Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

V Praze dne 1. 6. 2016

Zápis z jednání vědecké rady Právnické fakulty UK dne 19. 5. 2016
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:
I.
II.
III.

Sdělení děkana.
Habilitační řízení JUDr. Václava Šmejkala, Ph.D., D.E.A., pro obor Evropské
právo.
Různé.

I. Sdělení děkana
1. Děkan fakulty informoval o osobních výročích pracovníků fakulty:
Osobní výročí
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.

19. 4. 2016 – 60 let
25. 4. 2016 – 60 let
19. 5. 2016 – 50 let

2. Děkan fakulty informoval, že Akademický senát PF UK projednal na svém
zasedání dne 12. 5. 2016 návrhy děkana na jmenování vedoucích kateder:
Prof. JUDr. Stanislavy Černé, CSc. vedoucí katedry obchodního práva na období od 1. 10.
2016 do 30. 9. 2019,
Doc. JUDr. Marty Chromé, Ph.D., vedoucí katedry jazyků na období od 1. 10. 2016 do 30. 9.
2019 a
Prof. JUDr. Pavla Šturmy, DrSc., vedoucím katedry mezinárodního práva na období od 1. 10.
2016 do 30. 9. 2019
a vyslovil k nim souhlasné stanovisko.
3. Děkan fakulty oznámil, že Rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,
schválil na návrh fakulty s účinností od 1. 5. 2016 jmenování následujících
zahraničních odborníků na pozice hostujících profesorů:
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Robert Alexy (UNI Kiel- Katedra teorie práva a právních učení PF
UK)
Ao. Univ.–Prof. Dr. Michael Geistlinger (UNI Salzburg – Katedra mezinárodní práva PF UK)
Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. (PEVŠ Bratislava – Katedra trestního práva PF UK)
Univ. –Prof. i. R. Dr. Ferdinad Kerschner (Uni Linz – Katedra práva životního prostředí PF
UK)
Prof. Dr. Francesco Martucci (UNI Paris II. – Katedra evropského práva PF UK)
Prof. Dr. Frank Maschmann (UNI Regensburg – Katedra pracovního práva a práva sociálního
zabezpečení)
Prof. Dr. Dr. h. c. Marian Paschke (UNI Hamburg – Katedra obchodního práva PF UK)
Prof. Dr. hab. Dr. h. c. Wojciech Radecki (Polska Akademia Nauk – Katedra správního práva
a správní vědy)

4. Děkan fakulty sdělil, že Akademický senát PF UK na svém zasedání dne 12. 5.
2016 projednal a schválil rozdělení finančních prostředků fakulty na rok 2016.
5. Děkan fakulty sdělil, že pro akademický rok 2016/2017 obdržela fakulta k 30. 4.
2016 130 přihlášek do doktorského studijního programu. Z toho 22 přihlášek do
prezenční formy.
6. Děkan fakulty informoval, že tým PF UK vyhrál finále uznávaného Central and
East European Moot Court Competition z oblasti evropského práva, které se konalo
ve dnech 30. 4. a 1. 5. 2016 na Univerzitě Komenského v Bratislavě a na Nejvyšším
soudu Slovenské republiky. Tým PF UK byl hodnocen jako nejlepší ze 17 týmů
evropských univerzit zastoupených na finálovém kole.
7. Děkan fakulty oznámil, že aktuálně probíhá registrace zahraničních studentů do
programu anglickojazyčné výuky Czech Legal System in European Context, kam je
momentálně přihlášeno již 153 studentů z partnerských univerzit ze zemí EU i
mimo evropský kontinent. Pro akademický rok 2016/2017 se proto očekává další
nárůst počtu zahraničních studentů na PF UK.
II. Habilitační řízení JUDr. Václava Šmejkala, Ph.D., pro obor Evropské právo.
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?“.
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:
Předseda:
Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Členové:
Doc. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M., DSc., 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,
Doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D., Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická,
Praha
Touto komisí byli jmenováni tři oponenti k posouzení habilitační práce JUDr. Václava
Šmejkala, Ph.D., a to:
Mgr. Tomáš Fiala, Ph.D., advokát, emeritní ředitel odboru evropské integrace ÚOHS
Doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D., ředitelka Ústavu evropského práva, Právnická fakulta
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A., Právnická fakulta UK

Proděkan Skřejpek vyzval vědeckou radu, aby ustanovila dva skrutátory k sečtení hlasů.
Z pléna byli navrženi doc. Kysela a doc. Beran. Oba byli vědeckou radou schváleni.
Proděkan Skřejpek udělil slovo předsedovi habilitační komise prof. Tomáškovi, 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.
Václavu Šmejkalovi, Ph.D., a požádal ho, aby přednesl svou habilitační přednášku na téma
„Cíl sociálně tržního hospodářství dle Lisabonské smlouvy – úkol pro právo EU?“.
Po přednášce vystoupili oponenti v pořadí: doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D. a
Mgr. Tomáš Fiala, Ph.D. a přednesli své oponentské posudky. Posudek oponenta doc.
Svobody, 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. Václavu Šmejkalovi, 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 doc. Král (podpora uchazeče, otázka k problematice
směrnice o náhradě škody způsobené porušením soutěžních pravidel), prof. Pelikánová
(institucionální stránka soutěžního práva), prof. Pichrt (kolektivní smlouvy nadnárodních
společností), prof. Pavlíček (podpora uchazeče, otázka k perspektivě budoucího vývoje a
trendu této problematiky v EU a dotaz na migrační krizi ve světle původních principů EU
spočívající v sociálním státu), prof. Karfíková (podpora uchazeče a pozitivní hodnocení jeho
zapojení v mezioborovém řešení projektů) a prof. Kuklík (ocenění aktivit uchazeče v Prague
Law Working Papers Series Právnické fakulty UK a ve SVOČ). 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 přítomno 41 členů, pro návrh
hlasovalo 40 členů, 1 člen byl proti, 0 hlasů bylo neplatných. 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 zahájila řízení ke jmenování profesorkou doc. JUDr.
Věry Štangové, CSc.
Dopisem ze dne 17. května 2016 se na děkana Právnické fakulty UK obrátila doc. JUDr.
Věra Štangová, CSc. s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo jmenování
profesorkou v oboru Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

K žádosti připojili doporučující dopisy 4 profesoři, a to:
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně,
prof. Jean-Pierre Laborde, emeritní rektor, Université de Bordeaux, Francie
prof. Dr. Frank Maschmann, vedoucí katedry občanského práva a pracovního práva, Fakultät
für Rechtswissenschaft, Universität Regensburg, SRN a
prof. JUDr. Petr Tröster, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
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. Miroslav Bělina, CSc., Právnická fakulta Univerzity
Karlovy v Praze,
Členové: Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze,
Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., Právnická fakulta Trnavské
univerzity v Trnavě,
Prof. Dr. Frank Maschmann, vedoucí katedry občanského práva a pracovního práva,
Fakultät für Rechtswissenschaft, Universität Regensburg,
SRN,
JUDr. Milada Tomková, místopředsedkyně Ústavního soudu ČR, Brno
Návrh byl jednomyslně schválen členy vědecké rady (hlasování se zdržela uchazečka).
2. Členové vědecké rady schválili jednomyslně žádost o poskytnutí vědeckého
tvůrčího volna doc. Berana v souladu s § 76 zákona č. 111/1998 Sb. o
vysokých školách v délce trvání 5 měsíců od 1. října 2016 do 1. března 2017.
Doc. Beran jako stipendista Fulbright Masarykova programu bude realizovat
vědeckovýzkumný pobyt na Právnické fakultě Univerzity Michigan v Ann
Arboru, kam byl pozván jako Michigan Grotius Research Scholar (hlasování se
zdržel uchazeč).
3. Členové vědecké rady schválili materiál Aktualizace magisterského studijního
programu Právo a právní věda předložený proděkanem Beranem týkající
se aktuální podoby magisterského studijního programu. Materiál obsahuje
charakteristiku povinných předmětů, povinně volitelných předmětů,
jazykových povinně volitelných předmětů, diplomových seminářů a pro
informaci rovněž volitelných předmětů. Dále byl předložen seznam nových a
zrušených předmětů a seznam všech povinně volitelných předmětů a
volitelných předmětů.
4. Členové vědecké rady PF UK schválili jmenování členů komisí dle návrhu
kateder.
Katedra trestního práva
-

JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. - 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. Marie Vanduchová, CSc. - 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. Rudolf Vokoun, CSc. - 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).

Katedra správního práva a správní vědy
-

JUDr. David Kryska, 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.

Katedra teorie práva a právních učení
-

JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. - členka 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.
5. Členové vědecké rady vzali na vědomí informaci o obhajobách doktorských
disertačních prací za dobu od 14. dubna do 19. května 2016

V době od poslední schůze vědecké rady Právnické fakulty UK se uskutečnilo 5
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:
JUDr. Vendulka Valentová - Vývoj právní formy Škodových závodů v Plzni v letech 1859
– 1946 - doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. - prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr.h.c. – 21. 4.
2016 – 6/0
Mgr. Andrej Mongiello - Medzinárodnoprávne aspekty znovuvybudovania štátnych štruktúr
v postkonfliktných oblastiach - prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. – prof. JUDr. Mahulena
Hofmannová, CSc. - 22. 4. 2016 – 4/1
Mgr. Radka Linhartová - Řízení před Mezinárodním trestním soudem - doc. JUDr. Jan
Ondřej, CSc., DSc. - prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.- 26.4. 2016 – 5/0
Mgr. Alena Srbová – Právo stavby v českém a francouzském právu – prof. JUDr. Jan
Dvořák, CSc. – prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. – 26. 4. 2016 - 6/0
JUDr. Nataša Randlová - Přechod práv a povinností a hromadné propouštění v evropské
perspektivě – prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. - prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. – 3. 5. 2016
6/0
Příští vědecká rada PF UK se bude konat dne 13. 10. 2016.
Zapsala: Alexandra Hochmanová
Schválil: Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan

