Univerzita Karlova
Právnická fakulta

V Praze dne 30. 4. 2018

Zápis z jednání vědecké rady Právnické fakulty UK dne 19. 4. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
I.
II.
III.
IV.

I.

Sdělení děkana.
Personální věci:
Habilitační řízení JUDr. Marka Starého, Ph.D., pro obor právní dějiny.
Akreditace magisterského studijního programu Právo a právní věda.
Různé.
Sdělení děkana

1. Děkan fakulty oznámil složení členů Vědecké rady jmenované od 1. 4. 2018:
Interní členové
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Doc. JUDr. Vladimír Kindl
Doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Prof. JUDr. Richard Král, Ph.D., DSc., LL.M.
Doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.
Prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pleiffer, Ph.D.
Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Ch. Scheu, Ph.D.
Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
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Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Externí členové
JUDr. Josef Baxa
Doc. JCDr. et PaeDr. Róbert Brtko, CSc.
Doc. JUDr. Eduard Burda, Ph.D.
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.
Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr.
JUDr. Roman Fiala
JUDr. Martin Foukal
Doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
JUDr. Vladimír Jirousek
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
JUDr. Pavel Rychetský
Doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
JUDr. Libor Vávra
Prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
JUDr. Pavel Zeman
Čestní členové
Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr.h.c.
Doc. JUDr. Petr Pithart, dr.h.c.
Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
JUDr. Peter Tomka, CSc.
Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
Prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
2. Děkan fakulty oznámil úmrtí Doc. JUDr. Senty Radvanové, CSc., dlouholeté členky
katedry občanského práva, která zemřela nečekaně dne 23. 2. 2018 ve věku nedožitých
89 let. Členové vědecké rady uctili její památku minutou ticha.
3. Děkan fakulty informoval, že po projednání v kolegiu rektora UK byli jmenování
docenty
JUDr. Mgr. Magdaléna Pfeiffer, Ph.D. k 1. 4. 2018 pro obor mezinárodní právo
soukromé a právo mezinárodního obchodu
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. – k 1. 4. 2018 pro obor obchodní právo
4. Děkan fakulty oznámil ocenění Prof. JUDr. PhDr. Michala Tomáška, DrSc., kterému
udělil rektor Univerzity Karlovy za významnou celoživotní práci v oboru evropského
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práva a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově stříbrnou
medaili Univerzity Karlovy při příležitosti životního jubilea.
5. Děkan fakulty sdělil, že dne 18. 4. 2018 bude JUDr. Anetě Vondráčkové, Ph.D., z
katedry evropského práva, předána Bolzanova cena za práci „Perspektivy harmonizace
daní z příjmu v Evropské unii“.
6. Děkan fakulty informoval o přijímacím řízení do magisterského studijního programu.
K 28. únoru 2018 bylo podáno 2507 přihlášek ke studiu v akademickém roku
2018/2019.
Dne 4. 4. 2018 zasedala přijímací komise pro přijetí bez ověřování podmínek testy
NSZ, celkem 15 přijatých.
Dne 1. 6. 2018 se uskuteční ústní přijímací zkouška pro uchazeče se speciálními
potřebami (např. držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) podle části C Podmínek.
Dne 11. 6. 2018 proběhne zasedání přijímací komise pro přijetí na základě ověřování
podmínek testy NSZ.
Dne 12. 6. 2018 se zveřejnění výsledků přijímacího řízení v informačním systému PF
UK a ve dnech 18. - 21. 6. 2018 bude probíhat zápis do 1. ročníku (dne 5. 9. 2018
bude náhradní zápis do studia).
Dne 29. 6. 2018 se uskuteční náhradní termín ústní přijímací zkoušky podle části C
Podmínek.
7. Děkan fakulty podal informace z úseku oddělení pro vědu, výzkum a edici. Byly
vyhlášeny výsledky 15. ročníku soutěže GAUK, kdy z 16 předložených návrhů bylo
10 přijato k financování. Právnická fakulta se tak s úspěšností 62,5% řadí na přední
místo.
8. Děkan fakulty sdělil, že ve dnech 10. – 11. 5. 2018 se bude pod záštitou rektora
Univerzity Karlovy konat v rámci projektu Univerzita a republika (1918-2018) a
projektů Progres Q04 a Q05 vědecká konference s mezinárodní účastí „Ústavní
kontinuita České republiky s československou tradicí“. Plenární zasedání proběhne 10.
5. 2018 od 16.00 hod. v Karolinu, jednání v sekcích pak dne 11. 5. 2018 v 9.30-17.00
v prostorách PF UK.
9. Děkan fakulty podal informace z úseku oddělení pro zahraniční záležitosti. Sdělil, že
na PF UK proběhla dne 16.4.2018 přednáška předsedy SDEU Prof. Koena Lenaertse
na téma „The European Court of Justice and the Refugee Crisis“, kterou jako Lord
Slynn Memorial Lecture organizovala Common Law Society.
10. Děkan fakulty informoval, že dne 20.4. 2018 vystoupí na PF UK emeritní předseda
Ústavního soudu Italské republiky Prof. Avv. Antonia Baldasserre s přednáškou
Aktuální otázky ochrany ústavnosti v Italské republice. Akci zajišťuje Katedra
ústavního práva PF UK.
11. Děkan fakulty informoval, že na PF UK proběhla výběrová řízení na studijní pobyty
Erasmus+ v akademickém roce 2018/2019. Vybráno bylo k výjezdu celkem 129
studentů, přičemž další kolo výběrových řízení bude organizováno ještě na podzim
2018. V přípravě jsou i výběrová řízení na studijní pobyty v Austrálii, Japonsku,
Kanadě, Mexiku, Peru, Izraeli, Lucembursku a na Novém Zélandu v režimu
meziuniverzitních smluv.
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II.

Personální věci:


Habilitační řízení JUDr. Marka Starého, Ph.D., v oboru právní dějiny

Dopisem ze dne 26.9 2017 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil JUDr. Marek
Starý, Ph.D. s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož výsledkem by bylo jeho
jmenování docentem pro obor právní dějiny. Spolu s touto žádostí předložil habilitační
práci s názvem „Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době
předbělohorské“ a požádal, aby mu bylo povoleno přednést na fóru vědecké rady
habilitační přednášku na téma „České právní knihy ve středověku a raném novověku“.
Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 12. 10. 2018 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. Jan Kuklík, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Členové
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, Ph.D., LL.M., Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislavě
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
Touto komisí byli jmenováni tři oponenti k posouzení habilitační práce JUDr. Marka
Starého, Ph.D., a to:
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, Ph.D., LL.M., Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislavě
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc., Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem
doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, Ph.D., Právnická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave
Jako skrutátoři k sečtení hlasů byli z pléna habilitační řízení navrženi doc. Koldinská
a doc. Beran. Oba skrutátoři byli vědeckou radou jednomyslně schváleni. Proděkan
Dvořák udělil slovo předsedovi habilitační komise prof. JUDr. Janu Kuklíkovi, 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 PF UK. Po vyslechnutí návrhu habilitační komise udělil
proděkan Dvořák slovo JUDr. Marku Starému, Ph.D., a požádal ho, aby přednesl svou
habilitační přednášku.
Po přednášce vystoupili oponenti doc. Švecová a prof. Gábriš. Za omluvenou doc.
Sulitkovou přednesl oponentský posudek proděkan Dvořák. Všichni tři oponenti vyjádřili
ve svých oponentských posudcích vědecké radě kladné doporučení. Poté udělil proděkan
prof. Dvořák slovo JUDr. Marku Starému, Ph.D., s tím, aby zaujal stanovisko
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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. Pomahač (otázka k porovnání právní knihy v
kontextu středověkých pramenů s užitím současného internetového vyhledávání právních
názorů a vyjádření k právní problematice řešené na sítích), prof. Tomášek (kladně
k přednášce a k vědecké činnosti uchazeče), prof. Skřejpek (kladně k pedagogické práci
uchazeče, k činnosti v rámci SVOČ a jeho zapojení jako tajemníka katedry, otázka
k přesahu práce uchazeče do období moderních právních dějin), prof. Kuklík (právní
knihy a elektronizace) a prof. Malý (ocenění přednášky, otázka různosti účelu psaní
právních knih z jednotlivých historických obdobích). Uchazeč odpověděl na položené
dotazy a připomínky diskutujících.
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 52 členů vědecké rady bylo přítomných 37 členů, pro
návrh hlasovalo 35 členů, 0 hlasů bylo proti a 2 hlasy byly neplatné. Proděkan Dvořák
oznámil uchazeči kladný výsledek tajného hlasování členů vědecké rady Právnické
fakulty Univerzity Karlovy a poučil ho o dalším postupu řízení (postoupení rektoru UK).

III.

Akreditace magisterského studijního programu Právo a právní věda.

Děkan fakulty poděkoval doc. Boháčovi, předsedovi Akademického senátu
Právnické fakulty Univerzity Karlovy, za přípravu podkladových materiálů k Akreditaci
magisterského studijního programu Právo a právní věda (Law and Jurisprudence). Poté
doc. Boháč informoval členy vědecké rady PF UK o vyjádření AS PF UK k žádosti o
akreditaci dne 22.3. 2018. Uvedl, že součástí žádosti je rovněž řešení problematiky
dostudování stávajících studentů, státní magisterské zkoušky i akreditace v anglickém
jazyce. Dále informoval, že projednávaný podkladový materiál bude upraven s ohledem
na aktuálně vznesené připomínky členů vědecké rady.
K předloženému materiálu se rozvinula diskuse, ve které vystoupili prof. Skřejpek
(poděkování doc. Boháčovi jménem Rady pro vnitřní hodnocení), doc. Beran (otázka
k povinně volitelným předmětům a volitelným předmětům v příštím akademickém roce),
prof. Gerloch (k habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem, k návrhu na
úpravu studijních plánů, k potřebě charakteristiky pojmu dovednosti a k technické
novelizaci vysokoškolského zákona), prof. Pichrt (ocenění práce doc. Boháče a
k organizaci pedagogické činnosti), prof. Král (k výukovým programům v dalších cizích
jazycích) a prof. Eliáš (otázka k názvu právních oborů).
Po projednání předloženého materiálu vyslovili členové vědecké rady PF UK
jednomyslný souhlas s jeho přijetím a postoupením žádosti o akreditaci magisterského
studijního programu Právo a právní věda na UK.
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IV. Různé.
1. Vědecká rada fakulty projednala personální záležitosti a zahájila:
Řízení ke jmenování profesorkou doc. JUDr. Kristiny Koldinské, Ph.D.
Dopisem ze dne 20. března 2018 se na děkana Právnické fakulty UK obrátila doc. JUDr.
Kristina Koldinská, Ph.D., s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo
jmenování profesorkou v oboru pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.
K žádosti připojili písemná stanoviska 3 profesoři, a to:
prof. Dr. Maximilian Fuchs, Catholic University of Echstatt-Ingolstadt
prof. Dr. Yves Jorens, University of Ghent a
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., Masarykova univerzita, Brno.
Podle § 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., schválili členové vědecké rady ustanovení komise ke
jmenování profesorkou k posouzení návrhu v tomto složení:
Předseda komise:
Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Členové:
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
prof. Dr. Jozsef Hajdú, Faculty of law and political sciences, Univerzita Szeged,
Maďarsko
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Ph.D., Právnická fakulta Trnavské univerzity, Trnava
Návrh byl členy vědecké rady jednomyslně schválen (uchazečka se zdržela
hlasování).
2. Vědecká rada projednala a jednomyslně schválila návrh na jmenování
nehabilitovaných školitelů dle seznamu (viz příloha zápisu). K tomu předcházela
diskuse, ve které vystoupil prof. Gerloch (k příbuznosti oborů a koncepčnímu
stanovisku v rámci právní vědy), doc. Boháč (k aktualizaci právních předpisů
k 10/2018 a k doplnění seznamu po změně právní úpravy, potřeba kompletního
seznam pro doktorské studium, rigorózní řízení a jednotlivé části státní závěrečné
zkoušky), prof. Šturma (podpora schválení stávajícího seznamu a jeho následné
doplnění), prof. Kuklík (potřeba aktuálního seznamu všech komisí a pozic) a prof.
Tomášek (po přečtení seznamu přijetí doplnění předsedkyně komise z řad docentů doc. Reschové).
3. Členové vědecké rady PF UK schválili jmenování členky komisí dle návrhu Katedry
trestního práva, Oborové zaměření Trestní právo – I., II. a IV. část státní zkoušky:
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D., odborná asistentka katedry trestního práva
- jako členka komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním
programu (podle čl. 9 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK)
- jako členka komise pro státní rigorózní zkoušky (podle čl. 4 odst. 7 Rigorózního
řádu UK).
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4. Členové vědecké rady PF UK vyjádřili souhlas k návrhu na jmenování předsedy
oborové rady PF UK Prof. JUDr. Jana Kysely, Ph.D., DSc., proděkana pro doktorské
studium. Děkan PF UK postoupí návrh na změnu předsedy oborové rady rektorovi
UK. Dosavadnímu předsedovi oborové rady PF UK prof. JUDr. Janu Dvořákovi, CSc.
vyslovil jménem členů vědecké a oborové rady děkan fakulty za jeho práci
poděkování.

5. Členové vědecké rady vzali na vědomí informaci o obhajobách doktorských
disertačních prací za dobu od 15. února do 19. dubna 2018
V době od poslední schůze vědecké rady Právnické fakulty UK se uskutečnily 2
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. Robert Kabát – Okolnosti vylučující trestnost – doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
– prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. – 19. 2. 2018 – 3/0
Mgr. Eliška Flídrová – Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu – prof. JUDr. Pavel
Šturma, DrSc. – doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. – 28. 3. 2018 – 5/0
Další zasedání vědecké rady se bude konat dne 14.6. 2018.
Příloha zápisu: Seznam nehabilitovaných členů komisí pro státní doktorskou zkoušku
a komisí pro obhajobu disertačních prací, předsedů komisí pro
obhajobu disertačních prací z řad docentů, jakož i školitelů z řad
nehabilitovaných učitelů
Zapsala: JUDr. Alexandra Hochmanová, Ph.D.
Schválil: Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan
V Praze dne 10. května 2018
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