Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

V Praze dne 29.10. 2015

Zápis z jednání vědecké rady Právnické fakulty UK dne 15. 10. 2015
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:
I.
II.
III.

Sdělení děkana.
Řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Mgr. Jiřího Herczega, Ph.D., pro
obor trestní právo, kriminologie a kriminalistika
Různé.
I. Sdělení děkana

1.

Děkan fakulty informoval o osobních a pracovních výročích pracovníků:

Osobní výročí
Doc. PhDr. Milan Sláma (bývalý pracovník katedry
filozofie a sociologie)
Doc. PhDr. Ivan Mucha (bývalý pracovník katedry
politologie a sociologie)
Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

13. 7. 2015 – 75 let
17. 7. 2015 – 70 let
16. 9. 2015 – 60 let

Pracovní výročí
Prof. JUDr. Jan Kříž, CSc., dr.iur.h.c.
Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Doc. JUDr. Stanislav Soukup, CSc.
PhDr. Jana Tomaščínová
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
JUDr. Mgr. Petra Žikovská

1. 7. 2015– 40 let na fakultě
1. 9. 2015-40 let na fakultě
1. 9. 2015-25 let na fakultě
1. 9. 2015-35 let na fakultě
1. 9. 2015–30 let na fakultě
1. 10. 2015-25 let na fakultě
1. 10. 2015-25 let na fakultě
1. 10. 2015-25 let na fakultě
1. 10. 2015-40 let na fakultě
1. 10. 2015-20 let na fakultě

2.

Děkan fakulty informoval, že v červnu 2015 byl prof. JUDr. PhDr. Michalu
Tomáškovi, DrSc., udělen Rakouský čestný kříž za vědu a umění.

3.

Děkan fakulty informoval, že AS PF UK se na svém zasedání dne 25. 6. 2015 kladně
vyjádřil k návrhu děkana na opětné jmenování prof. JUDr. Jiřího Jelínka, CSc.,
vedoucím katedry a trestního práva a prof. JUDr. PhDr. Michala Tomáška, DrSc.,
vedoucím katedry evropského práva. Jmenování je u obou na dobu tří let, tj. od 1. 10.
2015 do 30. 9. 2018.
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4.

Děkan fakulty sdělil, že dne 6. 7. 2015 informoval doc. Ing. PhDr. Jan Urban, CSc.,
děkana o rozvázání pracovního poměru dohodou s Právnickou fakultou UK. Tím
odstoupil z funkce člena vědecké rady fakulty a vedoucího katedry národního
hospodářství. Vedením katedry národního hospodářství byla pověřena doc. JUDr.
PhDr. Ilona Bažantová, CSc.

5.

Děkan fakulty sdělil, že dne 1. 10. 2015 informoval písemně rektor UK prof. MUDr.
Tomáš Zima, DrSc., že vědecká rada UK na svém zasedání dne 24. 9. 2015 po
projednání návrhu na jmenování JUDr. Marka Starého, Ph.D., docentem pro obor
právní dějiny, v tajném hlasování řízení o jmenování uchazeče pro nedostatek
potřebné většiny hlasů zastavila.

6.

Děkan fakulty informoval, že k 1. 10. 2015 byl jmenován docentem pro obor
mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu JUDr. Ing. Bohumil
Poláček, Ph.D., LL.M., z Fakulty právnické ZČU, jehož habilitační řízení proběhlo
před vědeckou radou PF UK dne 11. 6. 2015.

7.

Děkan fakulty oznámil, že dne 21. 7. 2015 rozhodlo MŠMT ČR podle § 82 odst. 1, 5,
§ 87 písm. g) a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, o udělení
akreditace PF UK pro tyto obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem: správní právo a správní věda; římské právo; právní dějiny; finanční právo
a finanční věda; právo životního prostředí; trestní právo, kriminologie a kriminalistika;
a ústavní právo a státověda – vždy do 31. 12. 2023.

8.

Děkan fakulty sdělil, že dne 25. 6. 2015 AS PF UK projednal a schválil na svém
zasedání Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2014.

9.

Děkan fakulty sdělil, že dne 30. 9. 2015 AS PF UK projednal na svém zasedání
příznivou zprávu o hospodaření fakulty za první pololetí a vzal ji na vědomí.

10.

Děkan fakulty informoval, že do magisterského studijního programu bylo podáno
celkem 3.234 přihlášek, přijato bylo 610 uchazečů na základě Národních srovnávacích
zkoušek a 63 studentů postoupilo z CŽV (do 2. ročníku), do 1. ročníku se k 30. 9.
2015 zapsalo 547 studentů.

11.

Děkan fakulty informoval, že do kurzu CŽV se celkem přihlásilo 267 žadatelů,
podmínkám vyhovělo 214 uchazečů (od 80 bodů), smlouvu podepsalo 179 uchazečů.

12.

Děkan fakulty informoval, že do doktorského studijního programu bylo podáno 136
přihlášek, přijato bylo 115 uchazečů, z toho 14 do prezenčního studia.

13.

Děkan fakulty sdělil, že ve dnech 8. – 9. 10. 2015 proběhla na PF UK ve spolupráci
s Hans Kelsen–Institut ve Vídni a Rakouským kulturním fórem v Praze mezinárodní
konference Hans Kelsen – inspirující osobnost pro právní vědu, filozofii, politiku a
mezinárodní vztahy. Konference byla pořádána v rámci programu PRVOUK 04 ve
spolupráci s PRVOUK 06. Úvodní program se konal v Rakouském kulturním fóru
v Praze, s proslovem vystoupil velvyslanec Rakouské republiky v ČR dr. Ferdinand
Trauttmansdorff, prof. H. Schambeck a prof. M. Tomášek. Na fakultě zahájil
konferenci prof. J. Kuklík.
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14.

Děkan fakulty informoval, že ve dnech 1.- 4. 10. 2015 se delegace PF UK pod
vedením děkana prof. Kuklíka zúčastnila Francouzsko-českého vědeckého semináře
„Quelle liberté dans l ´Europe du XXIeme siecle?“ na univerzitě Paris II PanthéonAssas. Vědecký seminář byl pořádán u příležitosti 20 let spolupráce obou institucí.

15.

Děkan fakulty oznámil, že do nového ročníku programu Czech Legal Systém in
European Context nastoupilo v tomto semestru 163 studentů převážně ze zemí EHP,
ale i dalších států (Kanada, Ruská federace, Peru, Austrálie, Nový Zéland, USA).
Rovněž se podařilo dobře naplnit obě specializace mezinárodně uznávaných kurzů
LL.M. na PF UK.

16.

Děkan fakulty oznámil, že dne 11. 9. 2015 proběhla na Právnické fakultě Univerzity
Komenského v Bratislavě Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentkou
práci. PF UK byla zastoupena 25 soutěžními pracemi a jako jediná obsadila všech
sedm sekcí. Odborné komise složené z akademických pracovníků zúčastněných
univerzit ocenily celkem 23 prací, z toho 11 prací předložených studenty PF UK.
V šesti ze sedmi sekcí naši studenti zvítězili.

17.

Děkan fakulty oznámil, že zasedání příští vědecké rady PF UK se koná 10. 12. 2015
ve 14.00 hod.

18.

Děkan fakulty informoval, že dne 21. 1. 2015 bude svoláno mimořádné zasedání
vědecké rady PF UK, které se bude zabývat projednáním dlouhodobého záměru PF
UK.

19.

Děkan fakulty sdělil, že dne 3. 12. 2015 se bude ve večerních hodinách konat ve Velké
aule Karolina vánoční koncert fakulty.

II. Řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Mgr. Jiřího Herczega, Ph.D., pro obor
trestní právo, kriminologie a kriminalistika

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., Právnická fakulta Paneurópské vysoké školy v Bratislavě
Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf, Katedra trestního práva a kriminologie,
Julius-Maximilians-Universität, Würzburg
Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 4. prosince 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. Jiří Jelínek, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy
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v Praze
Členové: Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr.h.c., Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze
Prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr.h.c., Ústavní soud ČR, Brno
Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., Právnická fakulta Paneurópské vysoké
školy v Bratislavě
JUDr. Vladimír Stibořík, Vrchní soud v Praze
Proděkan prof. Skřejpek vyzval vědeckou radu, aby pro jmenovací řízení ustanovila dva
skrutátory k sečtení hlasů. Z pléna se přihlásil doc. Kysela a dále byl navržen doc. Král, oba
byli vědeckou radou jednomyslně schváleni.
Proděkan Skřejpek udělil slovo předsedovi jmenovací komise prof. JUDr. Jiřímu
Jelínkovi, CSc., aby přednesl návrh jmenovací komise a její odůvodnění. Předseda jmenovací
komise seznámil vědeckou radu se 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. Mgr. Jiřímu Herczegovi, Ph.D. a požádal ho, aby přednesl svou
přednášku, v níž by hovořil o koncepci pedagogické a vědecké činnosti v oboru trestní právo,
kriminologie a kriminalistika.
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. Musil (vyzdvižení uchazečovy vědecké činnosti
v oblastech rasově motivované kriminality, počítačové kriminality, korupce a hospodářské
kriminality, dále ocenění práce uchazeče v redakčních radách a odborné zapojení v advokátní
sféře), prof. Ivor (pochvala vystoupení uchazeče na mezinárodních vědeckých konferencích a
připomenutí významu publikační činnosti uchazeče v mezinárodním kontextu, dotaz na názor
uchazeče týkající se vlivu medií na rozhodovací činnost trestních orgánů ve světle práva na
spravedlivý proces a zásadu presumpce neviny), prof. Pavlíček (k pedagogické činnosti
uchazeče, dotaz na roli obžaloby a rovnost procesních stran, úloha státu a veřejné žaloby,
problematika vztahu práva hmotného a procesního, k materiálnímu pojetí trestného činu, vliv
sdělovacích prostředků), prof. Gerloch (otázka postavení veřejné žaloby, trestní právo a
presumpce neviny, odpovědnost státního zástupce a zásada in dubio pro reo), prof. Šámal
(podpora uchazeče, dotaz na zásadu kontradiktornosti), prof. Jelínek (rekodifikace trestního
práva procesního, zásada legality a oportunity), JUDr. Stibořík (podpora uchazeče) a prof.
Skřejpek (otázka na názor uchazeče ohledně paradoxu podstaty trestního práva a zásady
nullum crimen sine lege stojící v opozici).
Uchazeč odpověděl na položené dotazy a připomínky diskutujících.
Proděkan fakulty 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 57 členů vědecké rady bylo přítomných 40
členů, pro návrh hlasovalo 24 členů, 9 členů bylo proti, 7 hlasů bylo neplatných a 0 členů
nehlasovalo. Proděkan Skřejpek oznámil uchazeči negativní výsledek tajného hlasování
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členů vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zastavení jmenovacího
řízení.
III. Různé
1. Vědecká rada fakulty projednala personální záležitosti a zahájila
habilitační řízení:


habilitační řízení - JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

Dopisem ze dne 13. 10. 2015 se na děkana Právnické fakulty UK v Praze obrátil JUDr.
Michael Kohajda, Ph.D. s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož výsledkem by bylo
jeho jmenování docentem pro obor finanční právo a finanční věda. Spolu s touto žádostí
předložil habilitační práci s názvem „Dohled nad finančním systémem“ a požádal, aby mu
bylo povoleno přednést na fóru vědecké rady habilitační přednášku na téma „Finančněprávní
aspekty provozování hazardních her“.
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. Marie Karfíková, CSc. - Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha
Členové:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. - Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha
Ing. Jiří Rusnok - Česká národní banka, Praha
doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická
fakulta, Košice
doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Bratislava
Návrh byl jednomyslně schválen členy vědecké rady. (Pro zahájení řízení hlasovalo 30
přítomných členů).


habilitační řízení – JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.

Dopisem ze dne 5. října 2015 se na děkana Právnické fakulty UK v Praze obrátil JUDr.
Václav Šmejkal, Ph.D. s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož výsledkem by bylo jeho
jmenování docentem pro obor evropské právo. Spolu s touto žádostí předložil habilitační práci
s názvem „Soutěžní politika a právo Evropské unie. Vznik a vývoj v letech 1950 – 2015“ a
požádal, aby mu bylo povoleno přednést na fóru vědecké rady habilitační přednášku na téma
„Cíl sociálně tržního hospodářství dle Lisabonské smlouvy – úkol pro právo EU?“.
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. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
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Členové:
Doc. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D., Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha
Prof. JUDr. Ján Mazák, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích,
Košice
Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D., Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická,
Praha
Návrh byl jednomyslně schválen členy vědecké rady. (Pro zahájení řízení hlasovalo 30
přítomných členů).
2. Členové vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze schválili
jednomyslně návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor prof. Karlu
Malému, prof. Václavu Pavlíčkovi, prof. Jiřímu Švestkovi a prof. Dagmar
Císařové.
3. Prof. Gerloch informoval členy vědecké rady o připravované vědecké
konferenci, která se uskuteční na závěr programu PRVOUK s pracovním
názvem „Relace soukromého a veřejného práva – minulost, současnost,
východiska a tendence“. Konání konference se předpokládá v období přelomu
září a října nebo začátkem října 2016.
4. Členové vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze schválili
jednomyslně k předložení prorektorovi pro tvůrčí a ediční činnost UK návrh na
nominaci doc. JUDr. PhDr. Ilony Bažantové, CSc. na členství v radě PRVOUK
04. Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. je docentkou ekonomie,
v současné době pověřena vedením katedry národního hospodářství PF UK
v Praze, významnou účastnicí programu PRVOUK 04 a autorkou četných
publikací, které byly v programu PRVOUK velmi kladně hodnoceny.
5. Členové vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze schválili
jmenování členů komisí dle návrhů kateder.
Katedra mezinárodního práva
Oborové zaměření Mezinárodní právo veřejné
-

-

-

Mgr. Milan Lipovský, Ph.D., asistent katedry mezinárodního práva - člen komise pro
státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu podle čl. 7 odst. 3
Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze) s oprávněním k I. a II. části
státní závěrečné zkoušky.
JUDr. Jaroslav Horák, MZV ČR - člen komise pro státní závěrečné zkoušky
v magisterském studijním programu podle čl. 7 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu
Univerzity Karlovy v Praze) s oprávněním k I. a II. části státní závěrečné zkoušky.
Mgr. Tomáš Fecák, Ph.D., advokát - člen komise pro státní závěrečné zkoušky
v magisterském studijním programu podle čl. 7 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu
Univerzity Karlovy v Praze) s oprávněním k I. a II. části státní závěrečné zkoušky.
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Katedra trestního práva
Oborové zaměření Trestní právo
-

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D., odborný asistent - 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 obchodního práva
Oborové zaměření Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
-

JUDr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D., odborná asistentka - předsedkyně komise pro státní
závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu podle čl. 7 odst. 3 Studijního
a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze) s oprávněním k I. a II. části státní
závěrečné zkoušky a
- 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).

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Oborové zaměření Pracovní právo a právo sociálního zaměření
-

-

-

-

-

-

-

JUDr. Roman Lang, Ph.D., odborný asistent - 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.
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., odborný asistent - 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).
JUDr. Ljubomír Drápal, odborný asistent - 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).
PhDr. Gabriela Munková, CSc., odborná asistentka - 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. Jana Zemanová, externí spolupracovnice - 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. Jan Kotous, externí spolupracovník - 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.
JUDr. Libuše Brádlerová, externí spolupracovnice - 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).
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JUDr. Jan Ryba, CSc., externí spolupracovník - 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).
JUDr. Eva Procházková, Ph.D., externí spolupracovnice - 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).
6. Členové vědecké rady vzali na vědomí Informaci o obhajobách doktorských
disertačních prací za dobu od 11. června do 15. října 2015

V době od poslední schůze vědecké rady Právnické fakulty UK se uskutečnilo 22
úspěšných obhajob doktorských prací, 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
Mgr. Pavla Bejčková – Trestněprávní ochrana životního prostředí – prof. JUDr. Milan
Damohorský, DrSc. – prof. JUDr. Hana Marková, CSc. – 23.6. 2015- 6/0
Mgr. Jana Šustová – Právo na právní pomoc – prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. – prof.
JUDr. Jan Dvořák, CSc. – 29.6. 2015 – 6/0
JUDr. Antonín Valuš – Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní
péče – doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. – prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. – 29.6. 2015 –
6/0
JUDr. Silvia Mancelová – Základní povinnosti členů představenstva s důrazem na povinnost
loajality – doc. JUDr. Ivanka Štenglová – prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. – 14.9. 2015 –
5/0
JUDr. Riana Kvačková – Dobrá víra, poctivost a slušnost v obchodním styku – prof. JUDr.
Stanislava Černá, CSc. – doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M. – 24.9. 2015 – 5/0
Mgr. Tereza Coufalová – Justiční a policejní spolupráce v Evropské unii – prof. JUDr. Jiří
Jelínek, CSc. – doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. – 25.9. 2015 – 6/0
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová – Trestněprávní aspekty vztahu lékaře a pacienta – prof.
JUDr. Jiří Jelínek, CSc. – doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. – 25.9. 2015-5/0
JUDr. Marie Koričanská – Mezinárodní kupní smlouva a perspektivy její právní úpravy –
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. – prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. – 25.9.
2015 – 6/0
Mgr. Dalibor Černý – Systém řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace, vývoj a
výhledy – prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. – prof. JUDr. Květoslav Růžička,
CSc. – 25.9. 2015 – 6/0
Mgr. Pavlína Šiřůčková – Procesní postavení osoby neznámého pobytu ve světle „Nařízení
Brusel I“ - prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. – prof. JUDr. Květoslav Růžička,
CSc. – 25.9. 2015 – 6/0
Mgr. Jan Lokajíček – Mezinárodní právo společností - prof. JUDr. Monika Pauknerová,
CSc., DSc. – prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. – 25.9. 2015 – 4/2
JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková – Quid iuris? (Deskriptivní teorie právní interpretace a
argumentace) – prof. JUDr. Aleš Geloch, CSc. – doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.25.9. 2015 – 6/0
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Mgr. Ing. Tereza Krupová – Formování právního vědomí studentů vysokých škol
neprávnického zaměření – doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. – prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. –
25.9. 2015 – 6/0
Mgr. Jan Grinc – Vztah národních parlamentů a Evropské unie - doc. JUDr. Jan Kysela,
Ph.D. – prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – 25.9. 2015 – 6/0
Mgr. Miroslav Sedláček – Role advokáta v civilním procesu – doc. JUDr. Alena Macková,
Ph.D. – prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. – 25.9. 2015 – 6/0
JUDr. Pavlína Vondráčková – Státní dohled nad finanční činností – prof. JUDr. Milan
Bakeš, DrSc. – prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. – 29.9. 2015 - 7/0
PhDr. Mgr. Jan Petrov – Bezdůvodné obohacení ze srovnávacího pohledu . prof. JUDr. Jan
Dvořák, CSc. – prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. – 29.9. 2015 - 7/0
JUDr. Michael Pažitný – Ochrana vlastnického práva v rozhodovací praxi soudů v České
republice – doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. – prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. – 29.9. 2015 – 8/0
JUDr. Daniela Chvátalová – Kupní smlouva v soukromém právu – prof. JUDr. Jan Dvořák,
CSc. – prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. – 29.9. 2015 – 5/1
Mgr. Milan Lipovský – Zločin agrese v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu po
revizní konferenci v Kampale – prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. – prof. JUDr. Mahulena
Hofmannová, CSc. – 29.9. 2015 –5/0
Petra Baumruk – The Still evolving Principle of Universal Jurisdiction - Prof. JUDr. Pavel
Šturma, DrSc. – Prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc. – 29.9. 2015 – 4/1
Mgr. Tomáš Fecák – Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie - prof.
JUDr. Pavel Šturma, DrSc. – prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc. – 30.9. 2015 – 5/0
Dále proběhla neúspěšná obhajoba:
Mgr. Andrej Mongiello – Medzinárodnoprávne aspekty znovuvybudovania štátnych štruktúr
v postkonfliktných oblastiach - Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. – Prof. JUDr. Mahulena
Hofmannová, CSc. – 30.9. 2015 – 2/3
Zapsala: Alexandra Hochmanová
Schválil: Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty UK
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