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Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty UK ze dne 24. září 2020 konané 

hybridním způsobem 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

I. Sdělení děkana 

II. Personální věci: 

1. Řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Radima Boháče, Ph.D. pro obor 

Finanční právo a finanční věda 

2. Habilitační řízení JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D. pro obor Pracovní právo a právo 

sociálního zabezpečení  

3. Výsledky tajného hlasování v kvalifikačních řízeních 

III. Aktualizace magisterského studijního programu Právo a právní věda (tzv. program 

SP3) 

IV. Různé 

1. Návrh na zahájení habilitačního řízení JUDr. Viléma Knolla, Ph.D. 

2. Návrh na zahájení habilitačního řízení JUDr. Petra Osiny, Ph.D. 

3. Žádost o poskytnutí tvůrčího volna JUDr. Magdaléně Svobodové, Ph.D. 

4. Návrhy na jmenování členů do komisí 

5. Přehled obhajob doktorských disertačních prací 

6. Závěr 

 

 

I. Sdělení děkana 

Děkan fakulty prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. přivítal členy vědecké rady na jejím zasedání 

a seznámil je s průběhem jednání, které se uskuteční s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci 

a z důvodu usnášeníschopnosti rady formou hybridního jednání v souladu s § 7 odst. 1 z. č. 188/2020 

Sb. Členové vědecké rady s tímto postupem vyjádřili jednomyslně souhlas.  

Děkan informoval o přípravách distanční výuky a kontrolách studia v zimním semestru 

2020/2021, které probíhají již od srpna tohoto roku.  

Proděkan prof. Dvořák konstatoval, že vědecká rada je usnášeníschopná (fyzicky přítomno 35 

členů, distančně přítomno 14 členů). 

Před zahájením projednání dalšího bodu vědecké rady byli navrženi a zvoleni prof. Koldinská 

a prof. Král jako skrutátoři k sečtení tajných hlasů (skrutátoři se zdrželi hlasování, ostatní členové 

vědecké rady hlasovali pro návrh). 
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II. Personální věci: 

 

1. 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. JUDr. Radim 

Boháč, Ph.D. s žádostí o zahájení řízení ke jmenování profesorem, jehož výsledkem by bylo 

jeho jmenování profesorem pro obor Finanční právo a finanční věda. Žádost doporučili písemnými 

stanovisky tito profesoři: 

 

 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, Praha 

 

Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 13. února 2020 a v souladu s § 74, 

odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), byla jmenována komise v řízení ke jmenování profesorem v tomto složení: 

 

Předsedkyně: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

Členové:  prof. JUDr. Hana Marková, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha  

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 

Mikoɫaja Kopernika v Toruni  

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu 

 

Proděkan prof. Dvořák udělil slovo předsedkyni komise prof. Karfíkové, která seznámila 

vědeckou radu se stanoviskem komise. Shrnula závěry a doporučení komise a konstatovala, že byly 

splněny potřebné předpoklady k předložení řízení ke jmenování profesorem na vědeckou radu. 

Po vyslechnutí návrhu komise k řízení ke jmenování profesorem udělil proděkan prof. Dvořák slovo 

doc. Boháčovi a požádal jej, aby před vědeckou radou přednesl svou přednášku k oboru Finanční právo 

a finanční věda. 

Po ní následovala všeobecná rozprava ke zprávě komise v řízení ke jmenování profesorem, 

k přednášce a osobě uchazeče, k jeho publikační činnosti a k oboru jako vědecké a pedagogické 

disciplíně, během níž vyjádřili uchazeči podporu: prof. Marková, prof. Pichrt, doc. Salač, doc. Prášková, 

prof. Kysela, prof. Král, dr. Šimáčková, prof. Dvořák, prof. Kuklík a dr. Foukal. 

Uchazeč zodpověděl dotazy, které mu byly v rámci všeobecné rozpravy položeny a poděkoval 

za vyslovenou podporu. 

 

2. Habilitační řízení JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D. pro obor Pracovní právo a právo sociálního 

zabezpečení 

Dopisem ze dne 29. září 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 
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rady habilitační přednášku na téma „Změna některých výchozích sociálních paradigmat a její reflexe 

v právní úpravě pracovněprávních vztahů a sociálního zabezpečení“. 

 

Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 17. října 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. Jan Pichrt, Ph.D., vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního 

zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 

Členové:  prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., vedoucí katedry pracovního práva a práva 

sociálního zabezpečení Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě 

doc. JUDr. Iva Chvátalová Fisherová, CSc., katedra podnikového a evropského 

práva Vysoké školy ekonomické v Praze 

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc., katedra pracovního práva a práva sociálního 

zabezpečení Univerzity Komenského Bratislava 

 

Touto komisí byli jmenováni 3 oponenti k posouzení habilitační práce JUDr. Jakuba Morávka, 

Ph.D., a to: 

 

Oponenti: JUDr. Alena Kučerová, OKsystem, a.s. (dříve náměstkyně předsedy Úřadu 

pro ochranu osobních údajů) 

Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Ph.D., děkanka Právnické fakulty Trnavské 

univerzity v Trnavě 

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

republiky 

 

Proděkan prof. Dvořák udělil slovo předsedovi habilitační komise prof. Pichrtovi, který 

seznámil vědeckou radu s 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 prof. Dvořák slovo dr. Morávkovi a požádal jej, aby přednesl 

svou habilitační přednášku. 

Po přednášce prezenčně vystoupil se svým oponentským posudkem dr. Matejka. 

S oponentskými posudky dr. Kučerové a prof. Olšovské seznámil přítomné proděkan prof. Dvořák. 

Všichni tři oponenti ve svých posudcích kladně zhodnotili habilitační práci a doporučili vědecké 

radě habilitaci dr. Morávka. 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. 

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, během níž vyjádřili uchazeči podporu: prof. Koldinská, doc. Wintr, 

prof. Štangová, prof. Tomášek, prof. Damohorský a prof. Kuklík. 

 

Poté prof. Dvořák ukončil veřejnou část zasedání a vyzval členy vědecké rady k tajnému hlasování. 
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3. Výsledky tajného hlasování v kvalifikačních řízeních  

Výsledky tajného hlasování v řízení ke jmenování profesorem doc. Boháče: 

Z 53 členů vědecké rady s hlasovacím právem bylo 35 členů přítomných prezenčně a 12 distančně: 

40 hlasů – pro, 

3 hlasy – proti, 

3 hlasy – zdržel se, 

1 hlas – neplatný, 

0 hlasů – nehlasovalo. 

 

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

Právnické fakulty Univerzity Karlovy a poučil ho o dalším průběhu řízení (spis bude postoupen 

na rektorát UK). 

 

Výsledky tajného hlasování v habilitačním řízení dr. Morávka: 

Z 53 členů vědecké rady s hlasovacím právem bylo 35 členů přítomných prezenčně a 12 distančně: 

42 hlasů – pro, 

4 hlasy – proti, 

0 hlasy – zdržel se, 

1 hlas – neplatný, 

0 hlasů – nehlasovalo. 

 

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

Právnické fakulty Univerzity Karlovy a poučil ho o dalším průběhu řízení (spis bude postoupen 

na rektorát UK). 

 

 

III. Aktualizace magisterského studijního programu Právo a právní věda (tzv. program SP3) 

Garant magisterského studijního programu Právo a právní věda doc. Boháč seznámil členy 

vědecké rady s předloženou aktualizací tohoto studijního programu, která souvisí s požadavkem Rady 

pro vnitřní hodnocení na předložení kontrolní zprávy, která se má týkat zejména zpřesnění dovedností 

u studijních předmětů. Dále informoval, že aktualizace programu byla předložena k projednání 

Akademickému senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy na zasedání dne 17. září 2020. 

Akademický senát vyjádřil souhlasné stanovisko v poměru 13/0/0. 

 

Návrh aktualizace byl členy vědecké rady jednomyslně schválen. 

 

 

IV. Různé 

 

1. Návrh na zahájení habilitačního řízení JUDr. Viléma Knolla, Ph.D., obor Právní dějiny 

Dopisem ze dne 21. září 2020 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil JUDr. Vilém Knoll, 

Ph.D. s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož výsledkem by bylo jeho jmenování docentem 
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pro obor Právní dějiny. Spolu s touto žádostí předložil habilitační práci s názvem „Prokletí i usmíření – 

několik kapitol z trestního práva na Chebsku“ a požádal, aby mu bylo povoleno přednést na fóru vědecké 

rady habilitační přednášku na téma: Dědění podle středověkého českého zemského práva. 

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. Jan Kuklík, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

Členové:  doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, 

Brno 

doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD., Právnická fakulta Trnavské Univerzity 

v Trnavě  

prof. dr. hab. Andrzej Wrzyszcz, vedoucí katedry dějin státu a práva, Právnická 

fakulta Univerzity Marii Curie-Skɫodowskiej, Lublin 

 

Návrh byl členy vědecké rady schválen. 

 

2. Návrh na zahájení habilitačního řízení JUDr. Petra Osiny, Ph.D., obor Teorie, filozofie 

a sociologie práva 

Dopisem ze dne 24. srpna 2020 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil JUDr. Petr 

Osina, 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 „Nová teorie přirozeného práva“ a požádal, aby mu bylo povoleno přednést na fóru vědecké 

rady habilitační přednášku na téma: „Role náboženského práva v právních řádech islámských zemí“. 

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. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 

Praha 

Členové:  prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

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

  prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., Masarykova Univerzita, Brno 

  doc JUDr. Radim Polčák, Masarykova Univerzita, Brno 

 

Na základě připomínky prorektora UK prof. Gerlocha se vědecká rada usnesla odložit 

projednání tohoto návrhu na říjnové zasedání vědecké rady a vyslovila doporučení změnit složení 

habilitační komise ve smyslu čl. 11 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

Univerzity Karlovy. 

 

3. Žádost o poskytnutí tvůrčího volna JUDr. Magdaléně Svobodové, Ph.D. 

Dopisem ze dne 23. června 2020 se na děkana Právnické fakulty UK obrátila JUDr. Magdaléna 

Svobodová, Ph.D. s žádostí o poskytnutí tvůrčího volna ve smyslu §76 zákona č. 111/1998 Sb., 
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o vysokých školách, v platném znění, a to v době od 1. 10. 2020 do 14. 2. 2021 (tj. v zimním semestru 

akademického roku 2020/2021).  

Žádost o tvůrčí volno je předložena za účelem dopracování habilitační práce na téma „Občanství 

Evropské unie“ a zahájení habilitačního řízení počátkem roku 2021. 

 

Žádost byla členy vědecké rady jednomyslně schválena. 

 

4. Návrhy na jmenování členů do komisí 

Vědecká rada schválila tyto návrhy: 

Mgr. Václava Petrmichla, Ph.D. jako člena komisí pro státní závěrečné zkoušky 

v magisterském studijním programu Právo a právní věda (návrh byl schválen jednomyslně) 

 

JUDr. PhDr. Reného Petráše, Ph.D. jako člena komisí pro státní závěrečné zkoušky 

v magisterském studijním programu Právo a právní věda (návrh byl schválen jednomyslně) 

 

JUDr. Jana Šejdla, Ph.D. jako člena komisí pro státní doktorské zkoušky, obhajoby 

disertačních prací a státní rigorózní zkoušky (návrh byl schválen jednomyslně) 

 

Mgr. Víta Lederera, Ph.D. jako člena komise pro státní doktorské zkoušky, obhajoby 

disertačních prací a státní rigorózní zkoušky (návrh byl schválen jednomyslně) 

 

JUDr. Michaela Zváru, Ph.D., LL.M. jako člena komise pro státní doktorské zkoušky, 

obhajoby disertačních prací a státní rigorózní zkoušky (návrh byl schválen jednomyslně). 

 

5. Přehled obhajob doktorských disertačních prací: 

Od 30. května 2020 do 21. září 2020 proběhly tyto obhajoby doktorských dizertačních prací: 

 

JUDr. Tereza Drábková 

– Právní aspekty elektronické komunikace ve správních procesech  

– doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. (školitelka) 

– doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. (předseda komise) 

– 2. 6. 2020 – 5/0 

 

Mgr. Anna Šafránková  

– Vztah soukromého a veřejného práva: minulost a současnost  

– prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. (školitel) 

– doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. (předseda komise) 

– 4. 6. 2020 – 5/0 

 

Mgr. Bc. Martin Koloušek  

– Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti  
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– prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. (školitel)  

– prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M. (předseda komise) 

– 4. 6. 2020 – 5/1 

 

Mgr. Veronika Střížová 

– Aktuální otázky přeshraničních insolvenčních řízení  

– prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. (školitelka) 

– prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. (předseda komise) 

– 9. 6. 2020 – 5/0 

 

Mgr. Ing. Irena Válková  

– Právní aspekty poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie 

a finančních mechanismů v České republice 

– doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (školitel) 

– prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. (předsedkyně komise) 

– 12. 6. 2020 – 5/0 

 

JUDr. Anežka Janoušková  

– Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu  

– prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (školitel) 

– doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. (předseda komise) 

– 15. 6. 2020 – 5/0 

 

Mgr. Václav Petrmichl  

– Koordinovaná rozhodnutí ve veřejné správě  

– prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. (školitel) 

– doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. (předseda komise) 

– 18. 6. 2020 – 4/0 

 

Mgr. Adam Felix  

– Trestní odpovědnost právnických osob  

– prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. (školitel) 

– doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. (předseda komise) 

– 22. 6. 2020 – 6/0 

 

Mgr. Bc. Juraj Juhás  

– The Political Character of Constitutional Review  

– prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. (školitel) 

– prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. (předseda komise) 
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–  23. 6. 2020 – 5/0 

 

JUDr. Jakub Maur  

– Výkon advokacie se zaměřením na povinnosti advokáta  

– doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. (školitelka) 

– doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. (předseda komise) 

– 24. 6. 2020 – 3/2 

 

JUDr. Barbora Vráblová  

– Občanskoprávní aspekty poskytování paliativní péče  

– doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. (školitel) 

– doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. (předseda komise) 

– 24. 6. 2020 – 3/0 

 

Mgr. Bc. Tomáš Střeleček, LL.M.  

– Základní otázky koncepce civilního procesu  

– prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. (školitelka) 

– doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. (předsedkyně komise) 

– 24. 6. 2020 – 7/0 

 

Mgr. Ondřej Zezulka  

– Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení a dohlédací činnost soudu  

– prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. (školitelka) 

– doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. (předsedkyně komise) 

 – 24. 6. 2020 – 5/0 

 

JUDr. Petr Košík  

– Patentové litigace s mezinárodním prvkem  

– prof. JUDr. Jan Kříž, CSc. (školitel) 

– doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. (předseda komise) 

– 30. 6. 2020 – 4/0 

 

JUDr. Jana Balounová  

– Instituty správního práva omezující vlastnické právo 

– doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. (školitel) 

– doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. (předsedkyně komise) 

– 4. 9. 2020– 5/0 

 

Mgr. Veronika Fruthová 
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  – Vydržení v římském právu a jeho odrazy v moderních soukromoprávních zákonících  

– prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. (školitel) 

– doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D. (předseda komise) 

– 7. 9. 2020 – 5/0 

 

Mgr. Petra Feniková  

– Činnost mimořádných lidových soudů v období let 1945 - 1948  

– prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (školitel) 

– doc. JUDr. Vladimír Kindl (předseda komise) 

– 8. 9. 2020 – 0/4 

 

Mgr. Ondřej Svoboda  

– Vliv společné evropské investiční politiky na systém mezinárodního investičního 

práva  

– doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. (školitel) 

– prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. (předseda komise) 

– 8. 9. 2020 – 4/0 

 

JUDr. Sylvie Milerová  

– Problematika zpracování osobních údajů v bankovním sektoru v kontextu bankovního 

tajemství  

– prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. (školitel) 

– prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. (předsedkyně komise) 

– 15. 9. 2020 – 5/0 

 

Mgr. Jan Řehola  

– Alea iacta est – Východiska současné právní úpravy hazardních her s důrazem 

na finančněprávní aspekty jejich regulace  

– doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (školitel) 

– prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. (předsedkyně komise) 

– 15. 9. 2020 – 5/0 

 

Mgr. Petra Müllerová  

– Le développement de la télémédecine dans le cadre des prestations transfrontalières 

de soins dans l'Union européenne: approche comparée France/République tchèque  

– prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc./Nathalie De Grove-Valdeyron (školitelé) 

– Marc Blanquet (předseda komise) 

– 21. 9. 2020 – 7/0 – smlouva cotutelle 

 

Mgr. Laura Otýpková  
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– Lidská práva osob se zdravotním postižením  

– doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D. (školitelka) 

– prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. (předseda komise) 

– 21. 9. 2020 – 5/0 

 

6. Závěr 

Děkan fakulty prof. Kuklík poděkoval všem členům vědecké rady za účast, upozornil, že příští 

jednání vědecké rady se koná 22. 10. 2020 ve 14 hodin, a zasedání ukončil.  

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

 


