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Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

 

I.      Sdělení děkana. 

II.     Schválení návrhu magisterského studijního programu Právo a právní věda 

III.     Personální věci: 

      Řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Karla Berana, Ph.D., pro obor 

      Teorie, filozofie a sociologie práva.            

IV.      Různé. 

         

 

 

I. Sdělení děkana 

 

 

1. Děkan fakulty prof. Kuklík informoval členy vědecké rady, že 8. dubna 2019 rektor 

Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima udělil Bolzanovu cenu  doktorandu Právnické 

fakulty JUDr. Bc. Václav Janečkovi, Ph.D., M.St.  za práci na téma: „Kritika právní 

odpovědnosti,“ ve které se zabýval původem a vývojem chápání odpovědnosti 

v českém právu od středověku do současnosti (školitel: doc. JUDr. Karel Beran, 

Ph.D.). Jedná se o prestižní ocenění udělované studentům za mimořádně objevné 

práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla i s interdisciplinárním tematickým 

přesahem. 

2. Děkan fakulty prof. Kuklík sdělil, že na přelomu února a března proběhla výběrová 

řízení na studijní pobyty Erasmus+ pro akademický rok 2019/2020, v nichž bylo pro 

výjezd vybráno 123 studentů. Na podzim je plánováno druhé kolo výběrových řízení 

pro výjezdy na letní semestr příštího akademického roku. 

3. Děkan fakulty oznámil, že dne 11.3.2019 se na PF UK uskutečnila návštěva 

Madeleine Albright. Přednášku spojenou s autogramiádou pořádala v prostorách PF 

UK Knihovna Václava Havla a moderoval ji výkonný ředitel Knihovny Václava 

Havla Mgr. Michael Žantovský. 

4. Děkan fakulty vyzval členy vědecké rady k uctění památky zemřelého prof. JUDr. 

Jiřího Švestky, DrSc., významného představitele vědy soukromého práva, 

znamenitého pedagoga a zaníceného civilisty. Jeho odchodem dne 9.3.2019 ztratila 

česká civilistika  výraznou a nepřehlédnutelnou osobnost akademického a vědeckého 

života.   

5. Děkan fakulty prof. Kuklík informoval přítomné členy vědecké rady o postoupení 

akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem k projednání v 

Kolegium rektora UK dne 25.4. 2019. U oboru Obchodní právo a Občanské právo 

bylo doplněno personální zajištění těchto oborů.  

 

 

 



IV. Různé 

 

V rámci tohoto bodu, který byl předsunut před body Schválení návrhu magisterského 

studijního programu Právo a právní věda a Personální věci, bylo projednáno: 

 

1. Členové vědecké rady jednomyslně schválili návrh děkana Právnické fakulty UK 

prof. Kuklíka předložený vědecké radě k vyjádření podle čl. 22 odst. 10, 13 a 14 

Statutu Univerzity Karlovy na změnu složení oborových rad doktorských studijních 

programů. 

 

Děkana Právnické fakulty UK prof. Kuklík předložil návrh na změny pro tyto 

obory: 

Finanční právo a finanční věda, místo Ing. Jiřího Nekováře, Ph.D.,  navrhl jmenovat 

JUDr. Ondřeje Trubače, Ph.D., LL.M., Mezinárodní právo soukromé a právo 

mezinárodního obchodu, místo JUDr. Marty Zavadilové, Ph.D. navrhl jmenovat 

doc. JUDr. Bohumila Havla, Ph.D. a Občanské právo, místo JUDr. Martina 

Vychopeně navrhl jmenovat JUDr. PhDr. Jana Petrova, Ph.D., LL.M. Dr. Petrov 

byl současně navržen i jako člen komise pro obhajobu doktorských prací pro obor 

občanské právo.  

 

Proděkan pro doktorský studijní program prof. Kysela k tomu podal odůvodnění, 

že rektor loni navržené členy oborových rad ještě nejmenoval, jde pouze o revizi 

původního návrhu. Změny jsou motivovány jednak nutností dodržet zákonem 

stanovený poměr interních a externích členů oborové rady (případ programu 

„Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu“), jednak zohlednit 

připomínky Rady pro vnitřní hodnocení, formulované při projednávání akreditací 

všech doktorských programů (zvyšovat podíl habilitovaných členů, orientovat se na 

členy oborových rad s kvalitní publikační činností a externími granty). Schválení 

návrhu tak je předstupněm úspěšného projednání kontrolních zpráv, které jsou 

plánovány na rok 2021.   

Vědecká rada předložený návrh jednomyslně schválila. 

 

2. Členové vědecké rady PF UK schválili dále návrh: 

 

Katedry občanského práva 

 

JUDr. Petra Šustka, Ph.D., odborného asistenta a  

JUDr. Dity Frintové, Ph.D., odborného asistenta, 

na pověření funkcí školiteli studentů doktorského studijního programu (v souladu 

se Statutem Právnické fakulty UK, čl. 32) a 

JUDr. Ing. Jaroslava Zelenku, Ph.D., soudce Vrchního soudu v Praze, členem 

komisí pro obhajoby doktorských prací (v souladu s Pravidly pro organizaci studia 

na Právnické fakultě UK, čl. 80, odst. 1 a Studijním a zkušebním řádem UK, čl.11, 

odst. 3). 

   

Katedry mezinárodního práva 

  

JUDr. Milana Beránka, zástupce ředitele mezinárodněprávního odboru MZV, 



na pověření funkcí člena komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby 

doktorských prací (v souladu s Pravidly pro organizaci studia na Právnické fakultě 

UK, čl. 71, odst. 1 a čl. 80, odst. 1). 

 

 

II. Schválení návrhu magisterského studijního programu Právo a právní věda  

 

Děkan fakulty prof. Kuklík informoval členy vědecké rady o průběhu projednávání nového 

návrhu magisterského studijního programu Právo a právní věda a požadavku na 

koncepčnější změny ze strany Rektora UK. Sdělil, že návrh byl diskutován s akademickou 

obcí, vedoucími jednotlivých kateder, s příslušnými profesními komorami, s ministerstvy 

s cílem promítnutí všech relevantních připomínek do předkládaného materiálu. Tento návrh 

byl projednán a schválen dne 21. 3. 2019 na výjezdním zasedání vedení Právnické fakulty 

UK a Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Na vystoupení děkana prof. Kuklíka navázal doc. Boháč. Uvedl, že členům vědecké rady 

byly rozeslány 4 podkladové materiály, a to vlastní žádost – návrh nového studijního 

programu Právo a právní věda, doporučený studijní plán, karty jednotlivých předmětů 

a životopisy garantů a vyučujících. Doc. Boháč požádal vědeckou radu o souhlas, aby mohly 

být ještě po schválení návrhu aktualizovány životopisy jednotlivých akademických 

pracovníků. Členům vědecké rady poděkoval za zaslané připomínky k návrhu nového 

studijního programu a konstatoval, že zaslané připomínky byly zapracovány. 

Doc. Boháč následně představil hlavní rysy navrhovaného programu a změny oproti 

programu stávajícímu. Zmínil, že i nadále jde o univerzální a komplexní studium práva s tím, 

že zůstává zachována možnost studenta profilovat se v určitém vědním právním oboru, a to 

zejména pomocí volby tématu diplomové práce, konáním příslušné části státní závěrečné 

zkoušky a volbou povinně volitelných a volitelných předmětů a jejich modulů. Zdůraznil, že 

dochází k posílení dovednostní složky ve studijním programu zejména na seminářích v 

povinných předmětech, stanovení povinnosti absolvovat alespoň dva předměty ze skupiny 

dovednostních povinně volitelných předmětů, stanovení povinnosti absolvovat alespoň 

jeden předmět ze skupiny povinně volitelných předmětů odborných právních praxí a 

zavedení nového studijního předmětu Úvod do studia práva na začátku studia. 

Studium v novém studijním programu by mělo být kvalitnější a náročnější. Dochází ke 

zvýšení počtu předmětů a studijních povinností, k omezení možnosti opakovaného zápisu 

některých předmětů a ke změně způsobu výuky a kontrol studia. Cílem je, aby studenti 

skutečně studovali studijní program prezenční formou. První čtyři ročníky jsou navrhovány 

jako náročnější, poslední ročník studijně flexibilnější (student má prostor pro obecné 

povinně volitelné předměty, pro psaní diplomové práce, pro uskutečnění zahraničního 

výjezdu a pro přípravu na státní závěrečné zkoušky). S tím souvisí i změna systému rekvizit, 

kdy po fixních předmětech v prvním ročníku bude mít student možnost skládat povinné 

předměty podle své volby. Tyto změny mají přispět k tomu, aby student dostudoval studijní 

program ve standardní době studia maximálně zvýšené o jeden rok. 

Navrhuje se posílení výuky zejména základních teoretických předmětů profilujícího základu 

a posun jejich výuky do nižších ročníků a posílení výuky povinných předmětů a povinně 

volitelných předmětů v anglickém jazyce, příp. jiných cizích jazycích. 

Dochází ke sjednocení forem kontrol studia u jednotlivých povinných a povinně volitelných 

předmětů, když důraz je kladen na klasifikované zápočty a písemné a kombinované zkoušky. 



Doc. Boháč uvedl, že z dvaceti pěti kontrol studia z povinných předmětů by mělo být cca 70 

% písemných, kombinovaných, nebo ústních s písemným zápočtem. 

Návrh magisterského studijního programu obsahuje komplex změn týkající se výuky a 

kontrol studia předmětů. Východiskem mají být především menší seminární skupiny. 

Preferuje se výuka formou interakce se studenty, zadávání úkolů studentům na seminářích a 

vyžadování jejich plnění, posiluje se písemný projev studentů, výuka na základě praktických 

příkladů s pomocí využití  moderních technologií. 

Uvedl, že dochází ke změně ve výuce předmětů právní historie a zvýšení jejich propojenosti 

s ostatními povinnými předměty, k obsahové změně ve výuce ekonomie a k posunu výuky 

jazykových předmětů na začátek studia. 

Uzavřel, že po schválení vědeckou radou bude návrh zaslán Rektorovi Univerzity Karlovy, 

který jej předloží ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení.  Rozhodnutí Rady lze 

předpokládat do konce září 2019. Zdůraznil, že v případě schválení programu bude vedení 

fakulty intenzivně pracovat na jeho implementaci do praxe, neboť bude nutné zajistit 

program po stránce organizační, technické i personální.  Na jaře 2020 lze  předpokládat 

schvalování aktualizace programu. Na závěr požádal doc. Boháš členy vědecké rady o 

podporu a schválení navrženého studijního programu. 

 Děkan fakulty následně otevřel všeobecnou diskusi, ve které vystoupili: 

Prof. Eliáš (dotaz k aktualizaci dokumentů s životopisy), prof. Gerloch (koncepčně k teorii 

práva a ústavnímu právu a ke kompromisnímu poměru znalostí a dovedností, k výuce v 1. a 

2. semestru studia v rámci vstupního panelového předmětu a přiblížení studia, 

k propedeutice teorie práva a ústavního práva, ke státní zkoušce, k přípravě na připomínky 

k podávanému návrhu ze strany rektorátu), doc. Kindl (vystoupení k reflexi změn výuky 

historickoprávních předmětů v oboru Právní dějiny v souvislosti s rozostřeným vymezením 

právního útvaru a zkrácením historického období výuky až od poloviny 18. století), prof. 

Malý (k zachování kontinuity právních pojmů a k existenci souvislostí a návazností dějin, 

k výuce historie jednotlivých právních oborů, k úrovni právnického vzdělávání a potřebě 

výuky historie na právnických fakultách, k reformám právnického studia a zachování výuky 

domácích dějin), prof. Kuklík (podpora předloženého návrhu), JUDr. Rychetský (dotaz 

k začátku historického období výuky dějin), prof. Gerloch (reflexe k pojetí dějin a vnímání 

současnosti), prof. Eliáš (diskuse není záležitostí jen Katedry právních dějin), prof. Kühn a 

prof. Damohorský (vyjádření podpory předkládanému návrhu), doc. Kindl (poděkování za 

vyslechnutí oponentního stanoviska), JUDr. Fiala (předložení dokumentů Radě pro vnitřní 

hodnocení). V závěru diskuse požádal prof. Dvořák členy vědecké rady Právnické fakulty 

UK o hlasování a schválení návrhu magisterského studijního programu Právo a právní věda 

s tím, že do tohoto návrhu budou zapracovány opravy zřejmých chyb formálního charakteru 

a dále aktualizovány životopisy k datu 15.4. 2019. Pro návrh hlasovalo 38 přítomných členů 

vědecké rady, 1 člen byl proti a 2 členové se zdrželi hlasování. 

  

III. Personální věci 

 

• Řízení ke jmenování doc. JUDr. Karla Berana, Ph.D. profesorem 

pro obor Teorie, filozofie a sociologie. 

 



     Dopisem ze dne 4. října 2018 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil doc. JUDr. Karel 

Beran, Ph.D., s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo jmenování profesorem v 

oboru Teorie, filozofie a sociologie práva. 

 

     Žádost doporučilo písemnými stanovisky 5 profesorů, a to: 

Prof. JUDr. Jiří Boguszak, DrSc., emeritní profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc., emeritní profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

Prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., vedoucí katedry právní teorie Právnické fakulty  

Masarykovy univerzity 

Prof. Dr. Max Hilaire, Morgan State University, Department of Political Science and 

Interantional Studies, Baltimore, Spojené státy americké 

Prof. Dr. Michael Thaler  

Universität Salzburg, Fachbereich Öffentliches Recht, Verfassungs- und Verwaltungsrecht 

Rakousko 

 

Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 18. října 2018 a schválila podle 

§ 74, odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění komisi ve složení: 

Předseda komise: 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

Členové:  

Prof. JUDr. Pavol Holländer, DrSc, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košicích, Slovenská republika 

Prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzita, Brno  

Prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA, Právnická fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislave, Slovenská republika 

Prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D. S.J.D. LL.M, Právnická fakulta Univerzity Karlovy. 

 

        Jako skrutátoři k sečtení hlasů byli z pléna vědecké rady pro řízení navrženi a jednomyslně 

schváleni prof. Král a doc. Pfeiffer (skrutátoři se zdrželi hlasování). Prof. Gerloch jako předseda 

komise ke jmenování profesorem doc. JUDr. Karla Berana, Ph.D. přednesl návrh komise. 

Předseda komise seznámil vědeckou radu se stanoviskem komise a zejména s jejím závěrečným 

návrhem. Konstatoval, že uchazeč splňuje požadavky pro jmenování profesorem pro obor 

Teorie, filozofie a sociologie právo. Po vyslechnutí návrhu komise udělil proděkan prof. 

Dvořák slovo doc. JUDr. Karlu Beranovi, Ph.D. a požádal ho, aby přednesl svou přednášku na 

téma koncepce vědecké práce a výuky v oboru Teorie, filozofie a sociologie právo. 

            

       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. Večeřa (podpora uchazeče a otázka k právně teoretickému pohledu 

na pojetí spravedlnosti v právu), doc. Kühn (ocenění vědecké práce a ředitelství grantů a 

výzkumných projektů, pochvala školitelské činnosti uchazeče, dotaz k pojetí vztahu právních 

principů a norem), prof. Eliáš (podpora uchazeče), doc. Salač (ocenění vědeckopedagogické 

práce uchazeče), doc. Boháč (pochvala za výkon funkce proděkana pro studijní záležitosti a 

dotaz na teorii právnických osob ve vztahu k daňovému právu), prof. Sládeček (k problematice 

právnických osob veřejného práva), prof. Štangová (podpora uchazeče a jeho pedagogické 

práce, ocenění jazykových znalostí), prof. Šturma (otázka k imperfektní normě a k jiným 

normativním systémům, kladně k práci proděkana), prof. Skřejpek (podpora uchazeče a dotaz 

k Františku Weyrovi a jeho kritice římského práva), doc. Scheu (k rakouské doktríně a k česko-

rakouské tradici), prof. Tomášek (podpora uchazeče a k otázce předpřipravovaných algoritmů 

a jednořádkových vyhledávačů), prof. Damohorský (ocenění zahraničních zkušeností uchazeče, 



dotaz k výkladu judikatury ESD), doc. Kindl (k právněhistorickému pohledu na problematiku 

právnických osob), prof. Gerloch (k teorii práva v užším smyslu, k definici právní sociologie a 

právní filozofie, k obecné teorii práva, k právní historii a k právní vědě z pohledu 

pedagogického zaměření, k rozdělení teorie práva a teoretických oborů platného práva rozvíjení 

obecných právních pojmů, k mezím právní teorie a analýze platného práva a její omezení), prof. 

Dvořák (ke vztahu oboru a občanského práva), prof. Pomahač (otázka analytické jurisprudence 

a dnešní teorii platného práva) a prof. Kuklík (ocenění mezinárodního přesahu a zahraniční 

spolupráce uchazeče).  Uchazeč v odpovědích reagoval na dotazy a připomínky diskutujících. 

 

     Proděkan fakulty prof. Dvořák ukončil všeobecnou rozpravu, prohlásil schůzi vědecké rady 

za neveřejnou a vyzval přítomné k tajnému hlasování. Výsledky tajného hlasování vyhlásil 

prof. Dvořák: z 53 členů vědecké rady bylo přítomných 41 členů, pro návrh hlasovalo 35 členů, 

3 hlasy byly proti, 2 členové se zdrželi, 0 hlas byl neplatný a 1 člen nehlasoval. Proděkan prof. 

Dvořák oznámil uchazeči kladný výsledek tajného hlasování členů vědecké rady Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy a informoval ho o dalším postupu řízení (postoupení rektorátu UK). 

 

IV.  Různé. 

 

1. Členové vědecké rady PF UK projednali návrh na  

 

• zahájení habilitačního řízení JUDr. PhDr. Marka Antoše, Ph.D., LLM. 

 

              Dopisem ze dne 10. 4. 2019 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil JUDr. PhDr. 

Marek Antoš. Ph.D., LL.M,  s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož výsledkem by bylo 

jeho jmenování docentem pro obor Ústavní právo a státověda. Spolu s touto žádostí předložil 

habilitační práci s názvem „Parlamentní forma vlády v České republice, její deficity a možnosti 

zefektivnění“ a požádal, aby mu bylo povoleno přednést na fóru vědecké rady habilitační 

přednášku na téma Internetové hlasování v kontextu debat o zvýšení volební účasti a jeho 

možná rizika. 

        

Podle § 72 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), prof. Dvořák navrhl ustanovit habilitační komisi 

k posouzení žádosti ve složení: 

 

Předseda: Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

Členové:  
Doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 

Prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

Prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa                                                       

Šafárika, Košice 

Doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 

 

Návrh byl členy vědecké rady jednomyslně schválen.  

 

• zahájení habilitačního řízení JUDr. Petra Šustka, Ph.D., 

 

       Dopisem ze dne 5. dubna 2019 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil JUDr. Petr 

Šustek, 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 



„Újma na životě a její odčinění“ a požádal, aby mu bylo povoleno přednést na fóru vědecké 

rady habilitační přednášku na téma „Laesio enormis v občanském zákoníku“. 

 

Podle § 72 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), prof. Dvořák navrhl ustanovit habilitační komisi 

k posouzení žádosti ve složení: 

 

Předseda: Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., vedoucí katedry občanského práva, Právnická 

fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

Členové:  

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Právnická fakulta Trnavské Univerzity, Trnava a Ústav státu a 

práva Akademie věd ČR, Praha, 

Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., vedoucí katedry občanského práva, Právnická fakulta 

Masarykovy Univerzity, Brno, 

Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., emeritní profesor a 

doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha. 

 

Návrh byl členy vědecké rady jednomyslně schválen.  

 

• zahájení habilitačního řízení JUDr. Jana Tryzny, Ph.D., 

 

Dopisem ze dne 4. 4. 2019 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 

s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož výsledkem by bylo jeho jmenování docentem 

pro obor Teorie, filozofie a sociologie práva. Spolu s touto žádostí předložil habilitační práci 

s názvem „Retroaktivita v právu“ a požádal, aby mu bylo povoleno přednést na fóru vědecké 

rady habilitační přednášku na téma „Co je v právu dovolené a co je zakázané“. 

 

Podle § 72 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), prof. Dvořák navrhl ustanovit habilitační komisi 

k posouzení žádosti ve složení: 

  

Předseda:  

Prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 

Členové:  Prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa  

                                                                           Šafárika, Košice  

Doc. JUDr. František Cvrček, CSc., Právnická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha                                                                                                                                        

Doc. JUDr. Jan Wintr, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha. 

 

Návrh byl členy vědecké rady jednomyslně schválen.  

    

2. Členové vědecké rady Právnické fakulty UK schválili návrh katedry evropského 

práva, aby:  

JUDr. Jan Exner, asistent katedry evropského práva, 

byl jmenován členem zkušební komise pro I. a II. část státní závěrečné zkoušky 

pro oborové zaměření evropské právo (v souladu s Pravidly pro organizaci 

studia na Právnické fakultě UK, čl. 33 odst. 2 a 3 a Studijním a zkušebním řádem 

UK, a čl. 9 odst. 3). 

 



3. Členové vědecké rady PF UK vyslovili po kladném vyjádření vedoucího katedry 

trestního práva Prof. JUDr. Jiřího Jelínka, CSc., souhlas s žádostí JUDr. 

Jaromíra Hořáka, Ph.D., člena katedry, o poskytnutí tvůrčího volna v délce 6 

měsíců od 1. září 2019 do 28. února 2020. 

 

4. Na závěr jednání pozval děkan fakulty prof. Kuklík členy vědecké rady PF UK 

ke slavnostnímu setkání s autory a křtu publikace Ústavní kontinuita České 

republiky s československou tradicí (Gerloch, A., Žák Krzyžánková, K. (eds.), 

která vznikla v rámci programů Univerzity Karlovy Progres Q04 „Právo 

v měnícím se světě“ a Progres Q05 „Právní a společenské aspekty migrace a 

problémy postavení menšin“. 

 

5. Členové vědecké rady vzali na vědomí informaci o obhajobách doktorských 

disertačních prací za dobu od 14. února do 11. dubna 2019 

 
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. Lucie Novotná Krtoušová - Teoretická koncepce odpovědnosti členů 

statutárních orgánů právnických osob -  doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. - prof. JUDr. 

Aleš Gerloch, CSc. - 8.3. 2019  - 7/0 

 

JUDr. Mgr. Zuzana Černecká - Vzájemné uznávání versus harmonizace - vývoj a 

perspektivy trestního práva v EU – doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, 

Ph.D. - prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. - 25.3. 2019 - 7/0 

 

Mgr. Adam Krempl - Vyšetřovací pravomoci soutěžních úřadů - prof. JUDr. 

Richard Pomahač, CSc. -  doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. - 8.4. 2019 – 4/0 

 
Děkan fakulty prof. Kuklík ukončil zasedání vědecké rady, poděkoval všem 

členům vědecké rady za účast a sdělil, že příští schůze vědecké rady se koná dne 

6.6.2019 od 14 hodin.  

 

Zapsala: JUDr. Alexandra Hochmanová, Ph.D. 

Schválil: Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan 

 

V Praze dne  30. 4. 2019 

 


