Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

V Praze dne 12. 12. 2016

Zápis z jednání vědecké rady Právnické fakulty UK dne 24. 11. 2016
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:
I.
II.

III.

Sdělení děkana.
Personální věci:
Řízení ke jmenování doc. JUDr. Jana Kysely, Ph.D., DSc., profesorem pro obor
ústavní právo a státověda.
Různé.

I. Sdělení děkana
1. Děkan fakulty informoval o osobních výročích pracovníků fakulty:
Osobní výročí:
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.,

18. 10. 2016 – 65 let

2. Děkan fakulty oznámil členům vědecké rady výsledky voleb do Akademického
senátu PF UK, které proběhly 22. a 23. 11. 2016.
3. Děkan fakulty informoval, že ve II. pilíři hodnocení výsledků výzkumných
organizací byla vyhodnocena jako výsledek „A“ publikace PF UK: Petrův, Helena:
Zákonné bezpráví: židé v Protektorátu Čechy a Morava. 1. vydání, Praha,
Auditorium, 2011.
4. Děkan fakulty informoval, že do 14. kola grantové soutěže UK na rok 2017 podala
fakulta celkem 19 přihlášek studentů.
5. Děkan fakulty informoval, že ze tří projektů podaných do soutěže Primus na rok
2017 byly z fakulty přijaty k financování dva projekty.
6. Děkan fakulty sdělil, že v rámci letošního slavnostního vyhlášení soutěže Randovy
nadace, které proběhlo 3. 11. 2016 v Karolinu, vynikající diplomové práce v oboru
práva občanského, obchodního, finančního, evropského, mezinárodního práva
soukromého a pracovního práva či v některém oboru souvisejícím, obhájené na
některé z právnických fakult ČR, získali první tři místa absolventi PF UK:
Mgr. Ondřej Čech s tématem „Odvolání rozhodce v mezinárodním rozhodčím
řízení“
Mgr. Gabriel Klimenta s tématem „Zneužití institutu směnky“
Mgr. Bc. Tomáš Střeleček s tématem „Svěřenské fondy se zaměřením na
zakladatelské právní jednání a jejich správu“.
7. Děkan fakulty oznámil, že dne 15. 11. 2016 se na fakultě uskutečnila přednáška J.
E. velvyslance USA v ČR Andrewa H. Schapira, který za dlouholetou podporu PF

UK a zasazování se o rozvoj česko-americké akademické spolupráce obdržel
medaili PF UK.
8. Děkan fakulty sdělil, že rektor UK prof. Zima schválil záměr PF UK uskutečňovat
mezinárodně uznávaný kurz LL.M. ve specializaci Health and Law (garant prof.
Kuklík). Otevření specializace bude připravováno na říjen 2017.
9. Děkan fakulty informoval, že na březen 2017 se připravuje zvláštní blokový kurz
předního světového odborníka na tématiku holocaustu, genocid a poválečných
restitucí prof. Michaela Bazylera (UNI Chapman, USA).
10. Děkan fakulty sdělil, že dne 8. 12. 2016 se od 19.00 hod. koná vánoční koncert PF
UK ve Velké aule Karolina.
11. Děkan fakulty oznámil, že dne 21. 12. se ve studentské menze PF koná od 16.00
hod. předvánoční setkání zaměstnanců fakulty.
II.

Personální věci:
Řízení ke jmenování doc. JUDr. Jana Kysely, Ph.D., profesorem pro obor ústavní
právo a státověda.

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
Vědecká rada Právnické fakulty UK poté na své schůzi konané dne 15. prosince 2015
schválila složení komise podle § 74, odst. 3 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Členy komise se stali:
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.
Proděkan prof. Skřejpek vyzval vědeckou radu, aby pro jmenovací řízení ustanovila dva
skrutátory k sečtení hlasů. Z pléna byli navrženi doc. Wintr a doc. Boháč, oba byli vědeckou
radou jednomyslně schváleni.

Proděkan Skřejpek udělil slovo předsedovi komise prof. JUDr. Aleši Gerlochovi, CSc.,
aby přednesl návrh komise. Předseda komise seznámil vědeckou radu se stanoviskem komise.
Shrnul závěry komise a konstatoval, že byly splněny předpoklady nutné pro to, aby řízení ke
jmenování profesorem před vědeckou radou proběhlo.
Po vyslechnutí návrhu komise udělil proděkan Skřejpek slovo doc. JUDr. Janu Kyselovi,
Ph.D., DSc., a požádal ho, aby přednesl svou přednášku na téma vědecké práce a výuky v
oboru Ústavní právo a státověda.
Ve všeobecné rozpravě ke stanovisku komise, k přednášce a osobě uchazeče, k jeho
publikační činnosti, k předneseným projevům a zprávám, k oboru jako vědecké a pedagogické
disciplíně vystoupili prof. Eliáš (k publikační činnosti uchazeče v Právníku a k jeho
vystoupením na veřejnosti), prof. Filip (podpora uchazeče ze strany člena komise, kladně
k publikační činnosti a recenzím uchazeče, k propojení ústavního práva a praktické činnosti,
k reprezentaci uchazeče na veřejnosti, k historickému vývoji ústavního práva a k „pražské
škole“), prof. Gerloch (položení otázky uchazeči k ústavním konvencím a jejich vztahu k
event. rozporu s textem zákona, dále dotaz na názor uchazeče týkající se problematiky nízké
míry přijímání demokratických institucí a větší afinity k soudnictví vedoucí k možné
judicializaci politiky a otázka ohledně vysvětlení pohledu uchazeče k pojetí Ústavy jako
programu), doc. Reschová (vyjádření názoru vnímání ústavy jako společenské smlouvy a
pojímání ústavního práva jako pokračování politiky jinými prostředky), prof. Král (ke vztahu
ústavního práva a unijního práva, dotaz na problematiku možnosti nadřazení unijního práva
ve vztahu k Ústavnímu soudu ČR a na příp. existenci a vymezení procesních a materiálních
předpokladů k možnému odvolání se ze strany soudu členského státu na doktrínu ultra vires),
prof. Pavlíček (kritika pojímání koncepce ústavního práva z pohledu politologického a
sociologického a obecně k specifické metodologii těchto oborů, k publikacím uchazeče Právo
na odpor a občanskou neposlušnost a Ústava mezi právem a politikou, k problematice teorie
materiálního jádra ústavy, ke Knappově publikaci Problém nacistické právní filosofie, kritika
uchazečova přístupu k jeho pojetí oboru z důvodu opomíjení tradičních kořenů teorie českého
ústavního práva vycházející z koncepce prvorepublikových představitelů prof. Pražáka,
Vavřínka, Krejčího a Weyra, otázka týkající se objasnění pojmu suverenita v právu a kritika
mimoústavního vnímání tohoto pojmu, význam a dopad získání uchazečovy habilitace
v oboru politologie ve vztahu k působení na právnické fakultě, k pedagogické a publikační
činnosti a zejména ocenění uchazeče ze stany studentů), prof. Skřejpek (ke stanovisku
rektorátu Univerzity Karlovy k písemnému dotazu Právnické fakulty UK v záležitosti
posouzení skutečnosti odlišného oboru v habilitačním řízení uchazeče od oboru v jeho řízení
ke jmenování profesorem), JUDr. Rychtský (významový dopad publikační činnosti uchazeče
na určitou část judikatury Ústavního soudu ČR, otázka na problematiku ústavního práva jako
pokračování politiky a event. jeho vnímání jako bariéry omezující politiku a dotaz na ústavní
konvence ve Velké Británii a tzv. vyplňování mezer v ústavě), doc. Pithart (ocenění práce
uchazeče v senátní komisi a vyzdvižení jeho pedagogické činnosti), doc. Wintr (kladně
k výjezdním seminářům uchazeče), prof. Tröster (k publikační činnosti v časopisu Správní
právo), JUDr. Baxa (k uchazečově popularizaci ústavního práva), JUDr. Wagnerová (podpora
uchazeče a zdůraznění jeho interdisciplinárního přístupu k oboru), prof. Sládeček (podpora
uchazeče), prof. Šturma (položení otázky ohledně role Evropského soudu pro lidská práva ve
vztahu k Ústavnímu soudu ČR z pohledu problematiky výkladu mezinárodních smluv země) a
prof. Kuklík (ocenění působení uchazeče jako vedoucího katedry politologie a sociologie,
jeho zapojení v SVV a SVOČ a k zvážení perspektivního přístupu k akreditacím oborů na
Právnické fakultě UK).

Uchazeč v odpovědích reagoval na 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 59 členů vědecké rady bylo přítomných 45
členů, pro návrh hlasovalo 31 členů, 7 členů bylo proti, 6 hlasů bylo neplatných a 1 člen
nehlasoval. Proděkan Skřejpek oznámil uchazeči kladný výsledek tajného hlasování členů
vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a informoval o dalším postupu
řízení (postoupení rektorátu UK).
III. Různé.
1. Vědecká rada fakulty projednala personální záležitosti a zahájila:


Habilitační řízení JUDr. Pavla Saláka, Ph.D.

Dopisem ze dne 14. 11. 2016 se na děkana Právnické fakulty UK v Praze obrátil JUDr.
Pavel Salák, Ph.D., s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož výsledkem by bylo jeho
jmenování docentem pro obor Římské právo. Spolu s touto žádostí předložil habilitační práci
s názvem „Testamentum militis jako inspirační zdroj moderního dědického práva“ a požádal,
aby mu bylo povoleno přednést na fóru vědecké rady habilitační přednášku na téma „Nález
pokladu podle římského práva a v moderních kodifikacích“.
Podle § 72 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), s vyznačením změn a doplnění provedených zákonem č.
137/2016 Sb., schválili členové vědecké rady ustanovení habilitační komise k posouzení
návrhu v tomto složení:
Předseda:
Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Členové:
Prof. JUDr. Jan Dvořák CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., Fakulta právnická Západočeské univerzity, Plzeň
Doc. JCDr. et PaedDr. Róbert Brtko., CSc., Právnická fakulta Univerzity Komenského,
Bratislava
Doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Návrh byl členy vědecké rady jednomyslně schválen.
2. Členové vědecké rady schválili jednomyslně návrh proděkana prof. Damohorského na
jmenování hostujících profesorů (kladně hlasovalo všech 36 přítomných členů
vědecké rady) :
Prof. Michael J. Bazyler (Chapman University, USA) jako hostující profesor na Ústav
právních dějin PF UK
Prof. Richard Hamilton Grimes (University of York, Velká Británie) jako hostující profesor
na Katedru politologie a sociologie PF UK

Prof. Dr. Owen McIntyre (University College Cork, Irsko) jako hostující profesor na Katedru
práva životního prostředí PF UK
Prof. Gianni Santucci (Università degli Studi di Trento, Itálie) jako hostující profesor na
Katedru právních dějin PF UK
ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Wieshaider (Universität Wien, Rakousko) jako hostující
profesor na Katedru právních dějin PF UK.
3. Členové vědecké rady PF UK schválili jmenování členů komisí dle návrhu kateder:
Katedra politologie a sociologie
Oborové zaměření Politologie – I. a II. část státní zkoušky (jmenování podle čl. 7 odst. 3
Studijního a zkušebního řádu UK)
Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (odborný asistent katedry politologie a sociologie)
JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. (odborný asistent katedry politologie a sociologie)
Katedra evropského práva
Oborové zaměření Evropské právo – I. a II. část státní zkoušky (jmenování podle čl. 7 odst. 3
Studijního a zkušebního řádu UK)
JUDr. Jiří Vláčil, Ph.D. (externí spolupracovník katedry evropského práva)
JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D. (od 1. 12. 2016 odborná asistentka katedry evropského
práva)
JUDr. Jiří Vláčil, 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.
- 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. Aneta Vondráčková, 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.
4. Členové vědecké rady vzali na vědomí informaci o obhajobách doktorských
disertačních prací za dobu od 13. října do 24. listopadu 2016
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., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
Údaje se dále uvádějí v tomto pořadí: jméno doktoranda – téma práce – školitel –
předseda komise – termín obhajoby – výsledek hlasování.

JUDr. Jakub Tomšej - Pracovnělékařské služby - Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. Prof. JUDr.
Miroslav Bělina, CSc. – 17. 10. 2016 - 6/0
JUDr. Filip Josef - Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu znásilnění - Doc.
JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. – Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. – 26.10. 2016 – 5/0
JUDr. Aneta Vondráčková - Perspektivy harmonizace přímých daní důchodového typu v
Evropské unii - Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. Prof. JUDr. Richard Král, Ph.D.,
LL.M., DSc. – 31.10. 2016 – 6/0
Termíny příštích vědeckých rad PF UK 16.2., 27.4., 8.6. 2017.
Zapsala: Alexandra Hochmanová
Schválil: Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan

