Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

V Praze dne 17. 2. 2016

Zápis z jednání vědecké rady Právnické fakulty UK dne 4. 2. 2016
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:
I.
II.
III.
IV.

Sdělení děkana.
Projednání průběžných zpráv programů PRVOUK za rok 2015 a za dosavadní
období uskutečňování programů.
Informace o postupu evaluace fakulty.
Různé.

I. Sdělení děkana.
1.

Děkan fakulty informoval o osobních a pracovních výročích pracovníků:
Osobní výročí:
Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Doc. JUDr. Petr Pithart, dr.h.c.
zlatou medaili UK)
JUDr. Věra Jirásková, CSc.
Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.

11. 12. 2015 – 50 let
19. 12. 2015 – 75 let
2. 1. 2016 –75 let (návrh na
9. 1. 2016 – 65 let
25. 1. 2016 – 70 let

Pracovní výročí:
Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová
Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.

1.
1.
1.
1.

1. 2016 –30 let na fakultě
2. 2016 – 20 let na fakultě
2. 2016 – 15 let na fakultě
2. 2016 – 15 let na fakultě

Členové vědecké rady PF UK v Praze jednomyslně schválili návrh na ocenění doc.
JUDr. Petra Pitharta, dr.h.c. zlatou medaili UK, při příležitosti jeho životního výročí.
2.

Děkan fakulty informoval, že dne 1. 1. 2016 byla PhDr. Marta Chromá, Ph.D.,
jmenována na Univerzitě Palackého docentkou pro obor anglický jazyk.

3.

Děkan fakulty informoval, že dne 1. 2. 2016 byl JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.,
jmenován docentem pro obor občanské právo.

4.

Děkan fakulty informoval o změnách ve vedení Ústavu práva autorského, práv
průmyslových a práva soutěžního a Knihovny fakulty.
Prof. JUDr. Jan Kříž, CSc., dr.iur.hc., požádal při příležitosti životního výročí 65
let o ukončení svého funkčního období ředitele Ústavu práva autorského, práv
průmyslových a práva soutěžního k datu 31. 12. 2015. Děkan jeho žádosti vyhověl a

od 1. 1. 2016 pověřil vedením výše jmenovaného ústavu JUDr. Tomáše
Dobřichovského, Ph.D.
Novou ředitelkou knihovny fakulty je od 1. 1. 2016 Mgr. Radka Kovářová. PhDr.
Jana Mouchová, která byla ředitelkou knihovny do 31. 12. 2015, odešla do důchodu.
5.

Děkan fakulty sdělil, že dne 29. 1. 2016 byly vyhlášeny výsledky soutěže Právník
roku 2016. Z pracovníků naší fakulty byli jako vítězové vyhlášeni:
Prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc., emeritní profesor fakulty, v oboru obchodní
právo
JUDr. Irena Holcová, (ÚAP) v oboru právo duševního vlastnictví
Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc., v oboru občanská a lidská práva a právo
ústavní.
Z externích členů naší vědecké rady pak
JUDr. Roman Fiala, místopředseda NS ČR, v oboru občanské právo (hmotné a
procesní).

6.

Děkan fakulty sdělil, že Rektor UK informoval o svém záměru na zřízení Centra UK
pro studium Číny (event. Česko-čínské centrum UK).

7.

Děkan fakulty informoval, že dne 6. 1. 2016 byla na PF UK přijata delegace z TU
Dresden. Předmětem jednání byla institucionalizace zapojení PF UK do LL.M.
programu na TU Dresden (předpokládá se podpis rámcové smlouvy na fakultní
úrovni) a dále posílení dalších forem akademické spolupráce (zejména možnost
zajištění střednědobých výzkumných pobytů na TU Dresden pro odborné pracovníky
PF UK). Zapojeným pracovištěm PF UK by měl být především Ústav práva
autorského, práv průmyslových a práva soutěžního.

8.

Děkan fakulty informoval o záměru rekonstrukce fakultního výtahu Paternoster,
který si zaslouží pozornost z důvodu své historické hodnoty a významné technické
památky.

9.

Děkan fakulty oznámil, že dne 27. 2. 2016 proběhne v prostorách Obecního domu
reprezentační právnický ples, který pořádá Právnická fakulta UK a Spolek českých
právníků Všehrd.

10.

Děkan fakulty oznámil změnu v termínu konání vědecké rady, místo 26. 5. 2016 se
bude konat 19. 5. 2016.

II.

Projednání průběžných zpráv programů PRVOUK za rok 2015 a za dosavadní
období uskutečňování programů.
Proděkan Tomášek vystoupil na vědecké radě fakulty a vyjádřil se k problematice
programů PRVOUK. Dílčí průběžné zprávy o uskutečňování Programu rozvoje
vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) za rok 2015 a o dosavadním
průběhu realizace programů (04, 05 a 06) přednesli koordinátoři prof. Gerloch,
prof. Dvořák a prof. Tomášek. Členové vědecké rady byli informováni, že hlavním
výstupem programů PRVOUK bude společná mezinárodní vědecká konference ve
třech panelech, která bude věnovaná vztahu veřejného a soukromého práva
s pracovním názvem Soukromé a veřejné v soudobém právu. Prof. Gerloch sdělil,

že je na úrovni Univerzity Karlovy již schválena Vědeckou radou UK a
Akademickým senátem UK další základní forma institucionálního financování
navazující na program PRVOUK, kterou představuje program PROGRES.
Schválený program PROGRES zajišťuje kontinuitu financování vědeckovýzkumné
činnosti a posilování institucionálních fakultních a mimofakultních vazeb.
Členové vědecké rady se s předloženými zprávami seznámili a jednomyslně je
schválili (kladně hlasovalo všech 36 přítomných členů vědecké rady).

III. Informace o postupu evaluace fakulty.
Děkan fakulty informoval o postupu evaluace fakulty. Hovořil o problematice
zaznamenávání publikačních výstupů do databáze OBD a zdůraznil význam
vkládání těchto záznamů, které jsou jedním z kritérií hodnocení vědeckovýzkumné
činnosti. Kromě toho připomněl prioritní roli vzdělávacích institucí, tedy činnost
pedagogickou (přednášení, vedení seminářů, diplomových prací, podíl na výuce
v anglickém jazyce, v kurzech CŽV a na zkoušení), účast pracovníků na
organizační a administrativní práci nebo vykonávání funkcí. V neposlední řadě
zmínil význam zahraničních konferencí, výuky ERASMUS v zahraničí a
absolvování zahraničních stáží. Děkan Kuklík vyjádřil potřebu vytvořit systém
hodnocení kvality na fakultě formou stanovení minimálních standardů. Dále
vystoupil proděkan Tomášek k problematice hodnocení kvality zejména formou
ocenění monografií (např. Hlávkova cena) a k personálnímu zajištění agendy OBD.
Děkan Kuklík v závěru informoval členy vědecké rady o rozeslání materiálu
k tomuto tématu, který vychází z dlouhodobého záměru fakulty.
IV. Různé.
1. Proděkan Damohorský přednesl vědecké radě PF UK návrh na udělení čestného
titulu „hostující profesor“ na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
následujícím zahraničním odborníkům (navrhovaná platnost všech dekretů od
1. 4. 2016 na dobu 10 let):
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Robert Alexy
Ao. Univ.-Prof. Dr. Michael Geistlinger
Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
Univ.-Prof. Dr.Ferdinand Kerschner
Prof. Dr. Francesco Martucci
Prof. Dr. Frank Maschmann
Prof. Dr. Dr. h.c. Marian Paschke
Prof. Dr. hab. Dr.h.c. Wojciech Radecki
K předloženým návrhům vyslovili členové vědecké rady jednomyslný souhlas. V
hlasování, jehož se účastnilo 36 přítomných členů, se prof. Ivor zdržel hlasování
ohledně návrhu své osoby.
2. Informace o obhajobách doktorských disertačních prací za dobu od 10. prosince
2015 do 4. února 2016
V době od poslední schůze vědecké rady Právnické fakulty UK se uskutečnila 1
úspěšná obhajoba doktorské práce, jejímž 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. David Petrlík – Proměny a vývojové tendence v judikatuře Soudního dvora
EU v oblasti vnitřního trhu po roce 2004 – Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek,
DrSc. – doc. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M., DSc. – 1.2. 2016 – 5/0

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

