Zápis z jednání vědecké rady Právnické fakulty UK dne 9. 11. 2017
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
I.
II.

III.

I.

Sdělení děkana
Personální věci:
Habilitační řízení JUDr. Petra Smolíka, Ph.D., pro obor občanské právo
Habilitační řízení JUDr. Pavla Saláka, Ph.D., pro obor římské právo
Různé
Sdělení děkana
1. Děkan fakulty informoval, že na zasedání AS UK dne 20. 10. 2017 byl zvolen
rektorem Univerzity Karlovy na funkční období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.
2. Děkan fakulty informoval, že na zasedání AS PF UK dne 26. 10. 2017 byl
zvolen děkanem Právnické fakulty Univerzity Karlovy na funkční období od 1.
2. 2018 do 31. 1. 2022 prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
3. Děkan fakulty informoval o osobních výročích a úmrtích pracovníků fakulty.
Osobní výročí:
Mgr. Jan Müllerová
Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

20. 10. 2017 – 55 let
4. 11. 2017 – 60 let

Úmrtí:
Dne 9. 10. 2017 zemřela JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová, dlouholetá
pracovnice Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního.
4. Děkan fakulty informoval, že řízení ke jmenování profesorem v oboru teorie,
filozofie a sociologie práva doc. JUDr. Zdeňka Kühna, Ph.D., LL.M., S.J.D.
bylo projednáno 26. 10. 2017 na VR UK s kladným výsledkem.
5. Děkan fakulty oznámil, že dne 1. 11. 2017 byly vyhlášeny výsledky 2. kola
projektů UNCE na léta 2018-2023. Celkově bylo předloženo 49 návrhů, za
Právnickou fakultu UK byly přihlášeny 2 níže uvedené projekty a oba uspěly.
1. Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. – Výzkumné centrum pro lidská práva.
2. Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. – Výzkumné centrum „Závislá práce v 21.
století – otázky a výzvy“.
6. Děkan fakulty sdělil, že tým studentů PF UK pod vedením doc. Balaše obsadil
druhé místo na celosvětovém finále soutěže Foreign Direct Investment (FDI)

Moot v Bostonu, a to v konkurenci 104 univerzit z 34 zemí světa, v samotném
finále se utkalo 48 týmů.
7. Děkan fakulty sdělil, že vánoční koncert fakulty se bude ve Velké aule
Karolina konat 7. 12. 2017.

II.

Personální věci:
1. Habilitační řízení JUDr. Petra Smolíka, Ph.D., v oboru občanské právo

Dopisem ze dne 30. 5. 2016 se na děkana Právnické fakulty UK v Praze obrátil JUDr. Petr
Smolík, 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 „Oddlužení v právním řádu ČR“ a požádal, aby mu bylo povoleno přednést
na fóru vědecké rady habilitační přednášku na téma „Dražba jako exekuční prostředek“.
Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 13. 10. 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), s vyznačením změn a doplnění provedených zákonem č.
137/2016 Sb., byla jmenována habilitační komise v tomto složení:
Předseda:
Prof. JUDr. Alena Winterová, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Členové:
Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
JUDr. Martina Kasíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Praze, Praha
Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D., Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň
JUDr. Ing. Václav Školout, Advokátní kancelář VKS Legal (Vyroubal, Krajhanzl, Školout),
Praha.
Touto komisí byli jmenováni tři oponenti k posouzení habilitační práce JUDr. Petra
Smolíka, Ph.D., a to:
Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. – Právnická fakulta Západočeské Univerzity, Plzeň
JUDr. Tomáš Zadražil – předseda senátu Vrchního soudu v Praze.
Jako skrutátoři k sečtení hlasů byli z pléna pro obě habilitační řízení navrženi doc. Boháč a
prof. Král. Oba skrutátoři byli vědeckou radou jednomyslně schváleni.
Proděkan Skřejpek udělil slovo předsedkyni habilitační komise prof. JUDr. Aleně
Winterové, 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 byly splněny potřebné předpoklady
k postoupení habilitačního řízení na vědeckou radu.

Po vyslechnutí návrhu habilitační komise udělil proděkan Skřejpek slovo JUDr. Petru
Smolíkovi, Ph.D. a požádal ho, aby přednesl svou habilitační přednášku.
Po přednášce vystoupili oponenti v pořadí JUDr. Tomáš Zadražil a doc. Alena Macková. Za
omluveného doc. Tomáše Dvořáka přednesl oponentský posudek proděkan Skřejpek.
Všichni tři oponenti vyjádřili ve svých oponentských posudcích vědecké radě kladné
doporučení. Poté udělil proděkan Skřejpek slovo JUDr. Petru Smolíkovi, 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. Dvořák (k tématu habilitační práce a složitosti
pojednávané problematiky), doc. Salač (podpora uchazeče) a prof. Černá (ke spolupráci
oborů občanského a obchodního práva). Uchazeč odpověděl na položené dotazy a
připomínky diskutujících.
Proděkan prof. 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, 5 členů bylo proti, 1 hlas byl neplatný. Proděkan prof. Skřejpek oznámil
uchazeči kladný výsledek tajného hlasování členů vědecké rady Právnické fakulty
Univerzity Karlovy a poučil ho o dalším postupu řízení (postoupení rektoru UK).
2. Habilitační řízení JUDr. Pavla Saláka, Ph.D., v oboru římské právo
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“.
Vědecká rada fakulty na své schůzi dne 16. 2. 2017 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), s vyznačením změn a doplnění provedených zákonem č. 137/2016 Sb., jmenovala
habilitační komisi 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

Touto komisí byli jmenováni tři oponenti k posouzení habilitační práce JUDr. Pavla Saláka,
Ph.D., a to:
doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D. – Fakulta práva, Západočeská univerzita, Plzeň
doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr. – Právnická fakulta, Masarykovy Univerzity, Brno
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, Ph.D. – Právnická fakulta Univerzity
Komenského, Bratislava.
Děkan fakulty prof. Kuklík udělil slovo předsedovi habilitační komise prof. JUDr. Michalu
Skřejpkovi, 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 byly splněny potřebné předpoklady k postoupení
habilitačního řízení na vědeckou radu.
Po vyslechnutí návrhu habilitační komise udělil děkan fakulty prof. Kuklík slovo JUDr. Pavlu
Salákovi, Ph.D. a požádal ho, aby přednesl svou habilitační přednášku.
Po přednášce vystoupila s posudkem oponentka doc. Michaela Židlická. Za omluvené
oponenty doc. Tomáše Gábriše a doc. Miroslava Černého přednesl posudky prof. Kuklík.
Všichni tři oponenti vyjádřili ve svých oponentských posudcích vědecké radě kladné
doporučení. Poté udělil děkan prof. Kuklík slovo JUDr. Petru Salákovi, 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. Židlická (zdůraznění rozsahu práce a jejího pečlivého zpracování),
JUDr. Rychetský (k historickému pojetí pojmu poklad a k výkladu věcí opuštěných a skrytých
v období socialismu ve vztahu k trestnímu zákoníku a k trestnému činu opuštění republiky a
trestu propadnutí majetku), prof. Filip (podpora uchazeče a komparace problematiky
z pohledu německého práva), prof. Rozehnalová (otázka k vojenskému testamentu), prof.
Vojáček (ocenění pedagogické práce a organizačních aktivit uchazeče v rámci Letní školy
právních dějin a konferencí Dny práva na brněnské právnické fakultě) a prof. Pomahač (dotaz
ohledně římského dědického práva). Uchazeč odpověděl na položené dotazy a připomínky
diskutujících.
Prof. Kuklík 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 46 členů a 2 členové byli proti. Prof. Kuklík oznámil uchazeči kladný výsledek
tajného hlasování členů vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy a poučil ho o
dalším postupu řízení (postoupení rektoru UK).
III. Různé.
1. Členové vědecké rady projednali problematiku doktorského studijního programu, zejména
vedení diplomových a doktorských dizertačních prací školiteli. V diskusi vystoupili doc.
Winter (podpora vedení doktorských dizertačních prací odbornými asistenty blížícími se k

habilitaci), doc. Boháč (k situaci na katedře finančního práva a finanční vědy), prof. Kuklík
(problematika jako koncepční otázka k nutnému řešení na fóru vědecké rady a oborové
rady doktorského studijního programu z důvodu blízké akreditace) prof. Skřejpek (k
problému přetíženosti některých kateder a k náročným požadavkům Národního
akreditačního úřadu pro akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem),
prof. Tomášek (k situaci na katedře evropského práva), prof. Jelínek (k přetíženosti
školitelů), prof. Šturma (informace o projednávané problematice na oborové radě a výzva k
potřebě koncepčního řešení a stanovení přesných kritérií a požadavků pro vedení
doktorských prací), prof. Gerloch (vedení doktorandů jako motivační prvek k habilitaci a
nikoli její podmínka, informace o rektorátních návrzích na institucionální akreditaci i pro
jmenovací a habilitační řízení). Po diskusi vědecká rada doporučila proděkanům prof.
Dvořákovi a doc. Beranovi, aby zajistili urychlené předání počtu vedení doktorských
dizertačních prací a diplomových prací po jednotlivých pracovištích a akademických
pracovnících.
2. Informace o obhajobách doktorských disertačních prací za dobu od 12. října do 9.
listopadu 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. Ivo Smrž - Povinnost k náhradě újmy na zdraví v souvislosti s poskytováním
zdravotních služeb - Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. - Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. - 23.10.
2017 - 5/0
Mgr. Kamol Tanchinwuttanakula - Protection of Investments under the Bilateral Investment
Treaty between Thailand and the Czech Republic - Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. - Prof.
JUDr. Pavel Šturma, DrSc. – 30.10. 2017 – 5/0
JUDr. Monika Matysová - Evropskoprávní aspekty ochrany soukromého a rodinného života
dítěte - Doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. - Prof. JUDr. Richard Král,
LL.M., Ph.D., DSc. - 30.10. 2017 - 7/0
JUDr. Václav Janeček - Teoretická koncepce odpovědnosti v soukromém právu - Doc. JUDr.
Karel Beran, Ph.D.- Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. - 31.10. 2017 - 7/0

Zapsala: Alexandra Hochmanová
Schválil: Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan

