Univerzita Karlova
Právnická fakulta
Zápis z jednání vědecké rady Právnické fakulty UK dne 5. 12. 2019
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
I.
II.
III.

IV.

Sdělení děkana.
Vlastní hodnotící zpráva pro univerzitní hodnocení tvůrčí činnosti 2014-2018
(prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.).
Personální věci:
Habilitační řízení JUDr. PhDr. Marka Antoše, Ph.D., LL.M., pro obor Ústavní
právo a státověda. Habilitační práce „Parlamentní forma vlády v České republice, její
deficity a možnosti zefektivnění“ je k nahlédnutí v kanceláři referátu pro profesorské a
habilitační řízení, m. č. 24/přízemí.
Řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Martina Kopeckého, CSc., pro obor
Správní právo a správní věda.
Různé.

I. Sdělení děkana
1. Děkan fakulty prof. Kuklík informoval členy vědecké rady o akreditaci habilitačních
řízení a řízení ke jmenování profesorem v 7 vědních právních oborech (Evropské právo,
Mezinárodní právo, Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu,
Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a
Teorie, filozofie a sociologie práva). Ačkoliv žádosti byly podány fakultou a univerzitou
Národnímu akreditačnímu úřadu s dostatečným časovým předstihem, Národní
akreditační úřad doposud nerozhodl, a proto došlo u těchto oborů k zániku akreditace.
Běžící habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v těchto oborech byla
přerušena. Nové rozhodnutí akreditačního úřadu lze očekávat v prosinci 2019 nebo v
lednu 2020.
2. Děkan fakulty prof. Kuklík dále informoval, že ve dnech 26. a 27. listopadu 2019
proběhly na fakultě volby do Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity
Karlovy a volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy. Všem dosavadním
členkám a členům těchto senátů, kterým končí v lednu 2020 funkční období, poděkoval
za práci pro fakultu a blahopřál nově zvoleným senátorkám a senátorům, jejichž funkční
období začíná 1. února 2020.
3. Děkan fakulty prof. Kuklík oznámil, že příští zasedání vědecké rady PF UK se uskuteční
dne 13.2. 2020.

Vlastní hodnotící zpráva pro univerzitní hodnocení tvůrčí činnosti 2014-2018
(prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.).

II.

Proděkan prof. Tomášek přednesl zprávu pro univerzitní hodnocení tvůrčí činnosti
2014 – 2018. Poděkoval za doplňující údaje, které zahrnul do zprávy, zejm. na str. 7
odst. 2 týkající se připomínky doc. Salače ohledně odmítání uznání zahraniční
provenience při hodnocení výstupů publikovaných na Slovensku a citací ze
slovenské odborné literatury. Zároveň sdělil, že do zprávy se již nezahrnují údaje
z roku 2019.
V rozpravě děkan za pozitivní označil sdělení RUK, že projekty PROGRES budou
zatíženy menším rozsahem hodnocení než dosud.
Členové vědecké rady zprávu jednomyslně schválili.
III.

Personální věci
Řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Martina Kopeckého, Ph.D., pro obor
Správní právo a správní věda.
Habilitační řízení JUDr. PhDr. Marka Antoše, Ph.D., LL.M., pro obor Ústavní právo
a státověda
Řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Martina Kopeckého, Ph.D., pro obor
Správní právo a správní věda.

Z organizačních důvodů bylo řízení ke jmenování profesorem předsunuto před habilitační
řízení. 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 19. listopadu 2018 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil doc. JUDr.
Martin Kopecký, CSc., s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo jmenování
profesorem v oboru správní právo a správní věda.
K žádosti připojili písemná stanoviska 4 profesoři, a to:
Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc., emeritní profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc., profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy a
soudce Ústavního soudu
Prof. Dr. Dr. h.c. Herberta Küppera, profesor státního a správního práva, mezinárodního práva
a východoevropského práva, Institut für Ostrecht
München, im Wissenschaftszentrum Ost- und
Südosteuropa Regensburg (Institut pro východoevropské
právo Vědeckého centra pro východní a jihovýchodní
Evropu) a
Prof. JUDr. Márie Srebalové PhD., profesorka správního práva Právnické fakulty Univerzity
Komenského v Bratislavě.
Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 6. 12. 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 ve složení:

Předseda komise:
Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Členové:
Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
JUDr. Michal Mazanec, předseda Nejvyššího správního soudu ČR, Brno
Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., Nejvyšší správní soud ČR, Brno a Právnická fakulta
Masarykovy univerzity v Brně a
Prof. JUDr. Marián Vrabko CSc., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě.
Proděkan Prof. Dvořák udělil slovo předsedovi komise prof. Pomahači, který přednesl návrh
komise ke jmenování profesorem doc. Kopeckého. Shrnul její závěry a konstatoval, že byly
splněny předpoklady nutné pro to, aby řízení ke jmenování profesorem před vědeckou radou
proběhlo. Po vyslechnutí návrhu komise proděkan prof. Dvořák udělil slovo doc. JUDr. Martinu
Kopeckému, Ph.D. a požádal ho, aby přednesl svou přednášku na téma koncepce vědecké práce
a výuky v oboru správní právo a správní věda.
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: proděkanka doc. Prášková (ocenění vědecké a pedagogické práce a rovněž
praktických zkušeností v oboru správního práva, vyzdvižení kvalit učebnice uchazeče a jeho
příkladné vedení doktorandů), prof. Vrabko (kladně k mezinárodní spolupráci), prof.
Damohorský (podpora pedagogické činnosti), prof. Sládeček (ke spolupráci a dotaz
k přestupkovému právu a k zvýšení hranice odpovědnosti za škodu ve správním trestání), prof.
Gerloch (vyjádření podpory a otázka k představě pojetí pedagogické činnosti), doc. Salač
(ocenění přednášky uchazeče), prof. Eliáš (dotaz k rozhodování správního úřadu o výši pokuty),
JUDr. Ing. Dienstbier (otázka k výuce zvláštní části správního práva a dále k roli judikatury a
jejího vztahu k doktríně), prof. Šturma (k problematice ukládání vysokých sazeb pokut), prof.
Kuklík (podpora uchazeči), prof. Pelikánová (k správnímu trestání). Uchazeč v odpovědích
reagoval na dotazy a připomínky diskutujících.
Poté prof. Dvořák poděkoval diskutujícím. Uzavřel tuto část řízení ke jmenování doc.
Kopeckého profesorem a sdělil, že tajné hlasování proběhne po habilitační přednášce a
projednání habilitačního řízení dr. Antoše.
Habilitační řízení JUDr. Marka Antoše, Ph.D, LL.M., pro obor Ústavní právo a státověda.
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“.
Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 11. 4. 2019 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. 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
Touto komisí byli jmenováni tři oponenti k posouzení habilitační práce JUDr. Marka Antoše,
Ph.D., LL.M., a to:
Prof. JUDr. Jan Filip, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno,
Prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D., Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc., Parlamentní institut Parlamentu ČR.
Proděkan Prof. Dvořák udělil slovo předsedovi habilitační komise prof. JUDr. Aleši
Gerlochovi, CSc., který seznámil vědeckou radu se stanoviskem habilitační komise. Shrnul
závěry a doporučení komise a konstatoval, že byly splněny potřebné předpoklady k předložení
habilitačního řízení na vědeckou radu. Po vyslechnutí návrhu habilitační komise udělil
proděkan Dvořák slovo JUDr. Markovi Antošovi, Ph.D., LL.M. a požádal ho, aby přednesl
svou habilitační přednášku.
Po přednášce vystoupila oponentka JUDr. Syllová. Posudky omluvených oponentů prof. Filipa
a prof. Kubáta přednesl prof. Dvořák. Všichni tři oponenti vyjádřili ve svých oponentských
posudcích vědecké radě kladné doporučení k habilitaci dr. Antoše. Poté udělil proděkan prof.
Dvořák slovo uchazeči 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 prof. Kysela (k organizování výjezdních seminářů a zapálení pro obor,
k metodologii rozšířené o obor politologie, k empirické analýze habilitační práce a
k parlamentní činnosti uchazeče), doc. Boháč (podpora uchazeče a kladně k osobním
vlastnostem, ocenění činnosti v akademickém senátu, otázka přezkumu daní), doc. Kosař (dotaz
k neformálním cestám ke zlepšení a racionalizaci českého parlamentarismu), prof. Gerloch (k
systému polopolitické vlády a k úřednické vládě), prof. Dvořák (dotaz k omezení volebního
práva s ohledem na omezení svéprávnosti), prof. Kuklík (ocenění organizační a pedagogické
práce uchazeče, k úřednickým vládám), prof. Damohorský (k výuce uchazeče
v anglickém jazyce, k elektronizaci), JUDr. Rychetský (k problematice účasti voličů při
volbách), prof. Král (dotaz k typu referenda použitelném na unijní úrovni). 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. Kopeckého vyhlásil prof.
Dvořák: z 53 členů vědecké rady bylo přítomných 44 členů, pro návrh hlasovalo 40 členů, 2
členové byli proti, 2 členové se zdrželi hlasování. 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. Antoše vyhlásil prof. Dvořák: z 53 členů
vědecké rady bylo přítomných 44 členů, pro návrh hlasovalo 35 členů, 4 členové byli proti, 3
členové se zdrželi hlasování, 2 hlasy byly neplatné. 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).
IV. Různé
1. Členové vědecké rady PF UK schválili návrhy kateder:
katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
JUDr. Libuše Brádlerová, externí, odborný poradce Svazu průmyslu a dopravy ČR,
specialistka na pracovněprávní legislativu, členkou komisí pro obhajoby doktorských
prací, včetně oponování prací a členkou komisí pro státní doktorské zkoušky
v programu Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
(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). Hlasování členů
bylo jednomyslné.
JUDr. Věra Bognárová, externí, advokátka specializující se na pracovní právo,
členka Komise pro pracovní právo a sociální věci Legislativní rady vlády ČR, členkou
komisí pro obhajoby doktorských prací, včetně oponování prací a členkou komisí pro
státní doktorské zkoušky v programu Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení (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). Hlasování členů bylo jednomyslné.
JUDr. Jan Kotous, externí, členem komisí pro obhajoby doktorských prací, včetně
oponování prací a členem komisí pro státní doktorské zkoušky v programu Teoretické
právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (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). Hlasování členů proběhlo s kladným
výsledkem. Pro hlasovalo 18 členů, proti byli 2 členové a 6 členů se zdrželo hlasování
(Jednací řád Vědecké rady PF UK, Čl. 6).
katedra teorie práva a právních učení
JUDr. Martin Hapla, Ph.D., odborný asistent Katedry právní teorie PF MU Brno,
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). Hlasování členů bylo jednomyslné.
katedra mezinárodního práva

JUDr. Přemysl Polák, Ph.D., Nejvyšší zastupitelství (mezinárodní odbor), Brno,
členem komisí pro obhajoby doktorských prací, včetně oponování prací v programu
Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo (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). Hlasování členů bylo jednomyslné.
katedra národního hospodářství
PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D., odborný asistent, členem komise pro státní
závěrečné zkoušky Oborové zaměření Obchodní a finanční právo – I. a II. část státní
zkoušky (v souladu čl. 9 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK). Hlasování členů
o I. části státní zkoušky bylo jednomyslné. Hlasování členů o II. části státní zkoušky
proběhlo s kladným výsledkem (18 členů bylo pro a 9 členů se zdrželo hlasování).
Ing. Josef Montag, Ph.D., odborný asistent, členem komise pro státní závěrečné
zkoušky Oborové zaměření Obchodní a finanční právo – I. část státní zkoušky,
včetně vedení diplomových prací (v souladu čl. 9 odst. 3 Studijního a zkušebního
řádu UK). Hlasování o I. části státní zkoušky proběhlo s kladným výsledkem (23
členů bylo pro a 4 členové se zdrželi). Hlasování o II. části státní závěrečné zkoušky
proběhlo s negativním výsledem a členství v komisi pro státní závěrečné zkoušky
Oborové zaměření Obchodní a finanční právo nebylo schváleno (7 členů hlasovalo
pro, 10 bylo proti a 10 se zdrželo hlasování).
katedra občanského práva
Mgr. Vít Lederer, Ph.D., odborný asistent katedry občanského práva, členem
komise pro státní závěrečné zkoušky Oborové zaměření Občanské právo – I. a II.
část státní zkoušky, včetně vedení a oponování diplomových prací (v souladu čl. 9
odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK). Hlasování bylo jednomyslné.
JUDr. Michael Zvára, Ph.D., odborný asistent katedry občanského práva, členem
komise pro státní závěrečné zkoušky Oborové zaměření Občanské právo – I. a II.
část státní zkoušky, včetně vedení a oponování diplomových prací (v souladu čl. 9
odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK). Hlasování bylo jednomyslné.
JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D., ČVUT, Centrum právních dovedností PF UK,
členem komise pro státní závěrečné zkoušky Oborové zaměření Občanské právo –
včetně vedení diplomových prací (v souladu čl. 9 odst. 3 Studijního a zkušebního
řádu UK). Hlasování proběhlo s kladným výsledkem (26 členů bylo pro a 1 člen se
zdržel hlasování).

2. Členové vědecké rady PF UK projednali návrh na
•

zahájení habilitačního řízení JUDr. PhDr. Petr Mlsny, Ph.D.

Dopisem ze dne 28. 11. 2019 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil JUDr. PhDr. Petr
Mlsna, 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 „Vláda v československém a českém ústavním systému“ a požádal, aby mu bylo
povoleno přednést na fóru vědecké rady habilitační přednášku na téma „Ústavní základy
územních samosprávných celků a jejich finanční autonomie“.
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:
Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košicích, Slovenská republika,
Doc. JUDr. Vladimír Kindl, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno.
Návrh byl členy vědecké rady schválen. (26 členů hlasovalo pro návrh, 1 člen se zdržel
hlasování).
3. Členové vědecké rady vzali na vědomí informaci o obhajobách doktorských
disertačních prací za dobu od 17. října do 5. prosince 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.
JUDr. Jiří Šorf – Právně-historické zázemí nedostatků a problémů procesu privatizace státního
majetku po roce 1989 – prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. – doc. JUDr. Vladimír Kindl – 30. 10.
2019 – 5/0
Mgr. Bc. Anna Frantalová – Právnická dvouletka a činnost politické komise v letech 1948-1950
– prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. – doc. JUDr. Vladimír Kindl – 20. 11. 2019 – 5/0
Mgr. Lukáš Blažek – Akce StB Kulak a její dopad na Chrudimsku a
Hlinecku – prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. – doc. JUDr. Vladimír Kindl – 20. 11. 2019 – 5/0

V tomto období proběhla 1 neúspěšná obhajoba:
Mgr. Jakub Stromšík – Právní úprava fyzických osob v obecném zákoníku občanském a v
současném občanském zákoníku – prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. – doc. JUDr. Vladimír Kindl
– 30. 10. 2019 – 0/4/1 (žádný hlas kladný, 4 hlasy záporné a 1 hlas neplatný)

Zapsala: JUDr. Alexandra Hochmanová, Ph.D.
Schválil: Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan
V Praze dne 19. 12. 2019

