Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

V Praze dne 4. 5. 2017

Zápis z jednání vědecké rady Právnické fakulty UK dne 27. 4. 2017
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:
I.
II.

III.

Sdělení děkana.
Personální věci:
Habilitační řízení JUDr. Aleše Rozehnala, Ph.D., pro obor Obchodní právo.
Řízení ke jmenování doc. JUDr. Zdeňka Kühna, Ph.D., LL.M., S.J.D., profesorem
pro obor Teorie, filozofie a sociologie práva.
Různé.

I. Sdělení děkana
1.

Děkan fakulty informoval o osobních výročích pracovníků fakulty a úmrtích:

Osobní výročí
PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Doc. JUDr. Vladimír Kindl
Doc. Petr Hajný, CSc.
Prof. JUDr. Čestmír Čepelka, DrSc.
Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A.
Doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.

17. 2. 2017 - 55 let
2. 3. 2017 – 65 let
3. 3. 2017 – 75 let
28. 3. 2017 – 90 let
9. 4. 2017 – 55 let
21. 4. 2017 – 80 let

Pracovní výročí
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
1. 4. 2017 – 15 let na fakultě
Doc. Mag. phil. Dr.iur. Harald, Ch. Scheu, Ph.D. 15. 4. 2017 – 20 let na fakultě
Úmrtí
Mgr. Lenka Mrázková – dlouholetá odborná asistentka katedry tělesné výchovy, zemřela 28.
března 2017 ve věku 68 let.
2. Děkan informoval, že dne 30. 3. 2017 bylo na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy
projednáno s kladným výsledkem řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Jana Kysely,
Ph.D., DSc. pro obor Ústavní právo a státověda.
3. Děkan informoval, že na slavnostním shromáždění u příležitosti 669. založení Univerzity
Karlovy udělil dne 6. 4. 2017 rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Cenu
Bedřicha Hrozného prof. JUDr. PhDr. Michalu Tomáškovi, DrSc. za dílo Právní systémy
Dálného východu I, jakožto významný a originální tvůrčí počin roku 2016.

4. Děkan informoval, že Akademický senát Právnické fakulty UK na svém zasedání dne 20. 4.
2017 projednal a schválil zprávu o hospodaření fakulty za rok 2016 s tím, že PF UK
hospodařila s celkovými příjmy ve výši 234 873 tis. Kč. Provozní hospodářský výsledek PF
UK vykázal zisk cca 57 tis. Kč, kdy příjmy i výdaje byly na 102 % oproti plánu. Na straně
příjmů byl největší nárůst v projektech, na druhé straně nebylo dosaženo výše některých
plánovaných částek (CŽV, LL.M). Mimořádný výdaj znamenala zejména daň z příjmu
z rektorátem převedených poplatků za delší studium. Pokud jde o rozpočet PF UK pro rok
2017 je v současnosti připraven a probíhá schvalovací proces. Dne 20. 4. 2017 byl rozpočet
projednán v Kolegiu děkana, dne 4. 5. 2017 má být projednán Ekonomickou komisí a dne
11. 5. 2017 AS PF UK. Rozpočet musí být připraven a schválen jako vyrovnaný, návrh
pracuje s celkovými příjmy ve výši 238 880 tisíc Kč. Na straně výdajů bude třeba redukovat
prostředky pro dohody o pracovní činnosti a o provedení práce.
5. Děkan informoval, že Akademický senát PF UK na svém zasedání dne 20. 4. 2017 projednal
a schválil tyto nové vnitřní předpisy fakulty: Statut, Disciplinární řád, Ediční řád, Jednací
řád AS, Jednací řád VR, Pravidla pro organizaci studia, Pravidla pro přiznávání stipendií,
Pravidla pro organizaci rigorózní zkoušky a Volební řád AS. Dále budou tyto vnitřní
předpisy postoupeny k dalšímu projednání a schvalování AS UK.
6. Děkan informoval o přijímacím řízení do magisterského studijního programu pro
akademický rok 2017/2018. Poslední den pro podání přihlášky byl stanoven termínem 28. 2.
2017. Ke dni 26. 4. 2017 fakulta obdržela 2865 přihlášek. Z toho 1264 od mužů a 1601 od
žen. Dne 2. 6. 2017 proběhne ústní zkouška pro uchazeče se speciálními potřebami (5
žádostí). Dne 12. 6. 2017 proběhne zasedání přijímací komise pro přijetí na základě
ověřování podmínek testy NSZ. Dne 13. 6. 2017 budou výsledky přijímacího řízení
zveřejněny v Informačním systému PF UK.
7. Děkan informoval o přijímacím řízení do doktorského studijního programu pro akademický
rok 2017/2018. Poslední den podání přihlášky byl stanoven termínem 30. 4. 2017. Přijímací
zkouška je ústní. Ke dni 26. 4. 2017 obdržela fakulta 56 přihlášek. Řádný termín přijímací
zkoušky je dne 8. 6. 2017, náhradní termín dne 20. 6. 2017. Podmínkou přijetí je doporučení
k přijetí zkušební komisí a rozhodnutí děkana o přijetí. Přijímací komise zasedá dne 12. 6.
2017. Pro účastníky náhradního termínu zasedá přijímací komise dne 26. 6. 2017.
8. Děkan informoval, že Právnická fakulta UK získala v rámci hodnocení výzkumných
organizací H15 – hodnocení výsledků dosažených za rok 2015 celkem 12 038 bodů (ve
srovnání s předcházejícím hodnocením H14, kdy získala 11 528 bodů). Na základě
přepočteného podílu Právnické fakulty na celkovém výsledku Univerzity Karlovy byla
fakultě poskytnuta institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj ve výši
25 608 656 Kč. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o navýšení o 4 084 000 Kč, což
představuje nárůst o 19%.
9. Děkan informoval, že Právnická fakulta podala pro rok 2018 celkem 7 standardních návrhů
projektů GAČR. Požadovaná dotace od GA ČR pro PF UK činí celkem 19 638 000 Kč.
10. Děkan informoval, že v letošním roce proběhne na fakultě X. ročník SVOČ. Do soutěže
bylo možno se přihlásit do 17. 3. 2007. Termín pro odevzdání prací byl stanoven na 18. 4.
2017. SVOČ se bude konat v termínech od 9. 5. 2017 do 16. 6. 2017. Do soutěže bylo
přihlášeno 130 magisterských prací a odevzdáno 88 prací. Ph.D. prací bylo přihlášeno 45 a
odevzdáno 27. Celkem bylo odevzdáno 115 prací.

11. Děkan sdělil, že na Právnické fakultě UK proběhnou od května do července 2017 jako
každým rokem programy pro americké studenty, jmenovitě Letní škola South Texas,
program stáží pro studenty University of San Francisco a přijetí studentů a pedagogů
z Loyola University, New Orleans.
12. Děkan sdělil, že rozhodnutím rektora UK Prof. Zimy bylo s účinností k 1. 3. 2017 schváleno
na Právnické fakultě UK jmenování 5 nových hostujících profesorů: Prof. Michael J.
Bazyler (Chapman University, USA - hostující profesor na Ústavu právních dějin PF UK),
Prof. Richard Hamilton Grimes (University of York, Velká Británie - hostující profesor na
Katedře politologie a sociologie PF UK), Prof. Dr. Owen McIntyre (University College
Cork, Irsko - hostující profesor na Katedře práva životního prostředí PF UK), Prof. Gianni
Santucci (Università degli Studi di Trento, Itálie - hostující profesor na Katedře právních
dějin PF UK), ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Wieshaider (Universität Wien, Rakousko hostující profesor na Katedře právních dějin PF UK).
II.

Personální věci:
Habilitační řízení JUDr. Aleše Rozehnala, Ph.D., pro obor Obchodní právo.

Dopisem ze dne 11. února 2015 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil JUDr. Aleš
Rozehnal, Ph.D. s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož výsledkem by bylo jeho
jmenování docentem pro obor Obchodní právo. Spolu s touto žádostí předložil habilitační
práci s názvem „Náhrada reflexní škody společníků korporací“ a požádal, aby mu bylo
povoleno přednést na fóru vědecké rady habilitační přednášku na téma „Ochrana osob
dotčených koncentrací vlastnictví médií“.
Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 19. února 2015 a
v souladu s § 72 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, byla jmenována habilitační
komise v tomto složení:
Předsedkyně:
Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Členové:
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
JUDr. Vlasta Formánková, Ústavní soud ČR.
Touto komisí byli jmenováni tři oponenti k posouzení habilitační práce JUDr. Aleše
Rozehnala, Ph.D., a to:
Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně,
JUDr. Ladislav Derka, Vrchní soud v Praze
Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.
Proděkan Skřejpek vyzval vědeckou radu, aby pro jmenovací řízení ustanovila dva
skrutátory k sečtení hlasů. Z pléna byli vědeckou radou jednomyslně zvoleni doc. Boháč a
doc. Beran.
Proděkan Skřejpek udělil slovo předsedkyni habilitační komise prof. JUDr. Stanislavě
Černé, 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. Aleši Rozehnalovi, Ph.D., a požádal
ho, aby přednesl svou habilitační přednášku na téma „Ochrana osob dotčených koncentrací
vlastnictví médií“.
Po přednášce vystoupili oponenti v pořadí: prof. Hajn, JUDr. Derka a prof. Dvořák a
přednesli své oponentské posudky. Všichni tři oponenti vyjádřili ve svých oponentských
posudcích vědecké radě kladné doporučení. Poté udělil proděkan Skřejpek slovo JUDr. Aleši
Rozehnalovi, Ph.D. s tím, aby zaujal stanovisko k předneseným posudkům a dotazům
oponentů. Uchazeč 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. Salač (vyjádření podpory uchazeče), prof. Eliáš
(dotaz na § 213 občanského zákoníku a zásah do osobnostních práv a náhrada nemajetkové
újmy právnickým osobám), doc. Prášková (dotaz na licenci a její nepřenositelnost), prof.
Pauknerová (dotaz na rozsah ochrany trhu digitálních medií v kyberprostoru a k předmětu
mezinárodní mediální právo), doc. Balaš (podpora uchazeče a otázka na problematiku
investičních sporů a možnosti ochrany investic státem), prof. Tröster (k publikační činnosti a
působení uchazeče v Bankovním institutu), prof. Šturma (otázka reflexní újmy ve smyslu
arbitráže, problematika vztahu akcionáře a právnické osoby k paralelní žalobě na ochranu
investic a možnost státní regulace v tomto řízení) a prof. Jelínek (dotaz na vymezení hranice
mezi trestným činem a civilním deliktem). 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 59 členů vědecké rady bylo přítomných 49 členů, pro návrh
hlasovalo 37 členů, 7 členů bylo proti a 5 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).
Řízení ke jmenování doc. JUDr. Zdeňka Kühna, Ph.D., LL.M., S.J.D.,
profesorem pro obor Teorie, filozofie a sociologie práva.
Dopisem ze dne 30. září 2016 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil doc. JUDr.
Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo
jmenování profesorem v oboru Teorie, filozofie a sociologie práva.
K žádosti byla připojena písemná stanoviska 5 profesorů, a to:
András Jakab, ředitel Ústavu státu a práva maďarské Akademie věd, Budapešť, Maďarsko,
prof. Matyás Bencze, profesor teorie práva na Univerzitě v Debrecenu, Maďarsko,
prof. Boštjan M. Zupančič, emeritní profesor teorie práva a trestního práva na právnické
fakultě v Lublani, Slovinsko, emeritní soudce ESLP
prof. Joel H. Samuels, profesor práva a ředitel centra Rule of Law Collaborative na University
of South Carolina, USA
prof. Mitchel Lasser, profesor teorie práva na Cornell Law School, USA.

Vědecká rada Právnické fakulty UK poté na zasedání dne 13. října 2016 schválila podle §
74, odst. 3 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), v platném znění, komisi ve složení:
Předseda komise:
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Členové:
Prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika,
Košice, Slovenská republika,
Prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika,
Košice, Slovenská republika,
Doc. JUDr. František Cvrček, CSc., Ústav státu a práva AV ČR, Praha.
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. Zdeňku Kühnovi, Ph.D., LL.M., S.J.D. a požádal ho, aby
přednesl svou přednášku na téma vědecké práce a výuky v oboru Teorie, filozofie a sociologie
práva.
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 doc. Salač (ocenění uchazeče), JUDr. Šimáčková (k pedagogické a
publikační činnosti uchazeče, k výběru tématu přednášky, k etice a společenské
odpovědnosti), JUDr. Rychetský (k historickému vývoji a k překonání doktríny o pluralitě
systémů a popření jejich separace, propojení národního a evropského právního systému ve
smyslu jejich nesystémového a nelogického prorůstání), prof. Winterová (otázka
k rozkošatělému pojetí teorie práva v přednesené podobě tří výzev a dotaz na možnost
naplnění role takového širokého pojetí materie v pedagogické činnosti), JUDr. Baxa
(vyzdvižení činnosti uchazeče jako soudce Nejvyššího správního soudu a člena kárného a
volebního senátu), prof. Tomášek (k publikační činnosti uchazeče a jeho přispění
k internacionalizaci právní vědy), prof. Večeřa (ocenění přednášky a připomenutí potřeb
sociologického přístupu k právní vědě a dále dotaz na skutečný význam či naopak aktuální
trend právní vědy zaměřený na ekonomické pojetí práva), prof. Damohorský (ocenění výuky
zahraničních studentů), doc. Beran (k zahraničnímu působení uchazeče a otázka pojetí a úloha
teorie práva v common law), doc. Kysela (synergie akademika a soudce a otázka na
problematiku utváření práva soudcem a zadržování expanzivního působení soudní moci),
prof. Černá (k ekonomické analýze práva a k publikačním výstupům uchazeče ohledně
majetkoprávní odpovědnosti), prof. Sládeček (dotaz k vývoji předmětu a odtržení státovědy) a
prof. Gerloch (k relaci teorie práva a státovědy, k limitům soudcovského aktivismu,
k právnímu pluralismu a propojení národního, evropského a mezinárodního práva,
k problematice právních kultur a nemožnosti existence jejich vzájemné reciprocity vyloučené
nesekulární podstatou islámského práva). 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 49 členů,
pro návrh hlasovalo 42 členů, 3 členové byli proti, 4 hlasy byly neplatné. Proděkan Skřejpek
oznámil uchazeči kladný výsledek tajného hlasování členů vědecké rady Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a informoval ho o dalším postupu řízení (postoupení rektorátu
UK).

III. Různé.
1. Vědecká rada fakulty projednala personální záležitosti:
Řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Jána Drgonce, DrSc. v oboru
Ústavní právo a státověda
Dopisem ze dne 26. 2. 2017 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil doc. JUDr. Ján
Drgonec, DrSc., 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. Pavel Holländer, DrSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta,
Košice
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Skotnicki, Uniwersytet Lódzki, Katedra Prawa Konstytucyjnego,
Lodž
Prof. Dr.hc. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
Podle § 74 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, schválila
vědecká rada komisi k posouzení návrhu ve složení:
Předseda:
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha
Členové:
Prof. JUDr., Lubor Cibulka, CSc., Univerzita Komenského, Právnická fakulta,
Bratislava
Prof. JUDr. Jan Filip, CSc., Masarykova univerzita, Právnická
fakulta, Brno
Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr.h.c., emeritní profesor PF UK, Praha
Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., Panevropská vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava.
Návrh byl členy vědecké rady jednomyslně schválen. Pro návrh hlasovalo 37 členů vědecké
rady.
2. Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., proděkan pro zahraniční záležitosti
navrhl, aby vědecká rada projednala a schválila následující:
„Vědecká rada souhlasí s uskutečňováním již dříve schválené specializace
mezinárodně uznávaného kurzu LL.M. „Health and Law“ též v českém
jazyce.”
Tento návrh byl jednomyslně schválen kladným hlasováním 37 členů vědecké
rady PF UK.
3. Členové vědecké rady jednomyslně schválili žádost o přiznání tvůrčího volna
JUDr. Terezy Snopkové, Ph.D., odborné asistentky Katedry práva životního na
období od 1. 8. 2017 do 31. 1. 2018. Uchazečce bylo přiznáno Fulbrightovo
stipendium na vědecký pobyt na Univerzitě v Oregonu.
4. Členové vědecké rady Právnické fakulty UK schválili jmenování členů komisí
dle návrhu kateder:
Katedra právních dějin
Oborové zaměření Právní dějiny a Římské právo – I. a II. část státní zkoušky (jmenování
podle čl. 7 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK)

-

JUDr. David Falada, Ph.D. - předseda 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 pro
obory Právní dějiny a Římské právo

-

JUDr. Jan Šejdl, 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 pro obor
Římské právo

Ústav právních dějin
-

JUDr. Jiří Šouša, 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 pro obor
Právní dějiny

Katedra občanského práva
-

JUDr. Ing. Ivana Spoustová, 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)

Katedra obchodního práva
-

JUDr. Monika Feigerlová, Ph.D., LL.M. - 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) v oboru mezinárodní právo soukromé

Katedra správního práva a správní vědy
-

JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D., LL.M. - 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. David Kryska, 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. Ing. Josef Staša, 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 pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Oborové zaměření Pracovní právo a Právo sociálního zabezpečení – I. a II. část státní zkoušky
(jmenování podle čl. 7 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK)
- JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. –
- Doc. JUDr. Iva Chvátalová, 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)
a

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
-

JUDr. Jan Páv, 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)
a
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

-

JUDr. Eva Svobodová, 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)
a
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.
Vědecké rada PF UK schválila návrhy jednomyslně kladným hlasováním 37 členů.

5. Členové vědecké rady vzali na vědomí informaci o obhajobách doktorských disertačních
prací za dobu od 16. února do 27. dubna 2017
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., 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. Špírková Taťána – Daňová kontrola z pohledu zásad daňového řízení –
Prof. JUDr. Hana Marková, CSc. – Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. – 21. 2. 2017 – 5/0
JUDr. Martin Hobza – Finančněprávní rámec poskytování investičních služeb – Prof. JUDr.
Milan Bakeš, DrSc. – Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. – 21. 2. 2017 – 6/0
Mgr. Michal Koukal – Společná vízová politika EU a právo na odvolání proti zamítnutí
žádosti o vízum – doc. Mag. Phil. dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D. – Prof. JUDr. PhDr.
Michal Tomášek, DrSc. – 17. 3. 2017 – 7/0
Mgr. Lenka Pošíková – Možnosti řešení trestní odpovědnosti mladistvých v evropském
kontextu – Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. – Prof. JUDr. Jan Musil, CSc. – 27. 4. 2017– 6/0
JUDr. Katarína Danková – Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem– Prof.
JUDr. Jiří Jelínek, CSc. – Prof. JUDr. Jan Musil, CSc. – 27. 4. 2017– 6/0
Termín příští konání vědecké rady PF UK 8. 6. 2017.
Zapsala: Alexandra Hochmanová
Schválil: Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan

