Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

V Praze dne 15. 6. 2017

Zápis z jednání vědecké rady Právnické fakulty UK dne 8. 6. 2017
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:
I.
II.

III.

Sdělení děkana.
Personální věci:
Řízení ke jmenování doc. JUDr. Věry Štangové, CSc., profesorkou pro obor
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.
Habilitační řízení JUDr. Ondřeje Frinty, Ph.D., pro obor Občanské právo.
Různé.

I. Sdělení děkana
1.
fakulty:

Děkan fakulty informoval o osobních a pracovních výročích pracovníků

Osobní výročí
Prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.

10. 5. 2017 – 60 let

Pracovní výročí
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.

1. 6. 2017 – 15 let na fakultě

2. Děkan fakulty informoval, že dne 2. 5. 2017 byl na kolegiu rektora UK projednán
s kladným výsledkem návrh na jmenování JUDr. Moniky Forejtové, Ph.D. –
Fakulta právnická ZČU, docentkou pro obor evropské právo.
3. Děkan fakulty informoval, že dne 5. 6. 2017 byl na kolegiu rektora UK projednán
s kladným výsledkem návrh na jmenování JUDr. Aleše Rozehnala, Ph.D.,
docentem pro obor obchodní právo.
Dále byl na tomto kolegiu kladně projednán návrh na jmenování doc. JUDr.
Zdeňka Kühna, Ph.D., LL.M., S.J.D., profesorem pro obor teorie, filozofie a
sociologie práva. Návrh bude postoupen k projednání vědecké radě Univerzity
Karlovy.
4. Děkan fakulty informoval, že na 23. mezinárodním knižním veletrhu a literárním
festivalu Svět knihy převzal dne 12. května 2017 prof. JUDr. PhDr. Michal
Tomášek, DrSc., prestižní Cenu Miroslava Ivanova jako ocenění své knihy Právní
systémy Dálného východu I.
5. Děkan fakulty informoval, že dne 11. 5. 2017 schválil AS PF UK rozvahu příjmů a
výdajů PF UK na rok 2017.

6. Děkan fakulty informoval, že dne 25. 5. 2017 AS PF UK projednal a schválil tyto
vnitřní předpisy: 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.
Dne 2. 6. 2017 tyto předpisy schválil i AS UK.
7. Děkan fakulty informoval, že AS PF UK na svém zasedání dne 25. 5. 2017
vyhlásil volbu děkana na funkční období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022.
8. Děkan fakulty informoval o přijímacím řízení do magisterského studijního
programu pro akademický rok 2017/2018.
Poslední den pro podání přihlášky – 28. 2. 2017. Fakulta obdržela 2865 přihlášek.
Z toho 1264 od mužů a 1601 od žen. Dne 2. 6. 2017 proběhla ústní zkouška pro
uchazeče se speciálními potřebami. Z pěti přihlášených se dostavili 3 uchazeči, 2
se omluvili. Náhradní termín pro ústní zkoušky je stanoven na 30. 6. 2017. 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. Přijato bude 650 uchazečů a každý,
kdo bude mít stejný počet bodů jako 650 uchazeč.
9. Děkan fakulty informoval o přijímacím řízení do doktorského studijního programu
pro akademický rok 2017/2018. Poslední den podání přihlášky byl dne 30. 4.
2017. Přijímací zkouška je ústní. Fakulta obdržela 115 přihlášek, z toho 26 do
prezenčního studia. 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.
10. Děkan fakulty informoval, že v důsledku navýšení rozpočtu pro program
Erasmus+ na PF UK ze strany RUK a po hlavním kole výběrových řízení pro
akademický rok 2017/2018 jsou nadále pro studenty volná nasmlouvaná místa na
partnerských univerzitách, proto bude vypsáno dodatečné výběrové řízení na
studijní pobyty v programu Erasmus+ pro letní semestr akademického roku
2017/2018.

II.

Personální věci:
Řízení ke jmenování doc. Věry Štangové, CSc., profesorkou pro obor Pracovní
právo a právo sociálního zabezpečení.

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, Brno
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, Praha.
Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 19. května 2016 a v souladu
s § 74 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, byla jmenována komise v tomto
složení:
Předseda komise: Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., Právnická fakulta Univerzity
Karlovy v Praze, Praha
Členové: Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze, Praha
Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., Právnická fakulta Trnavské
univerzity v Trnavě, Trnava
Prof. Dr. Frank Maschmann, vedoucí katedry občanského práva a pracovního práva,
Fakultät für Rechtswissenschaft, Universität Regensburg
JUDr. Milada Tomková, místopředsedkyně Ústavního soudu ČR, Brno.
Proděkan Skřejpek udělil slovo předsedovi komise prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi,
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 profesorkou před vědeckou radou proběhlo. Po vyslechnutí návrhu
komise udělil proděkan Skřejpek slovo doc. JUDr. Věře Štangové, CSc. a požádal ji, aby
přednesla svou přednášku na téma vědecké práce a výuky v oboru Pracovní práv a právo
sociálního zabezpečení.
Ve všeobecné rozpravě ke stanovisku komise, k přednášce a osobě uchazeče, k její
publikační činnosti, k předneseným projevům a zprávám, k oboru jako vědecké a pedagogické
disciplíně vystoupili prof. Tröster (ocenění dlouholeté spolupráce uchazečky s Ženevskou
univerzitou), prof. Pichrt (podpora uchazečky za její pedagogickou práci, činnost ve
Společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení ČR a v Legislativní radě vlády
ČR, dále vyzvedl zahraniční styky uchazečky a její činnost zaměřenou na organizaci
mezinárodních vědeckých konferencí), JUDr. Rychetský (podpora uchazečky, dotaz na
platnou pracovněprávní úpravu k pluralitě pracovního poměru ve smyslu kumulace úvazků a
otázka pohledu Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR na výklad přípustnosti souběhu
výkonu statutárního zástupce a funkce vedoucího), prof. Damohorský (ocenění zahraničních
aktivit a pedagogické činnosti uchazečky), JUDr. Fiala (ke spolupráci s Nejvyšším soudem
ČR), prof. Tomášek (k mezinárodním konferencím a k programu PROGRES), doc. Salač
(podpora uchazečky), doc. Reschová (problematika flexibility a ochrany zaměstnance
v pracovním právu a právu sociálního zabezpečení), prof. Dvořák (vyzdvižení uchazečky jako
vědecké osobnosti reprezentující fakultu a k problematice pracovního práva jako zdroji
sociálního neklidu), prof. Šturma (k dlouhodobé činnosti uchazečky ve vedení fakulty a
k přesahům její vědecké práce do oblasti mezinárodního práva), prof. Pauknerová (otázka
společenské odpovědnosti firem a kodexy jednání vydávané firmami), doc. Kindl
(problematika slaďování osobního a profesního života jako evropská otázka pracovního
práva), prof. Gerloch (ocenění funkce proděkanky pro úsek vnějších vztahů a práce
s absolventy, otázka opodstatněnosti či tradice spojení práva sociálního zabezpečení a
pracovního práva a jejich vztah k oboru správního práva v případě práva sociálního
zabezpečení a k oboru občanského práva v případě pracovního práva), doc. Beran (vystoupení
na podporu uchazečky) a prof. Kuklík (ocenění práce uchazečky s absolventy).

Uchazečka v odpovědích reagovala 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
47 členů, pro návrh hlasovalo 42 členů, 4 členové byli proti, 1 hlas byl neplatný. Proděkan
Skřejpek oznámil uchazečce kladný výsledek tajného hlasování členů vědecké rady
Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a informoval ji o dalším postupu řízení
(postoupení rektorátu UK).
Habilitační řízení JUDr. Ondřeje Frinty, Ph.D., pro obor Občanské právo
Dopisem ze dne 30. září 2016 se na děkana Právnické fakulty UK v Praze obrátil
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož výsledkem by bylo
jeho jmenování docentem pro obor Občanské právo. Spolu s touto žádostí předložil
habilitační práci s názvem „Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu“ a
požádal, aby mu bylo povoleno přednést na fóru vědecké rady habilitační přednášku na téma
„Smlouva ve prospěch třetí osoby“.
Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 13. října 2016 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:
Předseda:
Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Členové:
Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Prof. JUDr. Jan Dědič, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze,
Praha
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Ústavu státu a práva AV ČR, Praha
doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc., Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola
ekonomická v Praze
Touto komisí byli jmenováni tři oponenti k posouzení habilitační práce JUDr. Ondřeje Frinty,
Ph.D., a to:
doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LL.M., Fakulta právnická, Západočeská
univerzita
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D., Právnická fakulta, Univerzita Karlova
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., Právnická fakulta, Masarykova Univerzita.
Proděkan Skřejpek udělil slovo předsedovi habilitační komise prof. JUDr. Janu
Dvořákovi, CSc., aby přednesl návrh habilitační komise a její odůvodnění. Předseda
habilitační komise seznámila 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. Ondřeji
Frintovi, Ph.D., a požádal ho, aby přednesl svou habilitační přednášku na téma „Smlouva ve
prospěch třetí osoby“. Po přednášce vystoupili oponenti v pořadí v pořadí doc. Poláček a doc.
Salač. Za omluvenou oponentku prof. Rozehnalovou přednesl její oponentský posudek
předsedající prof. Skřejpek. Všichni tři oponenti vyjádřili ve svých oponentských posudcích
vědecké radě kladné doporučení. Poté udělil proděkan Skřejpek slovo JUDr. Ondřeji Frintovi,

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 prof. Eliáš (k podpoře uchazeče), prof. Damohorský (k
zahraničním vystoupením uchazeče a jeho výuce v programu Erasmus a LL.M.), prof.
Pavlíček (k širšímu přesahu vědecké práce uchazeče, problematika zjišťování rodičovství a
k požadavkům z mezinárodních smluv), prof. Winterová (ocenění habilitační přednášky a
dotaz k relevanci stanoviska třetí osoby u smluv ve prospěch třetích osob), prof. Růžička
(kladně ke spolupráci s uchazečem v pedagogické činnosti a otázka možnosti projednávání
sporů ze smluv ve prospěch třetích osob v rozhodčích řízeních), doc. Salač (ocenění
pedagogické práce uchazeče), doc. Štangová (kladně k osobnosti uchazeče a k jeho
aktivitám na vědeckých konferencích), doc. Beran (otázka k možnosti právnických osob
sjednávat smlouvu o přepravě osob ve prospěch třetích osob podle § 2550 občanského
zákoníku), doc. Radvanová (k vývoji vědecké osobnosti uchazeče) a prof. Kuklík (podpora
uchazeče).
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 47 členů, pro návrh
hlasovalo 43 členů, 2 členové byli proti, 1 hlas byl neplatný a 1 člen nehlasoval. 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 projednala personální záležitosti:


Habilitační řízení JUDr. Mgr. Magdaleny Pfeiffer, Ph.D. v oboru Mezinárodní
právo soukromé a právo mezinárodního obchodu.

Dopisem ze dne 6. června 2017 se na děkana Právnické fakulty UK v Praze obrátila
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož
výsledkem by bylo její jmenování docentkou pro obor Mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu. Spolu s touto žádostí předložila habilitační práci s názvem „Dědický
statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry“ a požádala, aby jí bylo povoleno
přednést na fóru vědecké rady habilitační přednášku na téma „Soudobé trendy
v mezinárodním právu soukromém“.
Vědecká rada v souladu s § 72 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění,
jmenovala habilitační komisi v tomto složení:
Předseda:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., Univerzity Karlovy v Praze, Právnická fakulta
Členové:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
prof. JUDr. Michal Bogdan, Univerzita Lund, Švédsko
JUDr. Martin Foukal, notář a emeritní předseda Notářské komory ČR
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D., soudkyně Nejvyššího soudu ČR.

Návrh byl členy vědecké rady jednomyslně schválen. Hlasovalo 28 členů vědecké rady.



Řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Jana Ondřeje, CSc., DSc., v oboru
Mezinárodní právo

Dopisem ze dne 5. června 2017 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil doc. JUDr.
Jan Ondřej, CSc., DSc., s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo jmenování
profesorem v oboru Mezinárodní právo.
K žádosti připojili doporučující dopisy 2 profesoři, a to:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.- Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavské univerzity v Trnavě, předseda Slovenské
společnosti pro mezinárodní právo, SR.
Vědecká rada v souladu s § 74 odst. 3 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., jmenovala komisi k posouzení návrhu v tomto
složení:
Předseda komise:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Členové:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc., Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
JUDr. Peter Tomka, CSc., Mezinárodní soudní dvůr OSN, Haag, Nizozemí
doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc., Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava.
Návrh byl členy vědecké rady jednomyslně schválen. Hlasovalo 28 členů vědecké rady.
2. Členové vědecké rady schválili žádost doc. JUDr. PhDr. Veroniky Bílkové,
Ph.D., E.MA, z katedry Mezinárodního práva, o poskytnutí studijního volna na
období od 1. listopadu 2017 do 30. dubna 2018 k realizaci zahraničního
výzkumného pobytu na Columbia Law School. Uchazečka na realizaci
vědeckého pobytu získala Fulbright Masarykovo stipendium. Návrh byl
schválen 26 hlasy, 2 členové vědecké rady se zdrželi hlasování.
3. Členové vědecké rady schválili aktualizaci magisterského studijního programu
Právo a právní věda přednesenou proděkanem doc. Beranem týkající
se aktuální podoby magisterského studijního programu. Byla předložena
charakteristika 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 správního práva a správní vědy
-

JUDr. Jan Bárta, 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 ústavního práva
-

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, 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)

Katedra občanského práva
-

JUDr. Petr Šustek, 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. Ondřej Frinta, 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)
5. Členové vědecké rady vzali na vědomí informaci o obhajobách doktorských
disertačních prací za dobu od 27. dubna do 8. června 2017

V době od poslední schůze vědecké rady Právnické fakulty UK se uskutečnily 4
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.
Mgr. David Štamberk - Investiční politika Evropské unie – ochrana přímých zahraničních
investic - Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. - Doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. -15.
5. 2017- 3/2
Mgr. Vít Hrnčiřík - Předběžné opatření v civilním procesu - Prof. JUDr. Alena Winterová,
CSc. - doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. - 23. 5. 2017 - 6/0
Mgr. Eliška Ketzerová - Právní postavení fotografa - Prof. JUDr. Jan Kříž, CSc., dr.iur.h.c. doc. JUDr. Vladimír Pítra - 24. 5. 2017 - 5/0
Mgr. Tomáš Jablonický - Dějiny trestního práva v českých zemích v letech 1848 – 1989 Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr.iur.h.c. - Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. - 1. 6. 2017
- 6/0
Zapsala: Alexandra Hochmanová
Schválil: Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan

