Univerzita Karlova
Právnická fakulta

V Praze dne 22. 6. 2018

Zápis z jednání vědecké rady Právnické fakulty UK dne 14. 6. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
I. Sdělení děkana.
II. Akreditace magisterského studijního programu Právo a právní věda pro akademický
rok 2018/2019.
III. Akreditace doktorského studijního programu Teoretické právní vědy.
IV. Různé.
I.

Sdělení děkana

1. Děkan fakulty sdělil, že dne 24. 5. 2018 se konalo u pamětní desky před budovou fakulty
vzpomínkové setkání věnované studentům fakulty popravených v politických
procesech v letech 1949-1950.
2. Děkan fakulty informoval, že dne 25. 5. 2018 předal rektor Univerzity Karlovy stříbrnou
medaili UK doc. Gronskému při příležitosti jeho životního jubilea. Akce proběhla
v prostorách PF UK.
3. Děkan fakulty sdělil informace ze zasedání Akademického senátu PF UK:
-

Dne 26. 4. 2018 byla projednána a schválena zpráva o hospodaření fakulty za rok 2017.
Dne 15. 5. 2018 byla projednána a schválena rozvaha příjmů a výdajů fakulty na rok
2018. Rozvaha je sestavená jako vyrovnaná s tím, že převážná část navýšení příjmů
bude použita na navýšení platů akademických a ostatních pracovníků.
Dne 31. 5. 2018 byla projednána a schválena Výroční zpráva o činnosti za rok 2017.
Dne 31. 5. 2018 se Akademický senát PF UK kladně vyjádřil k návrhům děkana na
jmenování prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc., vedoucí katedry finančního práva a
finanční vědy, prof. JUDr. Jiřího Jelínka, CSc., vedoucím katedry trestního práva a prof.
JUDr. PhDr. Michala Tomáška, DrSc., vedoucím katedry evropského práva. Ve všech
případech vždy od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2021.

4. Děkan fakulty informoval o přijímacím řízení do Magisterského studijního programu.
Přijímací řízení s účastí na Národních srovnávacích zkouškách absolvovalo 2395
účastníků. Na ústní přijímací zkoušku dne 1. 6. 2018 se dostavili 2 uchazeči. Hlavní
přijímací komise PF UK zasedala 11. 6. 2018. Konstatovala, že uchazeč na 650. místně
dosáhl 173,4 bodů. Se shodným počtem bodů se umístil uchazeč na 651 místě. Komise
doporučila děkanovi přijmout uchazeče, kteří dosáhli minimálně 173,4 bodu. Zároveň
doporučila děkanovi přijmout oba dva uchazeče, kteří se zúčastnili ústního přijímacího
řízení.
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5. Děkan fakulty informoval, že přijímacího řízení do doktorského studijního programu se
přihlásilo 100 uchazečů. K řádnému termínu přijímacího řízení se dostavilo 78
uchazečů. Doporučených bylo 67, z toho do prezenční formy 16 a do kombinované 51.
Komise doporučila děkanovi přijmout všechny uchazeče doporučené jednotlivými
přijímacími komisemi. Termín náhradního přijímacího řízení, do kterého se přihlásilo 9
uchazečů, byl stanoven na 19. 6. 2018.
6. Děkan fakulty podal informaci o Kurzu Celoživotního vzdělávání. V kurzu je
v akademickém roce 2017/2018 119 účastníků, ke dni 14. 6. 2018 splnilo podmínky
kurzu (všechny zápočty a zkoušky 1. ročníku magisterského studijního programu a
průměr z předmětů hodnocených známkou v rozmezí 1,00 – 2,25) 12 účastníků. Dalších
14 musí ještě vykonat jeden předmět, mají vyhovující průměr s předpokladem po
splnění posledního předmětu splnit podmínky kurzu. Dalších 25 účastníků musí
obdobně splnit ještě dva předměty.
7. Děkan fakulty vyhlásil výsledky Soutěže vysoce kvalitních monografií 2018. V tomto
ročníku byla fakulta 2. nejúspěšnější v rámci UK.
Autor

název

pořadí

ELISCHER David

Darování a jeho podoby v novém soukromém právu

8.-10.

TOMÁŠEK, Michal

Právní systémy Dálného východu I.

11.-13.

STEJSKAL, Vojtěch

Zákon o ochraně přírody a krajiny : Komentář

59.

KYSELA, Jan,
ONDŘEJEK, Pavel
a kol.
TRETERA, Jiří
Rajmund – HORÁK,
Záboj
HOBZA, Martin

Kolos na hliněných nohou?

60.-62.

Církevní právo

60.-62.

Distribuce investičních nástrojů a její právní regulace

67.-71.

VONDRÁČKOVÁ,
Aneta
MACKOVÁ, Alena

Perspektivy harmonizace daní z příjmů v Evropské unii

73.-78.

The Civil Procedure – Czech Republic

73.-78.

POMAHAČ,
Richard –
HANDRLICA,
Jakub

Administrative Law without Limits

73.-78.

8. Děkan fakulty informoval o cenách získaných studenty fakulty od 19.4.2018:
Cenu Karle Engliše převzala JUDr. Marta Vančurová.
Tým studentek PF UK ve složení Sára Mirabell Hátlová, Barbora Pathyová, Markéta
Polendová a Jana Semerádová pod vedením JUDr. Anežky Janouškové a JUDr. Jana
Exnera zvítězil v Central and Eastern European Moot Court Competition 2018 v polské
Wroclawi. CEEMC je soutěž v simulovaném soudním jednání (moot court) v oblasti
práva EU. Předmětem letošního ročníku soutěže byl hypotetický příklad týkající se
problematiky notářů v rámci svobody usazování.
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Cenu F. L. Riegera pro nejlepší práci v oblasti parlamentarismu a na prvních dvou
místech se umístili Michal Řehořek a Lucie Baumruková. Cenu F. L. Riegra uděluje
předseda Poslanecké sněmovny za nejlepší kvalifikační práce, které se věnují
parlamentarismu. Jako nejlepší vyhodnocena práce „Ústavněprávní aspekty
korespondenčního hlasování při výkonu volebního práva“, kterou na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy napsal Michal Řehořek. Druhé místo získala Lucie Baumruková,
s prací „Zajišťování bezpečnosti a mimořádné stavy v ústavním pořádku ČR (Právnická
fakulta Univerzity Karlovy).
9. Děkan fakulty informoval o XI. ročníku Studentské vědecké odborné činnosti 2018:
10. Odevzdáno bylo 71 prací magisterského studijního programu, 36 prací doktorského
studijního programu. Obhajoby prací probíhají ve 13 sekcích, 3 sekce jsou pro
studenty doktorského studijního programu a 10 sekcí pro studenty magisterského
studijního programu. Obhajoby budou ukončeny dne 15.6.2018. Slavnostní
vyhodnocení proběhne na Právnické fakultě UK dne 25.6.2018 od 12.00 hodin
v zasedací místnosti č. 117. Úspěšní účastnící z fakultních sekcí budou vyslání do
Česko-slovenského kola soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti, které
proběhne v termínu 13. – 14.9.2018 na PF UK v Olomouci.
11. Vnitrouniverzitním schvalovacím řízením úspěšně prošel záměr PF UK uskutečňovat
mezinárodně uznávaný kurz LL.M. v nové specializaci „Experiential Learning and
Teaching“ (garant prof. Kuklík).
Další zasedání vědecké rady se bude konat 18. 10. 2018 a 6. 12. 2018 vždy od 14.00
hodin.
II. Akreditace magisterského studijního programu Právo a právní věda.
Vedoucí studijního oddělení Mgr. Miroslav Sojka prezentoval aktualizaci
magisterského studijního programu. Představil změnu povinných předmětů (předmět právo
sociálního zabezpečení I a právo životního prostředí II), dále změnu povinně volitelných
předmětů a volitelných předmětů. Poté doc. Boháč sdělil, že akademický senát PF UK
k tomuto návrhu na svém zasedání vyjádřil kladné stanovisko. Před hlasováním vystoupil
prof. Král s doporučením aktualizace některých údajů. Členové vědecké rady PF UK návrh
jednomyslně schválili.
III. Akreditace doktorského studijního programu Teoretické právní vědy.
Proděkan pro doktorské studium prof. Kysela informoval členy vědecké rady o
Akreditaci doktorského studijního programu Teoretické právní vědy. Sdělil, že
v návaznosti na novelu vysokoškolského zákona bude doktorský studijní program
transformován v roce 2019 do 14 doktorských studijních programů (z toho bude jeden
specifický anglický program garantovaný děkanem fakulty). Každý program bude mít
svého garanta a oborovou radu. Dále sdělil členům vědecké rady studijní povinnosti
rámcového studijního plánu doktorského studia. Student musí splnit v průběhu studia tyto
studijní povinnosti: Obecné základy právní vědy, dva předměty jazykové a nově
Doktorandský seminář a Akademické psaní. Dále jsou rámcově stanoveny požadavky na
tvůrčí činnost, absolvování stáží a další studijní povinnosti dle individuálního studijního
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plánu. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou s cílem ověřit teoretické znalosti
v příslušném vědním oboru a obhajobou doktorské práce.
Proděkan prof. Kysela se ve svém vystoupení rovněž věnoval finančním otázkám
akreditačních změn s ohledem na prodloužení délky studia z 3 na 4 roky. Fakulta bude
usilovat, aby doktorské studium jen výjimečně trvalo déle, než je standardní doba
prodloužená o rok, protože jinak to fakultu finančně poškozuje. Informoval o jednání se
zástupci Univerzity Karlovy, doc. RNDr. Markétou Lopatkovou, členkou kolegia rektora,
a Mgr. Jiřím Fialkou z oddělení doktorského studia, za přítomnosti prof. JUDr. Jana
Kuklíka, DrSc., děkana PF UK, zejména ke zřízení koordinační oborové rady a k přechodu
oborové rady na 14 malých oborových rad po 5 - 7 členech (s výjimkou oborové rady
občanského práva, která bude mít 9 členů, anglický program 15 členů), a to od roku 2019,
které po vyjádření vědecké rady PF UK navrhne rektorovi UK děkan PF UK.
V diskusi vystoupil doc. Boháč a kladně se vyjádřil k prodloužení stávající doby
studia z 3 na 4 roky. Sdělil, že doba udělení akreditace je u magisterského a doktorského
studijního programu požadována shodně na dobu 10 let (s výjimkou 4 doktorských
programů, kde je požádáno na dobu 5 let). V diskusi dále vystoupili prof. Kuklík (jednání
s představiteli univerzity, složení oborových rad obecně a složení oborové rady pro trestní
právo – navrhl změnu týkající se stažení návrhu na JUDr. Lenku Bradáčovou, Ph.D. - a ke
zřízení koordinační oborové rady), prof. Bakeš (k anglickému doktorskému studijnímu
programu a uznávání zahraničních diplomů), prof. Kysela (k vlastní nostrifikaci na základě
institucionální akreditace, k metodologickému školení studijního oddělení a k poplatku za
studium), nejvyšší státní zástupce JUDr. Zeman (dotaz k členství JUDr. Bradáčové v
oborové radě) a prof. Gerloch (k názvu oborové rady a k upřesnění akreditačních dat).
Členové vědecké rady PF UK předložený návrh jednomyslně schválili.

IV. Různé.
1. Členové vědecké rady PF UK jednomyslně schválili Návrh na udělení čestného
titulu emeritní profesorka prof. JUDr. Aleně Winterové, CSc., a dále jednomyslně
schválili Návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor prof. JUDr. Petru
Tröstrovi, CSc. K posléze uvedenému návrhu prof. Gerloch doporučil doplnit
předkládaný materiál o celkové zhodnocení přínosu prof. Tröstera k oboru
pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Prof. Tomášek doporučil uvést
v návrhu i získaná ocenění navrhovaného (medaile).
2. Členové vědecké rady jednomyslně schválili dopis rektorovi Univerzity Karlovy
prof. MUDr. Tomáši Zimovi, DrSc., MBA, který předložil děkan Právnické fakultě
UK prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. vědecké radě PF UK k vyjádření podle čl. 22
odst. 10, 13 a 14 Statutu Univerzity Karlovy, s návrhem na změnu složení oborové
rady (společného) doktorského studijního programu s ohledem na přípravu
k přechodu na model 14 studijních programů doktorského studia.
3. Vědecká rada fakulty projednala personální záležitosti a zahájila:


Habilitační řízení JUDr. Petra Dostalíka, Ph.D.
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Dopisem ze dne 4. 6. 2018 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil JUDr. Petr Dostalík,
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
„Condictiones římského práva a jejich vliv na pozdější právní vývoj“ a požádal, aby mu bylo
povoleno přednést na fóru vědecké rady habilitační přednášku na téma „Přechod rizika u kupní
smlouvy“. Proděkan prof. Dvořák upřesnil, že habilitační přednáška se bude věnovat kupní
smlouvě v římském právu.
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) schválili členové vědecké rady PF UK k posouzení
návrhu 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. Vojtech Vladár, Ph.D., Právnická fakulta Trnavské univerzity, Trnava
Doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno.
Návrh byl členy vědecké rady schválen vědeckou jednomyslně.


Řízení ke jmenování profesorkou doc. JUDr. Markéty Selucké, Ph.D.

Dopisem ze dne 12. 4. 2018 se na děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy obrátila doc.
JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo jmenování
profesorkou v oboru Občanské právo.
K žádosti byla připojena písemná stanoviska 4 profesorů, a to:
Prof. Dr. Angelo Viglianisi Ferraro, ředitel Mediterranea International Centre for Human
Rights Research, ředitel LLM in European Private Law, Erasmus Coordinator of the Law and
Economics Department, Universitá degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, Italy
Prof. Dr. Hans Schulte-Nölke, ředitel European Legal Studies Institute, Universität Osnabrück,
Germany
Prof. Francisco Oliva Blázquez, Professor of Civil Law and Private Law, Universidad Pablo
Olavide, Sevilla, Spain
Prof. Dr. Dr. h.c. Reiner Schulze, Center for European Private Law, Westfälische Wilhelms –
Universität, Münster, Germany
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), schválili členové vědecké rady PF UK k posouzení
návrhu komisi ke jmenování profesorkou v tomto složení:

5

Předseda komise:
Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, vedoucí katedry
občanského práva, Praha
Členové komise:
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Právnická fakulta Trnavské Univerzity, Trnava a Ústav státu a
práva Akademie věd ČR, Praha
Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., emeritní profesor
JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR
Návrh byl členy vědecké rady schválen (uchazečka doc. Selucká a navržený člen komise JUDr.
Fiala se zdrželi hlasování).
4. Členové vědecké rady PF UK schválili návrhy kateder na jmenování :
a)Katedra práva životního prostředí
Oborové zaměření Právo životního prostředí
JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. - jmenování členem komise pro Oborové zaměření Právo
životního prostředí pro I. a II. část státní zkoušky (jmenování podle čl. 9 odst. 3 Studijního a
zkušebního řádu UK)
b)Katedra teorie práva a právních učení
JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.- jmenování členem komise pro státní rigorózní zkoušky
podle čl. 4 odst. 7 Rigorózního řádu UK

5. Členové vědecké rady vzali na vědomí informaci o obhajobách doktorských
disertačních prací za dobu od 19. dubna do 14. června 2018
V době od poslední schůze vědecké rady Právnické fakulty UK se uskutečnilo 6
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.
Mgr. Iva Gavrilova – Řešení sporů z mezinárodní kupní smlouvy – prof. JUDr. Monika
Pauknerová, CSc., DSc. – prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. – 10.5.2018 – 5/0
Mgr. Ráchel Tošnerová – Evropské trendy v soudní mediaci a jejich využití v ČR – prof.
JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. – prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. – 10.5. 2018 –
4/1
JUDr. Michal Vítek – Objektivní arbitrabilita jako limit transnárodního právního řádu – prof.
JUDr. Květoslav Růžička, CSc. – prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. – 10.5. 2018 –
5/0
6

JUDr. Václav Žaloudek – Aplikace kolizních norem – prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. –
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. – 10.5. 2018 – 4/0
Mgr. Vilém Anzenbacher – Teleologický výklad v soukromém právu – doc. JUDr. PhDr. Jan
Wintr, Ph.D. – prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – 24.5. 2018 – 5/0
Mgr. Marie Zámečníková – Vady zákonodárného procesu a zákonodárství vůbec – prof. JUDr.
Jan Kysela, Ph.D., DSc. – prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 1. 6. 2018 – 6/0
Zapsala: JUDr. Alexandra Hochmanová, Ph.D.
Schválil: Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan
V Praze dne 30. června 2018
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