
Univerzita Karlova                                                                            

Právnická fakulta 

 

Zápis z jednání vědecké rady Právnické fakulty UK dne 17. 10.  2019 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

 

I.      Sdělení děkana. 

II.     Personální věci: 

     Řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Petra Hůrky, Ph.D., pro obor 

     Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. 

     Habilitační řízení JUDr. Jiřího Šouši, Ph.D., pro obor Právní dějiny. 

III.    Hodnotící zpráva pro univerzitní hodnocení tvůrčí činnosti za roky 2014 – 2018 

    (prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.). 

IV.     Různé. 

         

 

I. Sdělení děkana 

 

 

1. Děkan fakulty prof. Kuklík informoval členy vědecké rady o schválení nového 

magisterského studijního programu Právo a právní věda Radou pro vnitřní 

hodnocení, a to na 10 let. 

2. Dále sdělil, že proběhlo hlasování vědecké rady per rollam ve dnech 20. – 28. června 

2019. Vědecká rada PF UK schválila aktualizaci magisterského studijního programu 

Právo a právní věda pro akademický rok 2019/2020. Dle jednacího řádu vědecké 

rady (čl. 8) je zápis z hlasování VR PF UK per rollam ze dne 30.6. 2019 součástí 

tohoto zápisu z vědecké rady (viz Příloha 1). 

3. Děkan fakulty prof. Kuklík dále informoval členy vědecké rady o hlasování vědecké 

rady per rollam ve dnech 23. – 30. září 2019.  

Vědecká rada PF UK přijala per rollam tato usnesení: 

VR PF UK vyjadřuje souhlas s návrhem odvolat JUDr. Ing. Filipa Dienstbiera, Ph.D. 

z oborové rady doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Správní 

právo a správní věda“ a na uvolněné místo jmenovat doc. JUDr. Kateřinu 

Frumarovou, Ph.D. 

VR PF UK vyjadřuje souhlas s návrhem odvolat JUDr. Libora Dvořáka, Ph.D. z 

oborové rady doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Právo 

životního prostředí“ a na uvolněné místo jmenovat prof. JUDr. Soňu Košičiarovou, 

Ph.D.“ 

VR PF UK vyjadřuje souhlas s návrhem na schválení JUDr. Věry Jiráskové, CSc. 

členkou komisí pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby disertačních prací. 

Dle jednacího řádu vědecké rady (čl. 8) je zápis z hlasování VR PF UK per rollam 

ze dne 1. 10. 2019 součástí tohoto zápisu z vědecké rady (viz Příloha 2). 

4. Děkan fakulty oznámil, že dne 13. června 2019 se konalo mimořádné zasedání 

Akademického senátu PF UK, na kterém děkan fakulty podrobně informoval 

o opatřeních přijatých v souvislosti s mimořádnou událostí týkající se státních 

závěrečných zkoušek (úmrtí studenta Právnické fakulty UK).  



5. S ohledem na přijetí nového studijního programu a v návaznosti na usnesení přijatá 

na mimořádném zasedání senátu byla učiněna řada kroků. Konkrétně jde o zajištění 

psychologické poradny a využití již dříve na univerzitě fungujícího systému v této 

oblasti, podpora nového studentského spolku „V jednom kole“, provedení analýzy 

státních závěrečných zkoušek a promítnutí některých opatření z nově schváleného 

studijního programu již do současného studijního programu nebo hodnocení zkoušek 

studenty. Některá opatření mohou být řešena pouze na celouniverzitní úrovni (např. 

nahrávání průběhu státních závěrečných zkoušek). 

6. Děkan fakulty prof. Kuklík oznámil, že příští zasedání vědecké rady PF UK se 

uskuteční dne 5. 12. 2019. 

 

 

II.       Personální věci 

 

• Řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Petra Hůrky, Ph.D., pro  

obor Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. 

• Habilitační řízení JUDr. Jiřího Šouši, Ph.D., pro obor Právní dějiny 

 

              Řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Petra Hůrky, Ph.D.,  

              pro obor Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. 

 

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

schváleni doc. Boháč a doc. Beran (skrutátoři se zdrželi hlasování). 

 

     Dopisem ze dne 22. března 2018 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil doc. JUDr. Petr 

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

oboru pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. 

 

     K žádosti připojili písemná stanoviska 5 profesorů, a to: 

 

Prof. Dr. Bernd Waas, Goethe University Frankfurt 

Prof. Francis Kessler, Pantheon Sorbonne University Paris 1 

Prof. Dr. Polona Koncar University of Ljubljana 

Prof. Prof. Dr. José Joao Abrantes, The School of Law and Pro-Rector of the NOVA 

                                                         University Lisbon 

Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 

 

Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 18. 10. 2018 a schválila podle § 

74, odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, návrh na složení 

komise ke jmenování profesorem 

 

Předsedkyně komise: 

Prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

                                                                                                                                         

Členové:  

Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., Právnická fakulta Trnavské univerzity, Trnava 

JUDr. Ján Matejka, Ph.D., ředitel Ústavu státu a práva Akademie věd ČR 

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., náměstek pro legislativu Úřadu vlády ČR a 

Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 

 



Proděkan Prof. Dvořák udělil slovo předsedkyni komise prof. Štangové, aby přednesla návrh 

komise ke jmenování profesorem doc. Hůrku. Předsedkyně komise seznámila vědeckou radu 

se stanoviskem komise. Shrnula závěry komise a konstatovala, že byly splněny předpoklady 

nutné pro to, aby řízení ke jmenování profesorem před vědeckou radou proběhlo. Po 

vyslechnutí návrhu komise přečetl děkan prof. Kuklík doporučující dopis Prof. Dr. José Joao 

Abrantes, the School of Law and Pro-Rector of the NOVA University Lisbon, který ve svém 

vyjádření zaslal děkanovi kladné stanovisko k řízení ke jmenování uchazeče profesorem. Poté 

proděkan prof. Dvořák udělil slovo doc. JUDr. Petru Hůrkovi, Ph.D. a požádal ho, aby přednesl 

svou přednášku na téma koncepce vědecké práce a výuky v oboru pracovní právo a právo 

sociálního zabezpečení. 

            

       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 JUDr. Matejka (podpora uchazeče a ocenění jeho pedagogických kvalit), 

prof. Eliáš (otázka problematiky rozdílných přístupů, k trendu ochrany autonomie vůle a 

soukromí, k rozvíjení pracovněprávních vztahů, k zákazu diskriminace a k rovnosti stran na 

úkor autonomie vůle), prof. Kysela (k tématu stávky a uplatnění tohoto práva v jiné oblasti než 

na úseku kolektivního vyjednávání), prof. Skřejpek (k problematice povinné péče o dítě a 

k institutu presumce viny v případě diskriminace v oblasti pracovního práva), prof. Gerloch 

(k charakteru a koncepci práva na stávku) a prof. Kuklík (podpora uchazeče ze zahraničí). 

Uchazeč v odpovědích reagoval na dotazy a připomínky diskutujících. 

Poté prof. Dvořák poděkoval diskutujícím. Uzavřel tuto část řízení ke jmenování doc. Hůrky 

profesorem a vyzval zúčastněné k hlasování s následným hlasováváním po habilitační 

přednášce a projednání habilitačního řízení dr. Šoušy.  

  

      

• Habilitační řízení JUDr. Jiřího Šouši, Ph.D. pro obor Právní dějiny. 

 

 

Dopisem ze dne 17. 10. 2018 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil JUDr. Jiří Šouša, 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 „Právní 

úprava amnestie v letech 1918-1953 v českých zemích“ a požádal, aby mu bylo povoleno 

přednést na fóru vědecké rady habilitační přednášku na téma „Právní úprava obecního majetku 

při vzniku republiky se zaměřením na obecní statek“. 

 

Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 18. 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), byla jmenována habilitační komise v tomto složení: 

 

Předseda 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

Členové 

Prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, Právnická fakulta Univerzita  

                                                         Komenského v Bratislavě  

doc. JUDr. Vladimír Kindl, Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

dr. hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. nadzw., proděkan Fakulty práva a správy, Univerzita Marii 

                                                                   Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polsko  

Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

 



Touto komisí byli jmenováni tři oponenti k posouzení habilitační práce JUDr. Jiřího Šoušy, 

Ph.D., a to: 

 

prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr.h.c., emeritní profesor Právnické fakulty Univerzity 

                                                               Karlovy, Praha 

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, Ph.D., LL.M., Právnická fakulta Trnavské univerzity v 

Trnavě 

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brně. 

 

Proděkan Prof. Dvořák udělil slovo předsedovi habilitační komise prof. JUDr. Janu Kuklíkovi, 

DrSc., aby přednesl návrh habilitační komise a jeho 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 proděkan Dvořák slovo JUDr. 

Jiřímu Šoušovi, Ph.D., a požádal ho, aby přednesl svou habilitační přednášku. 

  

Po přednášce vystoupili oponenti v pořadí prof. Gábriš, prof. Vojáček a prof. Malý a přednesli 

oponentské posudky. Všichni tři oponenti vyjádřili ve svých oponentských posudcích vědecké 

radě kladné doporučení. Poté udělil proděkan prof. Dvořák slovo JUDr. Jiřímu Šoušovi, 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. Kindl (ocenění oddanosti oboru a hloubky odborného zájmu 

uchazeče), doc. Beran (podpora uchazeče a dotaz na styčné body pojmu veřejný ústav a obecní 

statek), prof. Skřejpek (k oboru Právní dějiny), doc. Salač (k pedagogickým kvalitám uchazeče 

a jeho vědeckému přístupu k oboru), prof. Kuklík (kladně k osobě uchazeče a jeho vztahu ke 

studentům), prof. Gerloch (vyzdvižení všestranných předpokladů uchazeče a vybídnutí 

k dalšímu zpracování problematiky). Uchazeč odpověděl na položené dotazy a připomínky 

diskutujících. 

 

Proděkan prof. Dvořák ukončil všeobecnou rozpravu a dále prohlásil schůzi vědecké rady za 

neveřejnou. Poté vyzval přítomné k tajnému hlasování pro obě řízení. 

 

Výsledky tajného hlasování v řízení ke jmenování profesorem doc. Hůrky byly skrutátory 

vyhlášeny takto: z 53 členů vědecké rady bylo přítomných 46 členů, pro návrh hlasovalo 37 

členů, 8 členů bylo proti, 1 člen se zdržel hlasování, 0 hlasy byly neplatné a 0 člen nehlasoval. 

Proděkan prof. Dvořák oznámil uchazeči kladný výsledek tajného hlasování členů vědecké rady 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy a poučil ho o dalším postupu řízení (postoupení rektoru 

UK). 

 

 Výsledky tajného hlasování v habilitačním řízení dr. Šoušy byly skrutátory vyhlášeny takto: 

z 53 členů vědecké rady bylo přítomných 46 členů, pro návrh hlasovalo 44 členů, 2 členové 

byli proti, 0 členů se zdrželo hlasování, 0 hlasy byly neplatné a 0 člen nehlasoval. Proděkan 

prof. 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. Různé 

 

I. V rámci tohoto bodu, který byl předsunut před bod Hodnotící zpráva pro univerzitní 

hodnocení tvůrčí činnosti za roky 2014 – 2018, bylo projednáno: 

 

1. Členové vědecké rady PF UK projednali návrhy na  

 
• zahájení řízení ke jmenování profesorkou doc. JUDr. Aleny Mackové, Ph. D. 

 

     Dopisem ze dne 17. 5. 2019 se na děkana Právnické fakulty UK obrátila doc. JUDr. Alena 

Macková, Ph.D., s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo jmenování profesorkou 

v oboru občanské právo. 

 

     Žádost doporučili písemnými stanovisky 3 profesoři, a to: 

 

Univ. Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Gottwald, čestný předseda Světové asociace procesního práva, 

Universität Regensburg, Fakultät für Rechtswissenschaft 

 

Univ.Prof. Dr. DDr. h.c. Walter H. Rechberger, Universität Wien, Institut für 

Zivilverfahrensrecht 

 

Univ. Prof. Dr. Andreas Konecny, Universität Wien, Institut für Zivilverfahrensrecht 

 

     Podle § 74 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, prof. Dvořák navrhl ustanovit komisi 

k posouzení návrhu v tomto složení: 

 

Předseda komise: 

Prof. JUDr. Alena Wintrová, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha. 

                                                                                                                                          

Členové:  

Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 

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

                                               práva Akademie věd ČR, Praha, 

Prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., Právnická fakulta Univerzitu Komenského, Bratislava,  

JUDr. Martin Foukal, emeritní Prezident Notářské komory ČR, Praha. 

 

Návrh byl členy vědecké rady schválen jednomyslně (uchazečka se zdržela hlasování).  

 

• zahájení habilitačního řízení JUDr. Ondřeje Svačka, Ph.D., LL.M. 

 

       Dopisem ze dne 3.6. 2019 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil JUDr. Ondřej Svaček, 

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

docentem pro obor mezinárodní právo. 

 

       Spolu s touto žádostí předložil habilitační práci s názvem „Mezinárodní trestní soud (2005-

2017)“ a požádal, aby mu bylo povoleno přednést na fóru vědecké rady habilitační přednášku 



na téma „Vnitrostátní právo jako pouhé faktum? K mezinárodněprávním účinkům porušení 

vnitrostátních pravidel v oblasti odstoupení od mezinárodních smluv“. 

 

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

zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, prof. Dvořák navrhl ustanovit habilitační 

komisi k posouzení návrhu v tomto složení: 

 

Předseda: 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha. 

 

Členové: 

Prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc., Fakulta Práva Panevropské vysoké školy, Bratislava,   

                                                    Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 

JUDr. Josef Mrázek, DrSc., Ústav státu a práva Akademie věd ČR, Praha, Právnická fakulta  

                                              Západočeské univerzity v Plzni, 

JUDr. Petr Válek, Ph.D., LL.M., Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha, 

doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc., Bratislava. 

 

Před hlasováním proběhla diskuse ohledně názvu habilitační přednášky. 

 

Návrh byl členy vědecké rady schválen (35 členů hlasovalo pro návrh, 1 člen se zdržel 

hlasování). 

 

• zahájení habilitačního řízení JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D. 

 

       Dopisem ze dne 26. 9. 2019 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil JUDr. Jakub 

Morávek, Ph.D., s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož výsledkem by bylo jeho 

jmenování docentem pro obor pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. 

 

       Spolu s touto žádostí předložil habilitační práci s názvem „Ochrana osobních údajů podle 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy“ 

a požádal, aby mu bylo povoleno přednést na fóru vědecké rady habilitační přednášku na téma 

„Změna některých výchozích sociálních paradigmat a její reflexe v právní úpravě 

pracovněprávních vztahů a sociálního zabezpečení“. 

 

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

zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, prof. Dvořák navrhl ustanovit habilitační 

komisi k posouzení návrhu v tomto složení: 

 

Předseda komise 

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

 

Členové komise 

Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 

Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, 

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě  

doc. JUDr. Iva Fischerová, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra podnikového a 

                                                      evropského práva. 

 

Návrh byl členy vědecké rady schválen jednomyslně. 



 

• zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Mag. phil. Dr.iur. Haralda 

Christiana Scheu, Ph.D. 

 

     Dopisem ze dne 25. 4. 2019 se na děkana Právnické fakulty UK Doc. Mag. phil. Dr.iur. 

Harald Christian Scheu, Ph.D., s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo jmenování 

profesorem v oboru evropské právo. 

 

     Žádost doporučili písemnými stanovisky 5 profesorů, a to: 

 

Prof. Dr. Dres. h. c. em. Rainer Arnold 

Universität Regensburg, Jean-Monnet-Lehrstuhl ad personam 

Prof. Dr. Michael Geistlinger 

Universität Salzburg, Fachbereich Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht 

Prof. Dr. Dr. Rainer Hofmann  

Goethe-Universität Frankfurt, Professur für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht 

Prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.  

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního a evropského 

práva  

Prof. Jens Vedstedt-Hansen, LL.D.  

Aarhus Universitet, Juridisk Institut 

 

     Podle § 74 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, prof. Dvořák navrhl ustanovit komisi 

k posouzení návrhu v tomto složení: 

 

Předseda komise: 

Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., vedoucí katedry Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy, Praha. 

                                                                                                                                          

Členové:  

Prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 

Prof. DDr. Michael Potacs,  Universität Wien, Rechtswissenschaftliche Fakultät, 

Prof. Dr. Dr. Rainer Hofmann,  Goethe-Universität Frankfurt, Professur für Öffentliches 

                                                   Recht, Völker- und Europarecht, 

JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M., Vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním 

                                               dvorem Evropské unie, Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 

  

Návrh byl členy vědecké rady schválen jednomyslně (uchazeč se zdržel hlasování). 

 

• zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. PhDr. Jana Wintra, 

Ph.D. 

 

     Dopisem ze dne 28. 5. 2019 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil doc. JUDr. PhDr. 

Jan Wintr, Ph.D., s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo jmenování profesorem 

v oboru teorie, filozofie a sociologie práva. 

 

     Žádost doporučili písemnými stanovisky 3 profesoři, a to: 

 



Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Robert Alexy, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Hermann 

Kantorowicz-Institut für Juristische Grundlangenforschung, Őffentliches Recht und 

Rechtsphilosophie 

 

Prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., ředitel Ústavu teórie práva Gustava Radbrucha, Právnická 

fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích 

 

Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., Ústavu teórie práva Gustava Radbrucha, Právnická fakulta 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích 

 

          Podle § 74 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, prof. Dvořák navrhl ustanovit 

komisi k posouzení návrhu v tomto složení: 

 

Předseda komise: 

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

                                                                                                                                          

Členové:  

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

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

Prof. JUDr. Jan Svák, DrSc., Právnická fakulta Univerzitu Komenského, Bratislava, 

Prof. dr. hab. Krzysztof Skotnicki, prof. zw. UŁ, Univerzita v Lodži, Fakulta právní a správní. 

 

Návrh byl členy vědecké rady schválen jednomyslně (uchazeč se zdržel hlasování).  

 

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

 

       Dopisem ze dne 9.9. 2019 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil JUDr. Jan Kudrna, 

Ph.D. 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 „Imunita a neodpovědnost členů parlamentu“ a požádal, aby mu bylo povoleno 

přednést na fóru vědecké rady habilitační přednášku na téma „Postavení parlamentu v ústavním 

systému České republiky“. 

 

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

zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, prof. Dvořák navrhl ustanovit habilitační 

komisi k posouzení návrhu v tomto 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. PhDr. Ivan Halász, PhD., Univerzita Budapešť, Maďarsko, 

Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., Právnická fakulta Západočeská univerzity, Plzeň, 

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

 

Návrh byl členy vědecké rady schválen jednomyslně. 

 

 



2. Členové vědecké rady PF UK schválili dále návrhy kateder: 

 

 

Katedra právních dějin 

 

JUDr. David Falada, Ph.D., odborný asistent   

školitelem studentů doktorského studijního programu (v souladu se Statutem 

Právnické fakulty UK, čl. 32) a 

členem komisí pro obhajoby doktorských prací, včetně oponování prací a členem 

komisí pro státní doktorské zkoušky v programu Teoretické právní vědy - Právní 

dějiny a římské právo (v souladu s Pravidly pro organizaci studia na Právnické 

fakultě UK, čl. 71, odst. 1 a čl. 80, odst. 1 a Studijním a zkušebním řádem UK, čl.11, 

odst. 3). 

   

Katedra obchodního práva 

  

JUDr. Petr Bříza, Ph.D., LL.M., odborný asistent 

členem komise pro státní závěrečné zkoušky Oborové zaměření Mezinárodní právo 

soukromé a právo mezinárodního obchodu – I. a II. část státní zkoušky, včetně 

vedení a oponování diplomových prací (v souladu čl. 9 odst. 3 Studijního a 

zkušebního řádu UK). 

 

JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D., odborná asistentka 

členkou komise pro státní závěrečné zkoušky Oborové zaměření Mezinárodní právo 

soukromé a právo mezinárodního obchodu – I. a II. část státní zkoušky, včetně 

vedení a oponování diplomových prací (v souladu čl. 9 odst. 3 Studijního a 

zkušebního řádu UK). 

 

Katedra práva životního prostředí 

 

JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D., odborný asistent 

členem komise státní rigorózní zkoušky, včetně oponování prací a výkonu funkce 

pověřeného akademického pracovníka v oboru Práva životního prostředí (v souladu 

s čl. 4 odst. 7 Rigorózního řádu UK). 

 

Katedra evropského práva 

 

Mgr. Et Mgr. Petr Navrátil, Ph.D., odborný asistent 

členem komise pro státní závěrečné zkoušky Oborové zaměření Evropské právo – 

I. a II. část státní zkoušky (v souladu čl. 9 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK). 

 

Katedra teorie práva a právních učení 

 

JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D., odborná asistentka 

členkou komisí pro obhajoby doktorských prací, včetně oponování prací a členkou 

komisí pro státní doktorské zkoušky v programu Teoretické právní vědy - Teorie, 

filozofie a sociologie práva (v souladu s Pravidly pro organizaci studia na Právnické 

fakultě UK, čl. 71, odst. 1 a čl. 80, odst. 1 a Studijním a zkušebním řádem UK, čl.11, 

odst. 3). 

 



JUDr. Jana Pinze, Ph.D., externí 

členem komisí pro obhajoby doktorských prací, včetně oponování prací a členem 

komisí pro státní doktorské zkoušky v programu Teoretické právní vědy - Teorie, 

filozofie a sociologie práva (v souladu s Pravidly pro organizaci studia na Právnické 

fakultě UK, čl. 71, odst. 1 a čl. 80, odst. 1 a Studijním a zkušebním řádem UK, čl.11, 

odst. 3). 

 

Katedra ústavního práva 

 

JUDr. Věra Jirásková, CSc., externí 

členkou komisí pro obhajoby doktorských prací, včetně oponování prací  a členkou 

komisí pro státní doktorské zkoušky v programu Teoretické právní vědy - Ústavní 

právo a státověda (v souladu s Pravidly pro organizaci studia na Právnické fakultě 

UK, čl. 71, odst. 1 a čl. 80, odst. 1 a Studijním a zkušebním řádem UK, čl.11, odst. 

3). 

 

JUDr. Miluše Kindlová, Ph.D., odborná asistentka 

členkou komisí pro obhajoby doktorských prací, včetně oponování prací a členkou 

komisí pro státní doktorské zkoušky v programu Teoretické právní vědy - Ústavní 

právo a státověda (v souladu s Pravidly pro organizaci studia na Právnické fakultě 

UK, čl. 71, odst. 1 a čl. 80, odst. 1 a Studijním a zkušebním řádem UK, čl.11, odst. 

3). 

 

JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D., odborný asistent 

členem komisí pro obhajoby doktorských prací, včetně oponování prací a členem 

komisí pro státní doktorské zkoušky v programu Teoretické právní vědy - Ústavní 

právo a státověda (v souladu s Pravidly pro organizaci studia na Právnické fakultě 

UK, čl. 71, odst. 1 a čl. 80, odst. 1 a Studijním a zkušebním řádem UK, čl.11, odst. 

3). 

 

Katedra mezinárodního práva 

 

JUDr. Eliška Flídrová, Ph.D., odborná asistentka 

členkou komise pro státní závěrečné zkoušky Oborové zaměření Mezinárodní právo 

– I. a II. část státní zkoušky, včetně vedení a oponování diplomových prací (v 

souladu čl. 9 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK). 

 

Mgr. Kristýna Urbanová, Ph.D., LL.M., odborná asistentka 

členkou komise pro státní závěrečné zkoušky Oborové zaměření Mezinárodní právo 

– I. a II. část státní zkoušky, včetně vedení a oponování diplomových prací (v 

souladu čl. 9 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK). 

 

 

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

obchodního práva Prof. JUDr. Stanislavy Černé, CSc., souhlas s žádostí JUDr. Kateřiny 

Eichlerové, Ph.D., členky katedry, o poskytnutí tvůrčího volna v délce 6 měsíců od 1. 

ledna 2020 do 30. června 2020 k dokončení habilitační práce „Výluční zástupci 

podnikatele“ a studijnímu pobytu na Wirtschaftsuniversität Wien.  

 

4. Členové vědecké rady schválili Návrhy na udělení čestného titulu hostující profesor. 



Jedná se o tyto navrhované hostující profesory: 

prof. Rainera Hofmanna (UNI Frankfurt am Main, navrhován na Katedru 

mezinárodního práva veřejného PF),  

prof. Carlu Masi Doria (UNI Federico II Neapol, navrhována na Katedru právních dějin 

PF) a  

prof. Krzysztofa Skotnickiho (UNI Lodž, navrhován na Katedru ústavního práva PF).  

 

Z celkového počtu členů vědecké rady 53, hlasovalo 30 přítomných členů, 30 hlasů bylo 

kladných, 0 hlasů negativních, 0 členů se zdrželo a 0 členů nehlasovalo. 

 

 

IV.  Hodnotící zpráva pro univerzitní hodnocení tvůrčí činnosti za roky 2014 – 

2018  

 (prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.). 

 

 

Proděkan fakulty prof. Tomášek informoval členy vědecké rady o hodnocení Právnické 

fakulty UK v rámci Hodnotící zprávy pro univerzitní hodnocení tvůrčí činnosti za roky 2014 

– 2018. Hovořil o způsobu zpracovávání zprávy, k její struktuře a obsahu předložených 

informací. Vyzval členy komise ke kontrole a doplnění údajů a sdělil, že předložená správa 

bude po zapracování připomínek schvalována na příští vědecké radě dne 5.12. 2019. Poté 

doplnil děkan fakulty prof. Kuklík informaci, že dne 30.10 – 31.10. 2019 proběhne setkání 

s hodnotící komisí k doplnění zprávy do finální podoby, která se bude předládat ke 

schvalování. K metodice vypracované zprávy vystoupili doc. Salač (kriticky k odmítání 

uznání zahraniční provenience výstupů publikovaných na Slovensku a citací ze slovenské 

odborné literatury), doc. Burda (ke vstřícnému vztahu k českým kolegům), doc. Dušek 

(obhajoba metodiky zprávy), prof. Gerloch (k pojetí problematiky v širších souvislostech a 

prolínání více hledisek v hodnocení), doc. Boháč (k potřebě preference kvality výstupů bez 

ohledu na geografickou a jazykovou oblast) a prof. Tomášek (k metodice jako slabé stránky 

hodnocení). 

 

Poté se členové vědecké rady vrátili opět k bodu Různé.  

 

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

disertačních prací za dobu od 11. dubna do 17. října 2019 

 

 
V době od poslední schůze vědecké rady Právnické fakulty UK se uskutečnilo 53 

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. 

 

JUDr. Lukáš Zrůst – Selhání subjektů finančního trhu – prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. – 

doc. JUDr. Michal Kohajda, Ph.D. – 23. 4. 2019 –  4/1 

 

JUDr. Jakub Vojtěch – Sukúky jako islámské investiční nástroje z pohledu české a evropské 

právní úpravy – prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. – doc. JUDr. Michal Kohajda, Ph.D. – 23. 4. 

2019 –  5/0 



 

Mgr. Ondřej Kadlec – Role velkých senátů nejvyšších soudů a pléna Ústavního soudu při 

dotváření práva –  prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M. – prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. - 

3. 5. 2019 – 7/0  

 

Mgr. Barbora Jekielek Henzl – Aktuální rozměr náboženské svobody v systému evropské 

ochrany lidských práv – doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. Phil., Ph.D. – prof. JUDr. 

Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc. – 13. 5. 2019 – 5/0 

 

Mgr. Miloš Kulda – Právo na osobní svobodu v kontextu azylového práva Evropské unie – 

Doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. Phil., Ph.D. – prof. JUDr. Richard Král, LL.M., 

Ph.D., DSc. – 13. 5. 2019 – 5/0 

 

JUDr. Jan Přib – Právní úprava mimosoudních způsobů řešení mezinárodních obchodních 

sporů v Ruské federaci – prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. –prof. JUDr. Monika 

Pauknerová, CSc., DSc. – 15.5. 2019 – 5/0 

 

Mgr. Helena Skalská – Ochrana slabší smluvní strany a mezinárodní právo soukromé –  prof. 

JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. – prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. – 15.5. 2019 – 

5/0 

 

Mgr. Luboš Dörfl – Znalec a znalecký posudek v civilním procesu – doc. JUDr. Alena 

Macková, Ph.D. – prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. –  16. 5. 2019 – 5/0 

 
Mgr. Eva Kratochvílová – Pracovněprávní vztahy s mezinárodním prvkem a jejich obsahové 

proměny v čase – doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. – prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. – 

20. 5. 2019 – 4/0 

 
JUDr. Martin Slobodník – Vybrané otázky trestní odpovědnosti právnických osob – prof. 

JUDr. Jiří Jelínek, CSc. – doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. – 3. 6. 2019 – 4/0 

 

Mgr. Eliška Piklová – Ochrana spotřebitele v rámci práva EU – doc. Dr. iur. Harald Christian 

Scheu, Mag. phil., Ph.D. – doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. – 13. 6. 2019 – 5/0 

 

Mgr. Eva Brožová – Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních 

vztazích – doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. – prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. – 13. 6. 

2019 – 4/0 

 

JUDr. Michaela Hájková – Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních 

vztazích v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie – prof. JUDr. Miroslav 

Bělina, CSc. – prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. – 13. 6. 2019 – 5/0 

 

Mgr. et Mgr. Luboš Mazanec – Zákonná evidence investičních nástrojů v evropské a 

komparativní perspektivě – prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. – doc. JUDr. Michael Kohajda, 

Ph.D. – 18. 6. 2019 – 7/0  

 

Mgr. David Merenda – Teoretické a praktické aspekty investičního životního pojištění – prof. 

JUDr. Marie Karfíková, CSc. – doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. – 18. 6. 2019 – 7/0  

 



Mgr. Radek Hrábek – Majetkové daně a jejich místo v daňové soustavě – prof. JUDr. Marie 

Karfíková, CSc. – doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. – 18. 6. 2019 – 3/2  

 

Mgr. Petr Navrátil – Mimosmluvní odpovědnost EU – prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, 

DrSc. – doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. – 19. 6. 2019 – 7/0 

 

JUDr. Ing. Bc. Petr Fabián – Určování výše náhrady škody způsobené porušením 

antimonopolního práva Evropské unie a soukromoprávní vymáhání její náhrady – prof. JUDr. 

Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc. –prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. –19. 6. 2019 – 

7/0 

 

Mgr. Daniel Borsík – Kolektívne investovanie z pohľadu corporate governance – prof. JUDr. 

Stanislava Černá, CSc. – doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M. – 24.6. 2019 – 5/0 

 

Mgr. Legnavský Mário – Nájem bytu – doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. – doc. JUDr. Michaela 

Hendrychová, CSc. – 27. 6. 2019 – 6/0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mgr. Lucie Hurychová – Soudnictví ve věcech mládeže – komparace švýcarské a české právní 

úpravy – prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. – doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D. – 4. 9. 2019 

– 6/0 

 
Mgr. Kateřina Kudrlová – Kriminalita spojená s využíváním nových médií dětmi – doc. JUDr. 

Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. – doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D. – 4. 9. 2019 – 5/0 

 
JUDr. Vladislav Hřebíček – Trestná činnost páchaná v souvislosti s veřejnými zakázkami – 

doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. – doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D. – 5. 9. 2019 

– 6/0 

 

Mgr. Falteisková Sabina, DiS. – Nakládání s půdou v českém a izraelském právu – prof. 

JUDr. Milan Damohorský, DrSc. – prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. – 16.9. 2019 – 6/0 

 

Mgr. Balounová Eva – Právní úprava ochrany klimatu v návaznosti na Pařížskou dohodu – 

doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. – prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. – 16.9. 2019 – 6/0 

 

Mgr. Filip Šimák – Ochrana životního prostředí ve vybraných řízeních podle stavebního 

zákona – doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. – prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. – 16.9. 

2019 – 5/1  

 

JUDr. David Termer – Provinční a městská správa v římské provincii Dalmatia – prof. JUDr. 

Michal Skřejpek, DrSc. – doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. – 17.9. 2019 – 4/0 

 

Jalal Naji Thib Naji – Human Rights: Universality vs. Regionalism – doc. Dr. iur. Harald 

Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. – prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. – 17.9. 2019 – 5/0 

 

JUDr. Bc. Daniel Lála - Druhy podílů v kapitálových společnostech – prof. JUDr. Stanislava 

Černá, CSc. – doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M. – 18.9. 2019 – 5/0 

 

Mgr. Michal Štancl – Nakládání s majetkem státu doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M. – prof. 

JUDr. Stanislava Černá, CSc. – 18.9. 2019 – 5/0 

 



Mgr. Ondrej Poništiak  – Nepriame vyvlastnenie zahraničných investorov - doc. JUDr. 

Vladimír Balaš, CSc. - prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. – 23.9. 2019 – 5/0 

 

JUDr. Dominik Králik – Obchodné vedenie v cezhraničných vzťahoch – prof. JUDr. Monika 

Pauknerová, CSc., DSc. – prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. – 23.9. 2019 – 5/0 

 

Mgr. František Halfar - Iura novit curia v mezinárodním rozhodčím řízení – prof. JUDr. 

Monika Pauknerová, CSc., DSc. – prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. – 23.9. 2019 – 5/0 

 

Mgr. Lucie Vosečková - Nemajetková újma v právní regulaci mezinárodní přepravy – prof. 

JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. – prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. – 23.9. 2019 – 

5/0 

 
Veronika Vanišová – Mediace jako metoda řešení mezinárodních obchodních sporů – prof. 

JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. – prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. – 23.9. 2019 – 

5/0 

 

JUDr.  Táňa Šůsová – Společné oddlužení manželů – doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. – 

doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. – 23.9. 2019 –  4/1 
 

JUDr. Zdeňka Pavlásková – Státní zastupitelství v civilním procesu – doc. JUDr. Alena 

Macková, Ph.D. – doc. JUDr.  Ondřej Frinta, Ph.D. – 23.9. 2019 – 5/0 

 

Mgr. et Mgr. Michal Tuláček - Právní aspekty elektronizace správy daní - doc. JUDr. Radim 

Boháč, Ph.D. – prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. – 24.9. 2019 – 7/0 

 

JUDr. Tomáš Pezl - Kolizní normy v izraelském právním systému - prof. JUDr. Květoslav 

Růžička, CSc. – prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. –  24.9. 2019 – 2/2  

 
MUDr. Mgr. Jindřich Šmíd – Mezinárodní obchod s léčivy – prof. JUDr. Květoslav Růžička, 

CSc. – prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. –  24.9. 2019 – 5/0  

 

JUDr. Věra Sedloňová – Vliv judikatury na české vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení 

– prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. – prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. –  24.9. 

2019 – 5/0  

 

JUDr. Jaroslav Stádník – Porušování zákona o zaměstnanosti  – prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 

– doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. – 25.9. 2019 – 5/0 

 

JUDr. Mgr. Pavel Klíma - Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci 

při pracovních úrazech a nemocech z povolání –  prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. – doc. JUDr. 

Petr Hůrka, Ph.D. – 25.9. 2019 – 4/0 

 

JUDr. David Novák – Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu v soukromém právu – prof. 

JUDr. Jan Dvořák, CSc. – doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. – 26.9. 2019 – 3/2 

 

Mgr. Lucie Kuncová - Soukromoprávní důsledky porušení soutěžního práva a jejich 

prosazování v ČR - prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. – doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. – 

26.9. 2019 – 4/0 

 



Mgr. Anna Fidrmucová – Poručenství a jiné formy péče o dítě – prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 

– doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. – 26.9. 2019 – 5/0 

 

JUDr. Adély Rosůlek  – Česká a polská právní úprava trestní odpovědnosti za drogové delikty 

– prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. – doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. – 27.9. 2019 – 5/0 

 

JUDr. Tereza Dleštíková – Poškozený a oběť trestného činu v kontextu restorativní justice – 

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. – doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. – 27.9. 2019 -– 4/0 

 

JUDr. Lucie Budayová – Sankcionování mladistvých – srovnávací studie - prof. JUDr. Jiří 

Jelínek, CSc. – prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. – 27.9. 2019 – 4/0 

 

Mgr. Michal Sýkora – Působnost trestních zákonů – prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.  – prof. 

JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. – 27.9. 2019 – 3/0 

 

JUDr. Petr Šťastný – Trestní odpovědnost právnických osob - prof. JUDr. Jan Musil, CSc. – 

doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. – 27.9. 2019 – 4/0 

JUDr. Darina Jandová – Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích 

a systémech sociálního zabezpečení v českém a evropském právu – doc. JUDr. Margerita 

Vysokajová, CSc. – doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. – 30.9. 2019 – 5/0 

JUDr. Alice Mlýnková – Skončení pracovního poměru po soukromoprávní rekodifikaci – prof. 

JUDr. Věra Štangová, CSc. – doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. – 30.9. 2019 – 5/0 

 

V tomto období proběhly tyto 4 neúspěšné obhajoby: 

 

JUDr. Ariana Bučková – Daňově právní souvislosti se společenstvím vlastníků jednotek - 

prof. JUDr. Hana Marková, CSc. – doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. – 18. 6. 2019 - 0/5 

 

Mgr. Tereza Michálková – Právní úprava nakládání se zvláštními zdroji ohrožení životního 

prostředí - doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. – prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. – 16.9. 

2019 – 1/5 

 

Mgr. Pavel Kozelka  – Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu  doc. JUDr. Helena 

Prášková, CSc. - doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. – 16.9. 2019 – 1/4 

 

Mgr. René Příhoda – Postavení nevládních organizací v mezinárodním právu – doc. JUDr. 

Vladimír Balaš, CSc.  – doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA – 26.9. 2019 – 1/4 

 

Po této informaci hovořili členové vědecké rady o nových pravidlech ke složení komisí a konání 

ústních obhajob doktorských dizertačních prací. V diskusi vystoupili prof. Gerloch, prof. 

Pauknerová, doc. Boháč a doc. Salač. Diskutující se shodli na potřebě revidovat některá 

ustanovení univerzitních předpisů na úseku doktorského studia. 

 

Součástí zápisu jsou přílohy č.1 a č. 2 (viz Sdělení děkana). 

 

Zapsala: JUDr. Alexandra Hochmanová, Ph.D. 

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

 

V Praze dne 1. 11.  2019 


