanislav Sviták – Neúčinnost právních úkonů v českém právu – doc. JUDr. Michaela
Hendrychova, CSc. - Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.- 8.4. 2015 – 5/0
Dále se proběhla jedna neúspěšná obhajoba doktorské dizertační práce
JUDr. Markéta Písaříková – Náklady civilního soudního řízení – prof. JUDr. Alena
Winterová, CSc. – Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.- 8.4. 2015 - 0/6

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