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Program:
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Dlouhodobý záměr Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na období
2016- 2020.
Různé.

I.
II.
III.
IV.

I. Sdělení děkana
1.

Děkan fakulty informoval o jmenování, ocenění a o osobních výročích pracovníků
fakulty:

Jmenování
Na návrh vědecké rady Právnické fakulty UK jmenoval prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,
MBA, podle čl. 60 Statutu Univerzity Karlovy v Praze emeritními profesory Univerzity
Karlovy v Praze
Prof. JUDr. Dagmar Císařovou, DrSc.,
Prof. JUDr. Karla Malého, DrSc.,
Prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc.,
Prof. JUDr. Jiřího Švestku, DrSc.
Toto jmenování je vyjádřením uznání a díků za dlouholetou pedagogickou a vědeckou práci
jmenovaných na Univerzitě Karlově v Praze.
Ocenění
Dne 6. 4. 2016 předal na PF UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity
Karlovy v Praze, zlatou medaili Univerzity Karlovy doc. JUDr. Petru Pithartovi při
příležitosti jeho 75 narozenin. Doc. Pithart zároveň přednesl přednášku na téma „Naše potíže
s politikou: vleklé. Obavy z Němců, vladaři a instituce. A co studenti?“
Osobní výročí:
Doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
PhDr. Milena Horálková
2.

2. 3. 2016 – 60 let (medaile fakulty)
13. 4. 2016 – 65 let

Děkan fakulty sdělil, že dne 25. 2. 2016 proběhlo před vědeckou radou Univerzity
Karlovy v Praze řízení ke jmenování doc. JUDr. Richarda Krále, Ph.D., LL.M., DSc.,
profesorem pro obor evropské právo. Ze 47 přítomných členů VR UK hlasovalo 46
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pro, 1 hlas byl neplatný. Návrh na jmenování byl poté postoupen na Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
3.

Děkan fakulty informoval, že prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, jmenoval ve
smyslu Grantového řádu UK s účinností od 1. 3. 2016 prof. JUDr. PhDr. Michala
Tomáška, DrSc., členem Dozorčí rady grantového financování UK.

4.

Děkan fakulty informoval, že AS PF UK projednal na svém zasedání dne 19. 3. 2016
návrhy děkana na jmenování
Prof. JUDr. Milana Damohorského, DrSc., vedoucím katedry práva životního
prostředí na období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2019,
Prof. JUDr. Jana Dvořáka, CSc., vedoucím katedry občanského práva na období od
1. 10. 2016 do 30. 9. 2019 a
Prof. JUDr. Michala Skřejpka, DrSc., vedoucím katedry právních dějin na období od
1. 10. 2016 do 30. 9. 2019.
a vyslovil k nim souhlasné stanovisko.

5.

Děkan fakulty informoval, že AS PF UK projednal a schválil na svém zasedání dne
19. 3. 2016 Výroční zprávu o hospodaření fakulty v roce 2015.

6.

Děkan fakulty sdělil, že pro akademický rok 2016/2017 obdržela fakulta 3053
přihlášek do magisterského studijního programu. Do doktorského studijního
programu je možné podávat přihlášky do 30. 4. 2016.

7.

Děkan fakulty oznámil, že v souvislosti s ukončením programů PRVOUK k 31. 12.
2016 se připravují nové programy PROGRES. Přihlášky do těchto programů bylo
možné podat do 31. 3. 2016.

8.

Děkan fakulty oznámil, že v uplynulém období zaznamenaly výrazné úspěchy
studentské týmy PF UK na moot courtech. Tým ve finále European Human Rights
Moot Courtu ve Štrasburku obsadil 5.-8. místo. Tým pro Philip C. Jessup
International Law Moot Court Competition postoupil z národního kola do
celosvětového finále ve Washingtonu, D.C. Další tým dosáhl ve velmi prestižním
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot historického umístění
v podobě 17.-32. místa, a to při konkurenci týmů z celkem 311 světových univerzit.

9.

Děkan fakulty oznámil, že na PF UK v letním semestru proběhne opět předmět
Introduction to US Legal System. Výuku jako každým rokem zajistí profesor
z partnerské NOVA Southeastern University (v letošním roce Prof. Dale). Na NOVA
Southeastern University v letošním roce vycestuje za účelem recipročního
výukového pobytu rovněž jeden vyučující PF UK (Dr. Sobotka).

10.

Děkan fakulty informoval, že v měsících únoru a březnu proběhla na PF UK
výběrová řízení na studijní pobyty v programu Erasmus+ na příští akademický rok.
S ohledem na přidělené finanční prostředky pro program Erasmus+ by mělo
vycestovat do zahraničí v tomto programu nejméně 138 studentů PF UK na zpravidla
dvousemestrální studijní pobyt v roce 2016/2017.

11.

Děkan fakulty informoval, že MŠMT registrovalo Investiční záměr „fasáda a okna“
s realizací do konce roku 2018. O letních prázdninách 2018 nebude možné pořádat
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v budově PF žádné konference ani jiné aktivity, vyloučena není ani úprava (zkrácení)
výukové části letního semestru.
12.

Sdělení děkana doplnil v závěru proděkan prof. Tomášek o nastávajících programech
financování vědy. Od 1. 1. 2017 programy PROGRES nahradí dosavadní systém
financování vědecko-výzkumné činnosti prostřednictvím programů PRVOUK. Byly
navrženy 4 programy koordinované PF UK:
1. Právo v měnícím se světě – koordinátor prof. Gerloch
2. Soukromé právo a výzvy dneška – koordinátor prof. Dvořák
3. Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání – koordinátor prof.
Tomášek
4. Právní aspekty migrace a problémy právního postavení menšin – koordinátor
prof. Kuklík
První tři uvedené návrhy navazují na současné programy PRVOUK a poslední
podnět rozšiřuje současnou strukturu o novou vědní problematiku.

II. Habilitační řízení JUDr. Michaela Kohajdy, Ph.D., pro obor Finanční právo a
finanční věda.
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“.
Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 15. 10. 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:
Předsedkyně:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. - Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta,
Členové:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. - Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta,
Ing. Jiří Rusnok - Česká národní banka, Praha
Prof. h.c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Právnická fakulta,
doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta,
Touto komisí byli jmenováni tři oponenti k posouzení habilitační práce JUDr. Michaela
Kohajdy, Ph.D., a to:
Prof. JUDr. Hana Marková, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
Ing. Jiří Rusnok - Česká národní banka, Praha
doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, Ph.D. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta,
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Proděkan Skřejpek vyzval vědeckou radu, aby ustanovila dva skrutátory k sečtení hlasů.
Z pléna byli navrženi prof. Pichrt a doc. Beran. Oba byli vědeckou radou schváleni.
Proděkan Skřejpek udělil slovo předsedovi habilitační komise prof. JUDr. Marii Karfíkové,
CSc., aby přednesla návrh habilitační komise a její odůvodnění. Předsedkyně habilitační
komise seznámila vědeckou radu se stanoviskem habilitační komise. Shrnula závěry a
doporučení komise a konstatovala, 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.
Michaelu Kohajdovi, Ph.D., a požádal ho, aby přednesl svou habilitační přednášku na téma
„Finančněprávní aspekty provozování hazardních her“.
Po přednášce vystoupili oponenti v pořadí: ing. Rusnok a prof. Marková a přednesli své
oponentské posudky. Posudek oponenta doc. Čunderlíka, který byl z účasti na vědecké radě
omluven, přednesl prof. Skřejpek. Všichni tři oponenti vyjádřili ve svých oponentských
posudcích vědecké radě kladné doporučení. Poté udělil proděkan Skřejpek slovo JUDr.
Michaelu Kohajdovi, Ph.D., s tím, aby zaujal stanovisko k předneseným posudkům a dotazům
oponentů. 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 prof. Bakeš (k odborné úrovni uchazeče a k jeho zapojení
v pedagogické práci na katedře), prof. Tomášek (podpora uchazeče), prof. Kuklík (ocenění
mezinárodního působení habilitanta a jeho výuky v anglickém jazyce, kladné hodnocení
uchazeče ze strany studentů) a prof. Skřejpek (reflexe problematiky hazardních her v textu
Digest). 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 45 členů, 2 členové byli proti, 1 hlas byl neplatný. 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. Dlouhodobý záměr Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na období 20162020.
Členové vědecké rady PF UK byli seznámeni s materiálem Dlouhodobý záměr Právnické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze na období 2016-2020. Děkan fakulty prof. Kuklík
informoval o hlavních tezích tohoto dokumentu a jeho příloze „Indikátory plnění jednotlivých
částí dlouhodobého záměru“. Hovořil o evaluaci jednotlivých pracovišť a návrhu kritérií pro
vnitřní hodnocení fakult, které budou reflektovat institucionální akreditaci. Sdělil, že
materiál zohlednil připomínky Akademického senátu PF UK.
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IV. Různé.
1. Členové vědecké rady PF UK schválili jmenování členů komisí dle návrhu
katedry.
Katedra mezinárodního práva
-

JUDr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. - 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).

Katedra evropského práva
JUDr. David Petrlík, Ph.D. – externí spolupracovník
- Oborové zaměření Evropské právo - 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.
- 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.
2. Členové vědecké rady vzali na vědomí informaci o obhajobách doktorských
disertačních prací za dobu od 4. února do 14. dubna 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
Mgr. Alice Selby – Regulace telekomunikací - Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. – Prof.
JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. – 21.3. 2016 – 5/0
Příští vědecká rada PF UK se bude konat dne 19.5. 2016.

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