Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

V Praze dne 15. 12. 2015

Zápis z jednání vědecké rady Právnické fakulty UK dne 10. 12. 2015
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:
I.
II.

III.

Sdělení děkana.
Personální věci:
Řízení ke jmenování doc. JUDr. Richarda Krále, Ph.D.,LL.M., DSc., profesorem
pro obor evropské právo.
Habilitační řízení JUDr. PhDr. Davida Elischera, Ph.D., pro obor občanské
právo.
Různé.
I. Sdělení děkana

1.

Děkan fakulty informoval o osobních a pracovních výročích pracovníků:
Osobní výročí:
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr.h.c.
prof. JUDr. Jan Kříž, CSc., dr.iur.h.c.

26. 10. 2015 – 85 let
25. 11. 2015 – 65 let

Pracovní výročí:
JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D.
1. 11. 2015 – 25 let na
fakultě
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
1. 12. 2015 - 25 let
na fakultě
prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
1. 12. 2015 – 25 let na
fakultě
Ocenění:
Děkan fakulty informoval, že při příležitosti dne 28. 10. 2015 udělil
prezident republiky ve Vladislavském sále Pražského hradu státní
vyznamenání významným osobnostem, mezi nimi prof. JUDr. Václavu
Pavlíčkovi, CSc., dr.h.c., který převzal medaili za zásluhy o stát
v oblasti vědy.
Děkan fakulty informoval, že prof. JUDr. Jiřímu Jelínkovi, CSc., dne 22.
10. 2015 udělil prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity
Karlovy v Praze, stříbrnou pamětní medaili UK za mimořádné zásluhy o
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rozvoj oboru trestní právo hmotné a procesní. Slavnostní akt proběhl při
zasedání vědecké rady UK.
Děkan fakulty informoval, že dne 16. 11. 2015 byla v Lužanech udělena
Medaile Josefa Hlávky, která je určena nestorům a zakladatelským
osobnostem české vědy a umění, prof. JUDr. Petru Trösterovi, CSc.
(prof. Tröster se ze zdravotních důvodů nemohl předávání účastnit a medaili
převzala jeho manželka Helena Trösterová).
Děkan fakulty informoval, že dne 17. 11. 2015 získal doc. JUDr. Josef
Salač, Ph.D., rektor Policejní akademie ČR a akademický pracovník PF
UK, Cenu Jana Opletala. Ocenění, za nímž stojí Studentská komora Rady
vysokých škol, se uděluje za výjimečný přínos pro akademickou obec,
hájení akademických práv a svobod.
Děkan fakulty informoval, že dne 19. 11. 2015 předal děkan fakulty medaili
Právnické fakulty UK prof. Dr. dr.h.c. Marinu Paschkemu z UNI
Hamburk. Slavnostní předání medaile proběhlo v rámci sympozia, které se
konalo na UNI Hamburk ve dnech 19. – 20. 11. 2015 jako druhá část oslav
výročí 35 let spolupráce mezi oběma akademickými institucemi. Součástí
setkání bylo rovněž jednání o dalších formách spolupráce do budoucna.
2. Děkan fakulty sdělil, že akademický senát na svém zasedání dne 3. 12.
2015 vyslovil po projednání souhlas s jmenováním doc. JUDr. Heleny
Práškové, CSc., vedoucí katedry správního práva a správní vědy od 1.
1. 2016.
3. Děkan fakulty sdělil, že v nedávných dnech vyšel sborník příspěvků
z Festivalu práva Praha - Pasov 2013. Při této příležitosti bylo s UNI
Pasov zahájeno jednání o uspořádání 5. ročníku Festivalu práva v roce
2017.
4. Děkan fakulty oznámil, že se v současnosti snaží aktivně oslovovat
kandidáty na pozici tzv. hostujících profesorů. Mezi kontaktovanými
zahraničními akademiky jsou mimo jiné přední odborníci z Německa,
Rakouska, Francie a Slovenské republiky.
5. Děkan fakulty seznámil vědeckou radu PF UK s předloženým
podrobným záměrem PF UK na uskutečňování nové specializace
„Health and Law“ mezinárodně uznávaných kurzů LL.M. Záměr je
předkládán na základě § 60a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách, čl. 36a Statutu Univerzity Karlovy v Praze a opatření rektora
UK č. 5/2011, uskutečňování mezinárodně uznávaných kurzů na
Univerzitě Karlově v Praze. Vědecká rada PF UK předložený záměr
schválila a doporučila jej postoupit rektorovi UK prof. MUDr. Tomáši
Zimovi, DrSc., MBA, k dalšímu schvalovacímu procesu. Vědecká rada
PF UK dále ocenila dosavadní realizaci mezinárodně uznávaných kurzů
LL.M. ve specializacích „The Law and Business in the Czech Republic
and Central Europe“ a „International Human Rights Law and
Protection of Environment“ a doporučila podat žádost rektorovi UK o
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prodloužení jeho souhlasu s poskytováním uvedených dvou specializací
LL.M. i na další období po 30. září 2016.
6. Děkan fakulty oznámil, že ke dni 1. 12. 2015 vyhlásila Rada SVOČ IX.
ročník Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK. Ústní
obhajoby prací proběhnou v rámci studentské vědecké konference
v letním semestru akademického roku 2015/2016.
7. Děkan fakulty oznámil, že mimořádné zasedání vědecké rady fakulty
dne 21. 1. 2016, které bylo ohlášeno na zasedání vědecké rady fakulty
dne 15. 10. 2015, svoláno nebude. V letním semestru akademického
roku 2015/2016 se bude vědecká rada konat v těchto termínech: 4. 2.
2016, 14. 4. 2016, 26. 5. 2016.
8. Děkan PF UK oznámil, že dne 17. 12. 2015 se od 16.00 hod. koná
v prostorách menzy tradiční předvánoční setkání všech pracovníků
fakulty.

II. Personální věci:
Řízení ke jmenování doc. JUDr. Richarda Krále, Ph.D., LL.M., DSc.,
profesorem pro obor evropské právo.
Habilitační řízení JUDr. PhDr. Davida Elischera, Ph.D., pro obor občanské
právo.


Jmenování doc. JUDr. Richarda Krále, Ph.D., LL.M., DSc., profesorem
pro obor evropské právo

Dopisem ze dne 1. prosince 2014 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil doc. JUDr.
Richard Král, Ph.D., LL.M., DSc., 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, Lucembursko,
prof. Sacha Prechal, Ph.D., soudkyně Soudního dvora EU, Lucembursko.
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 komise 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., Právnická fakulta MU v Brně, prorektorka
Masarykovy univerzity v Brně
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
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prof. JUDr. Ján Mazák, Ph.D., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
Proděkan Skřejpek vyzval vědeckou radu, aby pro obě řízení (jmenovací řízení doc.
Krále a habilitační řízení JUDr. Elischera) ustanovila dva skrutátory k sečtení hlasů. Z pléna
se přihlásil doc. Kysela a dále byl navržen doc. Salač. Oba byli vědeckou radou schváleni.
Proděkan Skřejpek udělil slovo předsedovi jmenovací komise prof. JUDr. PhDr.
Michalu Tomáškovi, DrSc., aby přednesl návrh jmenovací komise a její odůvodnění.
Předseda jmenovací komise seznámil vědeckou radu se stanoviskem hodnotící komise. Shrnul
závěry a doporučení 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 Skřejpek slovo doc. JUDr.
Richardu Královi, Ph.D., LL.M., DSc., a požádal ho, aby přednesl svou přednášku, v níž by
hovořil o koncepci pedagogické a vědecké činnosti v oboru evropské právo.
Ve všeobecné rozpravě ke zprávě jmenovací komise, k přednášce a k osobě uchazeče,
k jeho publikační činnosti, předneseným projevům a zprávám, k oboru jako vědecké a
pedagogické disciplíně vystoupili prof. Eliáš (ocenění činnosti uchazeče v Legislativní radě
vlády ČR a jeho publikačních aktivit k problematice transpozice směrnic, dále připomenutí
obhajoby doktorské práce a získání vědecké hodnosti DSc.), prof. Tomášek (k odborným a
osobním vlastnostem uchazeče), prof. Damohorský (otázka pohledu na evropské právo
z pozice zemí, které nejsou součástí EU, vyzdvižení pedagogického působení uchazeče ve
výuce LL.M. a při letních školách Právnické fakulty UK v Praze), prof. Přibáň (zmínění
snahy o konsolidaci evropského práva, podpora uchazeče a výuky soudcovského práva jako
samostatného bloku), JUDr. Rychetský (vzájemná souvislost a neoddělitelnost systémů
unijního a národního práva, vztah evropského, vnitrostátního a mezinárodního práva, úloha
Ústavního soudu ČR a přezkum předpisů ultra vires), doc. Kühn (otázka vnitrostátní
implementace unijních nařízení do českého práva), doc. Štangová, prof. Šturma, prof. Bělina,
prof. Kuklík a prof. Pavlíček (podpora uchazeče a ocenění jeho odborných vědeckých kvalit a
organizační a pedagogické práce), prof. Skřejpek (otázka týkající se platnosti norem
evropského práva ve vztahu k přirozenému právu), prof. Filip (otázka zohledňování
sekundárního práva a judikatury ústavních soudů členských států ve výuce evropského práva)
a prof. Tröster (podpora uchazeče).
Uchazeč odpověděl na položené dotazy a připomínky diskutujících.
Proděkan Skřejpek ukončil všeobecnou rozpravu a prohlásil schůzi vědecké rady dále za
neveřejnou. Poté vyzval přítomné k tajnému hlasování. Výsledky tajného hlasování byly
skrutátory vyhlášeny takto: z 57 členů vědecké rady bylo přítomných 47 členů, pro návrh
hlasovalo 44 členů, 2 členové byli proti, 1 hlas byl neplatný a 0 členů nehlasovalo. 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
rektorátu UK).
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Habilitační řízení JUDr. PhDr. Davida Elischera, Ph.D., pro obor občanské
právo

Dopisem ze dne 6. června 2015 se na děkana Právnické fakulty UK v Praze obrátil JUDr.
PhDr. David Elischer, Ph.D., s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož výsledkem by
bylo jeho jmenování docentem v oboru občanské právo. Spolu s touto žádostí předložil
habilitační práci s názvem „Darování a jeho modality v civilním právu“ a požádal, aby mu
bylo povoleno přednést na fóru vědecké rady habilitační přednášku na téma „Postoupení
smlouvy – teoretická východiska institutu“.
Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 11. června 2015 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. Jan Dvořák, CSc. - Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Členové:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. - Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. – Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v.i.i., Praha
prof. JUDr. Jan Dědič – Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze
JUDr. Martin Foukal – čestný prezident Notářské komory ČR
Touto komisí byli jmenováni tři oponenti k posouzení habilitační práce JUDr. PhDr.
Davida Elischera, Ph.D., a to:
prof. JUDr. Jan Dědič, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
JUDr. Martin Šešina, emeritní notář, Benešov
Proděkan Skřejpek udělil slovo předsedovi habilitační komise prof. JUDr. Janu
Dvořákovi, CSc., aby přednesl návrh habilitační komise a její odůvodnění. Předseda
habilitační komise seznámil vědeckou radu se stanoviskem habilitační komise. Shrnul závěry
a doporučení 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. PhDr.
Davidu Elischerovi, Ph.D., a požádal ho, aby přednesl svou habilitační přednášku na téma
„Postoupení smlouvy – teoretická východiska institutu“.
Po přednášce vystoupili oponenti v pořadí: prof. Dědič, doc. Salač a dr. Šešina, a
přednesli své oponentské posudky. Všechni tři oponenti vyjádřili ve svých oponentských
posudcích vědecké radě kladné doporučení. Poté udělil proděkan Skřejpek slovo JUDr. PhDr.
Davidu Elischerovi, Ph.D., s tím, aby zaujal stanovisko k předneseným posudkům. Habilitant
poděkoval oponentům 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 doc. Salač (vyjádření podpory), prof. Eliáš (doporučení
uchazeče), prof. Růžička (otázka případu darování tuzemské nemovitosti podle jiného než
českého práva), doc. Štangová (kladně k osobním a odborným kvalitám uchazeče), doc.
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Radvanová (kladně k vědeckému a pedagogickému rozvoji osobnosti uchazeče), prof.
Damohorský (podpora uchazeče), doc. Beran (zmínění grantové aktivity uchazeče a otázka
náhrady nemajetkové újmy a funkcí), prof. Kuklík (k habilitační práci uchazeče), prof.
Skřejpek (k tématu habilitační přednášky).
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 57 členů vědecké rady bylo přítomných 48 členů, pro návrh
hlasovalo 43 členů, 2 členové byli proti, 2 hlasy byly neplatné a 1 člen nehlasoval. 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. Vědecká rada fakulty projednala personální záležitosti a zahájila
následující řízení:


Jmenovací řízení doc. JUDr. Jana Kysely, Ph.D., DSc.

Dopisem ze dne 29. září 2015 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil doc. JUDr. Jan
Kysela, Ph.D., DSc., s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo jmenování
profesorem v oboru ústavní právo a státověda.
K žádosti připojili doporučující dopisy 3 profesoři, a to:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., Panevropská vysoká škola v Bratislavě, Fakulta práva
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., rektor Panevropské vysoké školy v Bratislavě, Fakulta práva
Podle § 74 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 147/2001 Sb., schválili
členové vědecké rady ustanovení hodnotící komise k posouzení návrhu v tomto složení:
Předseda komise:
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Členové:
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika,
Košice
prof. JUDr. Jan Filip, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr.h.c, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
externí spolupracovník a předseda správní rady a
prezidia „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“
JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR, Brno
Návrh byl schválen členy vědecké rady. (Uchazeč se zdržel hlasování.)
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Habilitační řízení JUDr. Moniky Forejtové, Ph.D.

Dopisem ze dne 23. září 2015 se na děkana Právnické fakulty UK obrátila JUDr. Monika
Forejtová, Ph.D., s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož výsledkem by bylo její
jmenování docentkou pro obor evropské právo. Spolu s touto žádostí předložila habilitační
práci „Diskriminace jako referenční kritérium v judikatuře evropských soudů“ a požádala, aby
jí bylo povoleno přednést na fóru vědecké rady habilitační přednášku na téma „Svoboda
usazování a podmínka státního občanství pro výkon povolání notáře“.
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. - Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Členové komise:
prof. JUDr. dr. jur. Michael Bogdan - Univerzita v Lundu (Švédsko), Právnická fakulta
doc. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M., DSc. - Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
prof. associata Elena D´Orlando, Ph.D. - Univerzita v Udine (Itálie), Právnická fakulta
JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M., - vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním
dvorem Evropské unie, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (náměstek ministra)
Návrh byl jednomyslně schválen členy vědecké rady.
2. Členové vědecké rady PF UK schválili návrh na jmenování doc. JUDr.
Richarda Krále, PhD., LL.M., DSc., z katedry evropského práva do funkce
člena Oborové rady Právnické fakulty UK v Praze místo doc. JUDr. Pavla
Svobody, Ph.D., jehož rezignaci z důvodu jeho pracovní činnosti v Evropském
parlamentu vzala vědecká rada PF UK na vědomí.
3. Členové vědecké rady PF UK schválili žádost o udělení tvůrčího volna JUDr.
Petru Šustkovi, Ph.D., v období od 1. 2. 2016 do 30. 4. 2016, odůvodněnou
finalizací vědecké činnosti grantu Grantové akademie ČR a dokončením částí
monografií zpracovávaných rovněž na Univerzitě Vídeň a Univerzitě
Heidelberg.
4. Členové vědecké rady PF UK vyslovili jednomyslný souhlas s oficiální
žádostí rektorovi UK prof. Zimovi v záležitosti schválení prodloužení
poskytování dvou mezinárodně uznávaných kurzů LL.M. na PF UK (tato
povinnost standardně vyplývá z opatření rektora č. 5/2011). V této souvislosti
proděkan prof. Damohorský upozornil, že probíhá příprava nové specializace
programu LL.M. Záměr Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
uskutečňovat mezinárodně uznávaný kurz vedoucí k získání mezinárodně
uznávaného titulu LL.M. (Master legum/Master of Laws) s názvem Health and
Law (Zdraví a právo) a odborně garantovaný prof. JUDr. Janem Kuklíkem,
DrSc., byl členy vědecké rady PF UK schválen.
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5. Členové vědecké rady PF UK schválili jmenování členů komisí dle návrhu
katedry.
Katedra finančního práva a finanční vědy
oborové zaměření Finanční právo
JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D. – odborná asistentka – členka komise
pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských dizertačních 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 období od 15. října do 10. prosince 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 se dále uvádějí v tomto pořadí: jméno doktoranda – téma práce – školitel –
předseda komise – termín obhajoby – výsledek hlasování
Mgr. Zuzana Steinerová - Postavení a činnost odborových organizací
v pracovněprávních vztazích - prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. - prof. JUDr. Jan
Pichrt, Ph.D. – 21. 10. 2015 – 5/0
JUDr. David Řezníček - Institucionální mezinárodní obchodní arbitráž - prof.
JUDr. Květoslav Růžička, CSc. - prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. – 6.
11. 2015 – 6/0
JUDr. Pavel Šidla - Meze obligačního statutu - prof. JUDr. Květoslav Růžička,
CSc. - prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. – 6. 11. 2015 – 6/0

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