V Praze dne 13. února 2020
č. j.: UKPF/91819/2020

Zápis z jednání Vědecké rady Právnické fakulty UK ze dne 13. února 2020
Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
I. Sdělení děkana
1. Akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem
2. Informace o složení nového akademického senátu
II. Personální věci:
1. Habilitační řízení JUDr. Pavla Ondřejka, Ph.D. pro obor Teorie, filozofie
a sociologie práva
2. Habilitační řízení JUDr. Petra Šustka, Ph.D. pro obor Občanské právo
3. Výsledky hlasování o habilitačních řízení
III. Různé
1. Projednání návrhů kateder, ústavů a center
2. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Radima
Boháče, Ph.D., pro obor Finanční právo a finanční věda
3. Obhajoby doktorských disertačních prací

I. Sdělení děkana

1. Akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem
Děkan fakulty prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. přivítal přítomné a konstatoval, že vědecká rada je
usnášeníschopná. Informoval členy vědecké rady o udělení akreditace Národním akreditačním úřadem
pro vysoké školství sedmi vědním oborům (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) na dobu 10 let. Upozornil na požadavek
RUK předložit kontrolní zprávu o stavu akademických pracovníků zajišťujících řízení ke jmenování
profesorem pro obor Obchodní právo a mezinárodní právo soukromé do konce roku 2025.

2. Informace o složení nového akademického senátu
Děkan fakulty informoval vědeckou radu, že 6. února 2020 se konalo ustavující zasedání
Akademickém senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Předsedou Akademického senátu byl
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zvolen doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.; do funkcí místopředsedů Akademického senátu byli zvoleni
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. a JUDr. Michal Říha.

II. Personální věci

Před zahájením habilitačních řízení byli z pléna vědecké rady navrženi a zvoleni doc. Boháč
a doc. Beran jako skrutátoři k sečtení hlasů (skrutátoři se zdrželi hlasování, ostatní přítomní hlasovali
pro návrh).

1. Habilitační řízení JUDr. Pavla Ondřejka, Ph.D. pro obor Teorie, filozofie a sociologie práva
Dopisem ze dne 28. ledna 2019 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil dr. Ondřejek 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 „Koncepce práva
jako systému“ a požádal, aby mu bylo povoleno přednést na fóru vědecké rady habilitační přednášku
na téma „Teoretické souvislosti působení základních práv na právní vztahy právnických osob“.

Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 14. února 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 komisi v tomto složení:
Předseda:
Členové:

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., vedoucí Katedry teorie práva a právních učení,
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M.. MA, vedoucí Katedry teórie práva
a sociálnych vied, Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košicích, Slovenská republika
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., vedoucí Katedry právní teorie, Právnická
fakulta Masarykovy univerzity, Brno
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Touto komisí byli jmenováni 3 oponenti k posouzení habilitační práce JUDr. Pavla
Ondřejka, Ph.D., a to:
Oponenti:

JUDr. Eduard Bárány, DrSc., Ústav štátu a práva Slovenské akademie věd, Slovenská
republika
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy,
Praha
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., vedoucí Katedry právní teorie, Právnická
fakulta Masarykovy univerzity, Brno
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Proděkan prof. Dvořák udělil slovo předsedovi habilitační komise k řízení dr. Ondřejka
prof. Gerlochovi, který seznámil vědeckou radu se jejím stanoviskem. 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
dr. Ondřejkovi a požádal ho, aby přednesl svou habilitační přednášku.
Po přednášce vystoupili všichni tři oponenti, kteří ve svých oponentských posudcích kladně
zhodnotili habilitační práci a doporučili vědecké radě habilitaci dr. Ondřejka. Poté udělil proděkan
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. Dále následovala
všeobecná rozprava ke zprávě habilitační komise, k přednášce a osobě uchazeče, k jeho publikační
činnosti, k předneseným projevům a zprávám a také k oboru jako vědecké a pedagogické disciplíně.

2. Habilitační řízení JUDr. Petra Šustka, Ph.D. pro obor Občanské právo
Dopisem ze dne 5. dubna 2019 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil dr. Šustek 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“.

Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 11. dubna 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 komisi v tomto složení:
Předseda:
Členové:

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., vedoucí katedry občanského práva, Právnická fakulta
Univerzity Karlovy, Praha
prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Právnická fakulta Trnavské Univerzity, Trnava a Ústav
státu a práva Akademie věd ČR, Praha
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., katedra občanského práva, Právnická fakulta
Masarykovy Univerzity, Brno
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., emeritní profesor právnické fakulty MU
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D., katedra občanského práva , Právnická fakulta
Univerzity Karlovy, Praha

Touto komisí byli jmenováni 3 oponenti k posouzení habilitační práce JUDr. Petra
Šustka, Ph.D., a to:
Oponenti:

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., Ústavní soud ČR, Brno,
doc. JUDr. Marianna Novotná, Ph.D., Právnická fakulta Trnavské univerzity, Trnava
JUDr. Michal Ryška, Krajský soud v Brně, Brno

Proděkan prof. Dvořák se ujal slova jako předseda habilitační komise k řízení dr. Šustka
a seznámil vědeckou radu s jejím stanoviskem. Shrnul závěry a doporučení komise a konstatoval,
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že byly splněny potřebné předpoklady k projednání habilitace dr. Šustka na vědecké radě.
Po vyslechnutí návrhu habilitační komise udělil proděkan Dvořák slovo dr. Šustkovi, který přednesl
habilitační přednášku.
Po přednášce vystoupili všichni tři oponenti, kteří ve svých oponentských posudcích kladně
zhodnotili předložený habilitační spis a doporučili vědecké radě habilitaci dr. Šustka. Poté udělil
proděkan 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. Dále
následovala všeobecná rozprava ke zprávě habilitační komise, k přednášce a osobě uchazeče, k jeho
publikační činnosti, k předneseným projevům a zprávám a také k oboru jako vědecké a pedagogické
disciplíně.

3. Výsledky hlasování o habilitačních řízení
Proděkan Dvořák ukončil všeobecnou rozpravu, prohlásil schůzi vědecké rady za neveřejnou
a vyzval přítomné k tajnému hlasování pro obě habilitační řízení.

Výsledky tajného hlasování v habilitačním řízení dr. Ondřejka:
Z 53 členů vědecké rady s hlasovacím právem bylo 44 členů přítomných:
41 hlasů – pro,
1 hlas – proti,
1 hlas – zdržel se,
0 hlasů – neplatných,
1 hlas – nehlasoval.
Proděkan Dvořák oznámil uchazeči kladný výsledek tajného hlasování členů Vědecké rady
Právnické fakulty Univerzity Karlovy a poučil ho o dalším postupu řízení, postoupení na rektorát UK.

Výsledky tajného hlasování v habilitačním řízení dr. Šustka:
Z 53 členů vědecké rady s hlasovacím právem bylo 44 členů přítomných:
40 hlasů – pro,
0 hlasů – proti,
3 hlasy – zdržel se,
1 hlas – neplatný,
0 hlasů – nehlasovalo.
Proděkan Dvořák oznámil uchazeči kladný výsledek tajného hlasování členů Vědecké rady
Právnické fakulty Univerzity Karlovy a poučil ho o dalším postupu řízení, postoupení na rektorát UK.
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III. Různé

1. Projednávané návrhy kateder, ústavů a center
Členové vědecké rady schválili tyto návrhy:
katedra obchodního práva:
JUDr. Klára Hurychová, Ph.D.
- odborná asistentka na katedře obchodního práva
- návrh na schválení členkou komise pro 1. a 2. část státní závěrečné zkoušky, vedení a oponování
diplomových prací

JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.
- odborný asistent na katedře obchodního práva
návrh na schválení člena komise pro 3. část státní závěrečné zkoušky

Theoretical Legal Sciences – Law and Legal Theory in European Context:
JUDr. Bc. Zdeněk Kučera, Ph.D.
- vyučující modulu Právo informačních a komunikačních technologií
- návrh na schválení školitelem disertačních prací v oboru Theoretical Legal Sciences – Law
and Legal Theory in European Context

2. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Radima Boháče, Ph.D.,
pro obor Finanční právo a finanční věda
Dopisem ze dne 7. února 2020 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil doc. Radim Boháč
s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo jmenování profesorem v oboru Finanční právo
a finanční věda. Žádost doporučili písemnými stanovisky 3 profesoři, a to:
- prof. prof. Dr. Pasquale Pistone, Wirtschafts Universität Wien, Vídeň, Rakousko
- Michael J. Dale, Professor of Law, Shepard Broad College of Law, Nova Southeastern
University, Fort Lauderdale, Florida, USA
- prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy
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, proděkan Dvořák navrhl ustanovit komisi
k posouzení návrhu v tomto složení:
Předseda:
Členové:

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy
prof. JUDr. Hana Marková, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy
prof. h.c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., Právnická fakulta Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košicích
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, Fakulta práva a správy Univerzity Mikołaja
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Kopernika v Toruni
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu

Návrh byl členy vědecké rady schválen.

3. Obhajoby doktorských disertačních prací:
Od 5. prosince 2019 do 11. února 2020 proběhly úspěšně tyto obhajoby doktorských dizertačních prací:
Mgr. Ing. Jaroslav Zahradníček
-

Ochrana osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (školitel)
prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. (předseda)
10. 12. 2019 – 5/0

Mgr. Kamil Hradský
-

Prezident Ruské federace: právní status a faktická role
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. (školitel)
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. (předseda)
12. 12. 2019 – 7/0

Mgr. Eva Kůsová
-

Zajišťovací řízení v českém civilním procesu
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. (školitel)
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (předseda)
18. 12. 2019 – 5/0

JUDr. Jakub Sivák
-

Aspekty ochrany osobnosti lékaře a pacienta
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. (školitel)
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. (předseda)
11. 2. 2020 – 4/0

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová
Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r.
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