Univerzita Karlova
Právnická fakulta

V Praze dne 20. 2. 2018

Zápis z jednání vědecké rady Právnické fakulty UK dne 15. 2. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
I.
II.

III.
IV.

I.

Sdělení děkana.
Personální věci:
Řízení ke jmenování doc. JUDr. Jána Drgonce, DrSc., z Právnické fakulty
Univerzity Komenského, profesorem pro obor ústavní právo a státověda.
Habilitační řízení JUDr. Daniela Patěka, Ph.D., pro obor obchodní právo.
Záměr Právnické fakulty UK uskutečňovat mezinárodně uznávaný kurz LL.M.
Experiental Learning and Teaching/Zkušenostní učení.
Různé.
Sdělení děkana

1. Děkan fakulty sdělil, že dne 29. 1. 2018 byl prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,
jmenován prezidentem republiky rektorem Univerzity Karlovy pro funkční období 1.
2. 2018 – 31. 1. 2022. Jmenovací dekret všem nově jmenovaným rektorům předal dne
30. 1. v Karolinu ministr školství.
2. Děkan fakulty informoval, že dne 25. 1. 2018 jmenoval rektor Univerzity Karlovy
jeho, prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc., děkanem PF UK pro funkční období 1. 2. 2018
– 31. 1. 2022. Dekret byl předán na zasedání VR UK.
3. Děkan fakulty informoval, že na svém zasedání dne 8. 2. 2018 se AS PF UK kladně
vyjádřil k záměru děkana odvolat ke dni 11. 2. 2018
doc. JUDr. Karla Berana, Ph.D., z funkce proděkana pro magisterský studijní program
a
prof. JUDr. Michala Skřejpka, DrSc., z funkce proděkana pro profesorské a habilitační
řízení a pro rozvoj fakulty.
4. Děkan fakulty informoval, že dále se kladně vyjádřil k záměru děkana jmenovat ke dni
12. 2. 2018
JUDr. PhDr. Marka Antoše, Ph.D., LL.M., do funkce proděkana pro komunikaci,
informační technologie a finance
Prof. JUDr. Milana Damohorského, DrSc., do funkce proděkana pro zahraniční
záležitosti
Prof. JUDr. Jana Dvořáka, CSc., do funkce proděkana pro státní rigorózní zkoušky,
habilitační a jmenovací řízení
Doc. PhDr. Martu Chromou, Ph.D., do funkce proděkanky pro přijímací řízení a
magisterský studijní program
Prof. JUDr. Jana Kyselu, Ph.D., DSc., do funkce proděkana pro doktorský studijní
program

Doc. JUDr. Helenu Práškovou, CSc., do funkce proděkanky pro celoživotní
vzdělávání
Prof. JUDr. PhDr. Michala Tomáška, DrSc., do funkce proděkana pro vědu, výzkum a
ediční činnost
Dalšími členy kolegia děkana jsou doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., předseda AS PF
UK, jeho místopředsedové JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., a Mgr. Michal Říha, tajemník
fakulty JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D., prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. – fakultní
koordinátor pro vnitřní hodnocení, a JUDr. Věra Honusková, Ph.D. – fakultní
koordinátorka pro evropské projekty.
5. Děkan fakulty informoval, že na zasedání AS PF UK dne 23. 10. 2017 bylo
Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností rozděleno na Centrum právních
dovedností a Centrum mimosoudního řešení sporů. Po kladném vyjádření AS PF UK
na zasedání 14. 12. 2017 byl vedoucím Centra právních dovedností jmenován JUDr.
Mgr. Michal Urban, Ph.D. a vedoucím Centra mimosoudního řešení sporů JUDr.
Tomáš Horáček, Ph.D.
6. Děkan fakulty informoval, že ke dni 1. 2. 2018 byl JUDr. Petr Smolík, Ph.D.,
jmenován docentem pro obor občanské právo.
7. Děkan fakulty informoval, že ke dni 1. 2. 2018 byl JUDr. Pavel Salák, Ph.D.,
jmenován docentem pro obor římské právo.
8. Děkan fakulty oznámil, že dne 1. ledna 2018 udělil slovenský prezident Andrej Kiska
doc. JUDr. Petru Pithartovi, dr.h.c., Řád bílého dvojkříže,, nejvyšší slovenské ocenění
určené pro cizince, za mimořádné zásluhy o všestranný rozvoj vztahů mezi Českou a
Slovenskou republikou.
9. Děkan fakulty sdělil, že na zasedání Benátské komise Rady Evropy ve dnech 8. – 9.
12. 2017 byla doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA, zvolena
místopředsedkyní této komise. Komise je poradním orgánem RE pro otázky ústavního
a mezinárodního práva. Byla založena v roce 1990 a v současné době má 61 členských
států v Evropě i mimo ni.
10. Děkan fakulty sdělil, že dne 1. 12. 2017 byly vyhlášeny výsledky soutěže GAČR. Za
PF UK byly k financování přijaty 2 projekty
JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. – „Fiduciární povinnosti (základní povinnosti
správců cizích záležitostí)“
JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, Ph.D., za PF UK jako spoluřešitelka projektu vedeného
Ústavem mezinárodních vztahů - „Lidská práva starších osob“.
11. Děkan fakulty sdělil, že dne 15. 12. 2017 byly vyhlášeny výsledky soutěže NAKI II.
PF uspěla s projektem „Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a
tradičních menšin v České republice“. Pod vedením prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc.,
se bude na řešení dále podílet HTF UK, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Fakulta
veřejných politik SU v Opavě a Slezské národní muzeum.
12. Děkan fakulty informoval, že V rámci výzvy č. 02-16-050 Mezinárodní mobilita
výzkumných pracovníků – MSCA-IF byl za PF UK předložen projekt JUDr. Solange

Maslowski, Ph.D. „The Future of Freedom of Movement of Economically Inactive
Union Citizens“.
13. Děkan fakulty sdělil, že dne 14. 12. 2017 vyhlásila Rada SVOČ XI. ročník soutěže.
Přihlásit se je možné do 12. 3. 2018, soutěžní práci je třeba odevzdat do 16. 4. 2018.
14. Děkan fakulty informoval, že s účinností ke dni 1. 2. 2018 byli jmenování rektorem
UK další tři hostující profesoři pro PF UK:
Prof. Michal Bogdan (University of Lund) na katedře obchodního práva
Prof. Dr. Horst-Peter Götting. LL.M. (Technische Universität Dresden) na Ústavu
práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního a na katedře občanského
práva
Prof. Dr. Peter Berndt Hugenholtz (Univerzity of Amsterdam) na Ústavu práva
autorského, práv průmyslových a práva soutěžního.
15. Děkan fakulty informoval, že dne 14. 3. 2018 bude v podvečerních hodinách
slavnostně uveden do provozu oběžný výtah tzv. paternoster.

II.

Personální věci:


Řízení ke jmenování doc. JUDr. Jána Drgonce, DrSc., z Právnické fakulty
Univerzity Komenského, profesorem pro obor 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.
Vědecká rada Právnické fakulty UK tuto žádost projednala na zasedání dne 27. dubna 2017 a
schválila podle § 74, odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění
komisi 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.
Na zasedání dne 12. 10. 2017 Vědecká rady Právnické fakulty UK jednomyslně schválila
návrh na změnu složení komise doc. JUDr. Jána Drgonce, DrSc., který byl předložen
z důvodu, že dosavadní člen komise prof. JUDr. Jan Svák, DrSc., přešel od 1.9. 2017
z Panevropské vysoké školy Bratislava na Univerzitu Komenského, Právnickou fakultu,

Bratislava a byl tudíž nahrazen v komisi JUDr. Eduardem Baránym, DrSc., vedoucím
vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva SAV, Bratislava, s ohledem na právní úpravu
pracoviště členů komise dle Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK.
Komise pracovala 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
JUDr. Eduardem Baránym, DrSc., vedoucí vědecký pracovník Ústavu státu
a práva SAV, Bratislava.
Jako skrutátoři k sečtení hlasů byli z pléna pro řízení navrženi doc. Boháč a doc.
Prášková. Oba skrutátoři byli vědeckou radou jednomyslně schváleni (jmenováni se zdrželi
hlasování). Proděkan Prof. Dvořák 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 Dvořák slovo doc. JUDr. Jánu Drgoncovi, CSc. 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. Dvořák (dotaz ke koncepci výuky ústavního práva a státovědy),
prof. Filip (kladně ke spolupráci a publikační činnosti uchazeče a ocenění jeho aktivní
pedagogické práce), JUDr. Barány (k dlouhodobé právní praxi uchazeče a ocenění jeho
působení jako čelního představitele ústavního práva ve Slovensku), prof. Pavlíček (vyzdvižení
názorové argumentace v publikacích uchazeče, k právnímu řádu ČR a SR a k jejich
odlišnostem, otázka k členství ČR a SR v uskupení V4 a důsledcích společného postoje na
ústavní změny těchto zemí, dotaz na problematiku referenda), prof. Gerloch (otázka
k ústavním obyčejům, ústavním konvencím a zažité ústavní praxi), prof. Šturma (k
implicitním ústavním normám, dotaz na mezinárodní smlouvy o ústavních právech v rámci
právního řádu země a struktura právních pramenů ve SR), doc. Burda (ocenění uchazeče jako
spoluautora nové ústavy SR a dotaz na stanovisko ke zrušení Mečiarových amnestií), prof.
Ivor (vyzdvižení uchazeče jako nejvýznamnějšího představitele ústavního práva na Slovensku
a otázka na názor ohledně zrušení některých rozhodnutí vlády soudem), prof. Troster (k
zahraničním vystoupením uchazeče na konferencích).
Uchazeč v odpovědích reagoval na dotazy a připomínky diskutujících. Poté proděkan prof.
Dvořák seznámil členy vědecké rady s dopisem Pavla Janotky ze dne 8. 2. 2018, který
Právnická fakulta UK obdržela doporučeně dne 12. 2. 2018, k němuž se doc. Drgonec
vyjádřil.
Proděkan fakulty proděkan Dvořák 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 43 členů,
pro návrh hlasovalo 33 členů, 7 členů bylo proti, 2 hlasy byly neplatné a 1 člen nehlasoval.
Proděkan Dvořák oznámil uchazeči kladný výsledek tajného hlasování členů vědecké rady
Právnické fakulty Univerzity Karlovy a informoval ho o dalším postupu řízení (postoupení
rektorátu UK).

III. Záměr Právnické fakulty UK uskutečňovat mezinárodně uznávaný kurz LL.M.
Experiental Learning and Teaching/Zkušenostní učení.
Členové vědecké rady Právnické fakulty UK jednomyslně schválili záměr Právnické
fakulty UK uskutečňovat mezinárodně uznávaný kurz LL.M. Experiental Learning and
Teaching/Zkušenostní učení, k němuž obdrželi dne 6.12. 2017 podkladový materiál. Tento
návrh bude postoupen k projednání a schválení Univerzitě Karlově.
IV. Různé.
1. Vědecká rada fakulty projednala personální záležitosti a zahájila:


Habilitační řízení JUDr. Jany Ondřejkové, Ph.D.

Dopisem ze dne 1. února 2018 se na děkana Právnické fakulty UK obrátila JUDr. Jana
Ondřejková, Ph.D. s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož výsledkem by bylo její
jmenování docentkou pro obor Teorie, filozofie a sociologie práva. Spolu s touto žádostí
předložila habilitační práci s názvem „Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace“ a
požádala, aby jí bylo povoleno přednést na fóru vědecké rady habilitační přednášku na téma
„Soudní moc na počátku 21. století jako téma pro teorii, filozofii a sociologii práva“.
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. Aleš Gerloch, CSc., vedoucí Katedry teorie práva a právních učení, Právnická
fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Členové:
Prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., ředitel Ústavu teorie práva Gustava Radbrucha,
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
Doc. JUDr. František Cvrček, CSc., vedoucí Katedry teorie práva, Právnická fakulta
Západočeské univerzity v Plzni
Prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc., vedoucí Katedry politologie a sociologie, Právnická
fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., vedoucí Katedry právní teorie, Právnická fakulta
Masarykovy univerzity v Brně
Návrh byl členy vědecké rady jednomyslně schválen.
2. Členové vědecké rady PF UK schválili jmenování členů komisí dle návrhu
katedry občanského práva:
Jmenování předsedů komisí pro obhajoby disertačních prací na základě čl. 80 odst. 4
Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
-

Doc. JUDr. Vladimír Kindl, právní dějiny
Doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M., obchodní právo
Doc. JUDr. Ivana Štenglová, obchodní právo
Doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc., občanské právo
Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D., občanské právo
Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D., občanské právo

-

Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., mezinárodní právo
Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA., mezinárodní právo
Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc., mezinárodní právo
Doc. JUDr. Jana Reschová, CSc., ústavní právo a státověda
Jmenování oponentů a členů komisí pro obhajoby disertačních prací na základě čl. 80
odst. 1 písm. d)

- JUDr. Silvie Kubešová, Ph.D., katedra občanského práva
- JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D., katedra občanského práva
- JUDr. Petr Šustek, Ph.D., katedra občanského práva)
Katedra teorie práva a právních učení

-

Oborové zaměření Teorie práva – I. a II. část státní zkoušky ((jmenování podle čl. 9
odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK)
JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.
jmenování členkou komise pro státní závěrečné zkoušky (I. a II. část), vedoucí nebo
oponentka diplomových prací a
jmenování JUDr. Katarzyny Žák Kryžankové, Ph.D., jako konzultantky (oponentky)
jakož i členky komise pro rigorózní zkoušky podle čl. 4 odst. 7 Rigorózního řádu UK

3. Proděkan Prof. Tomášek informoval členy vědecké rady Právnické fakulty UK o
probíhajícím hodnocení Projektu PROGRES a návrhu na výši jeho dalšího
financování. Poděkoval zúčastněným řešitelům za spolupráci.
4. Členové vědecké rady vzali na vědomí informaci o obhajobách doktorských
disertačních prací za dobu od 7. prosince 2017 do 15. února 2018
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.
Mgr. Filip Čeladník – Rozhodčí řízení – Prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. –
Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. – 18. 12. 2017 – 5/0
JUDr. Petra Kamínková – Právní aspekty daňového plánování v oblasti přímých daní –
Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. – Prof. JUDr. Hana Marková, CSc. – 18.1. 2018 – 5/0
Ing. Jiří Nekovář – Trendy úpravy převodních cen ve vybraných zemích Evropy a jejich
aplikace v České republice – Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. – Prof. JUDr. Hana
Marková, CSc. – 18.1. 2018 – 5/0

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

