Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

V Praze dne 24. 2. 2017

Zápis z jednání vědecké rady Právnické fakulty UK dne 16. 2. 2017
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:
Sdělení děkana.
Personální věci: Habilitační řízení JUDr. Moniky Forejtové, Ph.D. pro obor evropské
právo
Různé.

I.
II.
III.

I. Sdělení děkana
1. Děkan fakulty informoval o osobních a pracovních výročích pracovníků fakulty a
úmrtích:
Osobní výročí
Prof. JUDr. Jiří Boguszak, DrSc.
13. 1. 2017 – 90 let
Na zasedání vědecké rady UK 26. 1. 2017 mu byla v zastoupení předána zlatá medaile UK.
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
23. 1. 2017 – 50 let
JUDr. Tomáš Pohl
11. 2. 2017 – 65 let
Doc. JUDr. Ivanka Štenglová
16. 2. 2017 – 75 let
Pracovní výročí
JUDr. Irena Holcová
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.

1. 2. 2017 – 25 let na fakultě
1. 2. 2017 -15 let na fakultě

Úmrtí
Dne 23. 12. 2016 zemřel ve věku nedožitých 89 let prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.,
emeritní profesor na katedře obchodního práva. Těsně před vánočními svátky 2016 zemřel ve
věku 95 let doc. JUDr. Jiří Mikeš dlouholetý člen katedry občanského práva. Členové
vědecké rady uctili na zasedání jejich památku.
2. Děkan fakulty informoval, že na zasedání AS PF UK dne 2. 2. 2017 byli zvoleni:
předsedou doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., a místopředsedou JUDr. Ing. Josef
Staša, CSc., a Michal Říha.
3. Děkan fakulty oznámil vítězné projekty PF UK v soutěži standardních projektů
vyhlášených 25. 11. 2016 Grantovou agenturou ČR. Všechny projekty byly
zahájeny dne 1. 1. 2017.
- Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. – Ústavní a procedurální rámec legislativního
procesu a parlamentní kultury. 2017-2019
- Doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. – Mezinárodní organizace práce a její
význam pro rozvoj sociálního práva v Evropě. 2017-2019

-

-

Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. – Analýza právní úpravy hospodářské
soutěže v České republice v právně-historickém kontextu a mezinárodním
teoretickém srovnání. 2017-2019
JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D. – Nakládání s radioaktivními odpady a s vyhořelým
jaderným palivem – výzvy pro českou právní úpravu. 2017-2019
JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. – Ústavní soud ČR, strážce ústavy nad politikou
nebo v politice? 2017-2019

4. Děkan fakulty oznámil, že na PF UK proběhne v letním semestru mimořádný
předmět Holocaust and Law vyučovaný význačným odborníkem na tuto
problematiku prof. Michaelem Bazylerem z USA. Dalšími blokovými předměty
vyučovanými odborníky a akademiky z USA budou kurzy zaměřené na právo
v moderních technologiích (prof. Ben Lyon), právo duševního vlastnictví (prof.
Markéta Trimble) a procesní právo v USA (Peter Kolker). Standardně budou
nabízeny předměty Úvodů do anglického, resp. amerického práva, které také
vyučují hostující rodilí mluvčí z partnerských univerzit.
5. Děkan fakulty sdělil, že Právnická fakulta UK se v roce 2017 zapojí do dvou
projektů letních škol pro studenty z Číny, a to do letní školy organizované na UK
pod vedením Pedagogické fakulty a do letní školy ve spolupráci s European Centre
for Career Education.
6. Děkan fakulty informoval, že dne 25. 2. 2017 pořádá Spolek českých právníků
Všehrd v Obecním domě právnický ples.

II.

Personální věci:
Habilitační řízení JUDr. Moniky Forejtové, Ph.D. pro obor evropské právo

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“.
Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 10. 12. 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. - Univerzita Karlova, 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, 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)
Touto komisí byli jmenováni tři oponenti k posouzení habilitační práce JUDr. Moniky
Forejtové, Ph.D., a to:

Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, Ph.D., Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta
sociálnych a ekonomickych vied
Doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M., Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická
Fakulta
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Proděkan prof. Skřejpek vyzval vědeckou radu, aby pro habilitační řízení ustanovila dva
skrutátory k sečtení hlasů. Z pléna byli navrženi doc. Kysela a doc. Boháč, oba byli vědeckou
radou jednomyslně schváleni.
Proděkan Skřejpek udělil slovo předsedovi habilitační komise prof. JUDr. PhDr. Michalu
Tomáškovi, DrSc., 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. Monice
Forejtové, Ph.D., a požádal ji, aby přednesla svou habilitační přednášku na téma „Svoboda
usazování a podmínka státního občanství pro výkon povolání notáře“. Po přednášce vystoupili
oponenti v pořadí: doc. Mokrá, doc. Stehlík a prof. Šturma a přednesli své oponentské
posudky. Všichni tři oponenti vyjádřili ve svých oponentských posudcích vědecké
radě kladné doporučení. Poté udělil proděkan Skřejpek slovo JUDr. Monice Forejtové, Ph.D.,
s tím, aby zaujala stanovisko k předneseným posudkům a dotazům oponentů. Uchazečka
poděkovala oponentům za posudky a odpověděla na dotazy a připomínky.
Ve všeobecné rozpravě ke zprávě habilitační komise, k přednášce a osobě uchazečky,
k její publikační činnosti, k předneseným projevům a zprávám, k oboru jako vědecké a
pedagogické disciplíně vystoupili doc. Kysela (dotaz na specifičnost období let 2010 – 2014
a kooperační dialog ESD a národních ústavních soudů členských zemí EU), doc. Kindl
(upřesnění recipování notářského řádu v druhé polovině 19. století), prof. Král (podpora
uchazečky, vyjádření k přepjatým rozsudkům unijního práva a charakter jejich
kontraproduktivního prosazování), doc. Scheu (k problematice ochrany národních menšin,
složitý přístup k notářskému úřadu v Rakousku), prof. Pavlíček (ocenění pedagogické
aktivity uchazečky a četné citace v učebnicích, k překračující dimenzi habilitační práce
mimo oblast evropského práva), prof. Gerloch (k přesvědčivosti a aktuálnosti přednášky a
k vyvození jejích závěrů v politické rovině, např. otázka Brexitu, hledání modu vivendi mezi
Evropskou komisi a vládou v Polsku a dezintegrační prvky u ústavních soudů členských
zemí), prof. Eliáš (ke zveřejňování habilitačních prací), prof. Wintrová (řešení
individuálních případů diskriminace a princip obráceného důkazního břemene), prof. Kuklík
(k Brexitu, diskuse ke vnitřním předpisům zemí, účast uchazečky na grantových projektech)
a JUDr. Smolek (k Brexitu, k vyhrazení úředního ověřování podpisů).
Uchazečka odpověděla 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 59 členů vědecké rady bylo přítomných 48 členů, pro návrh
hlasovalo 42 členů, 4 členové byli proti, 2 hlasy byly neplatné. Proděkan Skřejpek oznámil
uchazečce kladný výsledek tajného hlasování členů vědecké rady Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a poučil ji o dalším postupu řízení (postoupení rektoru UK).

III. Různé.

1. Na návrh Prof. JUDr. Michala Skřejpka, DrSc., proděkana pro profesorské a
habilitační řízení a pro rozvoj fakulty, v souvislosti s přípravou institucionální
akreditace Univerzity Karlovy schválili členové vědecké rady následující:
Oblast vzdělávání č. 22 „Právo“ se stávajícími studijními programy: „Právo a
právní věda“, „Law and Jurisprudence“, „Teoretické právní vědy“, „Theoretical
Legal Science“ budou zařazeny do žádosti Univerzity Karlovy o udělení
institucionální akreditace, kterou podá Národnímu akreditačnímu úřadu.
2. Členové vědecké rady jednomyslně schválili návrh na nominaci prof. JUDr.
PhDr. Michala Tomáška, DrSc. na Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za
rok 2016, která byla schválena kolegiem děkana PF UK dne 2.2. 2017. Publikace
Tomášek, Michal: Právní systémy Dálného východu I. Praha : Univerzita Karlova
v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 316 s. ISBN 978-80-246-3381-7 vyšla
v rámci Programu rozvoje vědních oborů Univerzity Karlovy PRVOUK 06
„Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace“.
3. Vědecká rada fakulty projednala personální záležitosti:


Habilitační řízení JUDr. Jakuba Handrlicy, Ph.D.

Dopisem ze dne 17. 1. 2017 se na děkana Právnické fakulty UK v Praze obrátil JUDr.
Jakub Handrlica, Ph.D. s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož výsledkem by bylo
jeho jmenování docentem pro obor Správní právo a právní věda. Spolu s touto žádostí
předložil habilitační práci s názvem „Transteritoriální správní akty. Studie z mezinárodního
správního práva“ a požádal, aby mu bylo povoleno přednést na fóru vědecké rady habilitační
přednášku na téma „Expropriační tituly subjektů soukromého práva“.
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. Richard Pomahač, CSc. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Členové:
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D. - soudce Nejvyššího správního soudu, Brno
Doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc. - Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha
Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Návrh byl členy vědecké rady jednomyslně schválen.



Habilitační řízení JUDr. Pavla Saláka, Ph.D. (změna složení členů
habilitační komise)

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:
Doc. JUDr. Petr Bělovský, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Doc. JCDr. et PaeDr. Róbert Brtko, CSc., Právnická fakulta Univerzity Komenského,
Bratislava
Doc. JUDr. Matúš Nemec, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Doc. JUDr. Vojtech Vladár, Ph.D., Právnická fakulta, Trnavská univerzita
Návrh (změna složení členů habilitační komise) byl členy vědecké rady jednomyslně
schválen.
4. Členové vědecké rady PF UK schválili jmenování členů komisí dle návrhu
kateder:
Katedra obchodního práva
-

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. – 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)
schváleno jednomyslně

Katedra finančního práva a finanční vědy
-

JUDr. Petr Kotáb, 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)
schváleno jednomyslně

Katedra evropského práva
-

JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D. - 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)

schváleno (33 kladných hlasů, 0 hlasů záporných a 5 členů vědecké rady se zdrželo
hlasování).
Katedra ústavního práva
Oborové zaměření Ústavní právo a Státověda – I., II. a IV. část státní zkoušky (jmenování
podle čl. 7 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK)
-

JUDr. Jan Grinc, Ph.D.
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
členové komise pro státní zkoušky v magisterském studijním programu – obhajoby
diplomových prací včetně vypracování posudků a vedení diplomových prací podle čl. 6
odst. 1 písm. a) Statutu PF UK a čl. 22 odst. 1 písm. d) Statutu PF U.

-

JUDr. Jan Grinc, Ph.D.
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
členové 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
Oba návrhy schváleny (jeden člen se zdržel hlasování)

5. Členové vědecké rady vzali na vědomí informaci o obhajobách doktorských disertačních
prací za dobu od 24. listopadu 2016 do 16. února 2017
V době od poslední schůze vědecké rady Právnické fakulty UK se uskutečnilo 6
úspěšných obhajob 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. Alexandra Hochmanová – Právnické vzdělávání a pokusy o reformu právnického
studia v českých zemích od roku 1918 do současnosti – doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek,
Ph.D. – prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – 8. 12. 2016 – 7/0
Mgr. Rudolf Leška – Právní ochrana uměleckého výkonu – prof. JUDr. Jan Kříž, CSc., dr. iur.
h.c. – doc. JUDr. Vladimír Pítra – 24.1. 2017 – 5/0
JUDr. David Falada – Význam formalizace konceptu římského občana pro vývoj římského
práva – prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. – prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. – 24.1. 2017 –
6/0
Mgr. Stanislav Kouba – Zásady daňového a poplatkového práva - prof. JUDr. Hana
Marková, CSc. – prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. – 26.1. 2017 – 6/0
JUDr. Marian Horváth – Rozpočtové zásady z hľadiska českého a európskeho práva – prof.
JUDr. Hana Marková, CSc. – prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. - 26.1. 2017 – 4/2
Termíny příštích vědeckých rad PF UK: 27.4., 8.6. 2017.
Zapsala: Alexandra Hochmanová
Schválil: Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan

