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Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty UK ze dne 22. října 2020 konané 

hybridním způsobem 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

I. Sdělení děkana 

II. Personální věci: 

1. Habilitační řízení JUDr. Bc. Ondřeje Svačka, Ph.D., LL.M. pro obor Mezinárodní 

právo  

2. Výsledky tajného hlasování v kvalifikačním řízení 

III. Informace o distanční výuce a kontrolách studia v zimním semestru 2020/2021 

IV. Různé 

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

2. Návrhy na jmenování členů do komisí 

3. Přehled obhajob doktorských disertačních prací 

4. Závěr 

 

 

I. Sdělení děkana 

Děkan fakulty prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. přivítal členy vědecké rady a zahájil zasedání, 

které se vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci konalo hybridním způsobem. Distanční členové 

byli připojeni prostřednictvím platformy MS Teams. 

Proděkan prof. Dvořák konstatoval, že vědecká rada je usnášeníschopná. 

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

a doc. Boháč jako skrutátoři k sečtení tajných hlasů (skrutátoři se zdrželi hlasování, ostatní členové 

vědecké rady hlasovali pro návrh). 

 

 

II. Personální věci: 

 

1. Habilitační řízení JUDr. Bc. Ondřeje Svačka, Ph.D., LL.M. pro obor Mezinárodní právo 

Dopisem ze dne 4. června 2019 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil JUDr. Bc. 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“. 
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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. Pavel Šturma, DrSc., vedoucí katedry mezinárodního práva Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy 

 

Členové:  prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

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

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

doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc., v současné chvíli v důchodu 

 

Touto komisí byli jmenováni 3 oponenti k posouzení habilitační práce JUDr. Bc. Ondřeje 

Svačka, Ph.D., LL.M., a to: 

 

Oponenti: doc. JUDr. Katarína Šmigová, Ph.D., LL.M., Fakulta práva, Paneurópska vysoká 

škola, Bratislava 

prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy  

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

 

Proděkan prof. Dvořák udělil slovo předsedovi habilitační komise prof. Šturmovi, 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. Svačkovi a požádal jej, aby přednesl 

svou habilitační přednášku. 

Po přednášce vystoupila prostřednictvím online připojení se svým oponentským posudkem 

doc. Šmigová. Proděkan prof. Dvořák dále předal slovo dr. Válkovi, druhému oponentovi práce, který 

přednesl svůj posudek prezenčně a na nějž se svým posudkem navázal prof. Ondřej. Všichni tři oponenti 

ve svých posudcích zhodnotili uchazečovu habilitační práci a doporučili vědecké radě habilitaci 

dr. Svačka. 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 položili své otázky: doc. Boháč a doc. Bílková. Uchazeč poděkoval 

za položené dotazy a postupně na ně odpověděl.  

 

Poté prof. Dvořák ukončil veřejnou část zasedání a vyzval členy vědecké rady k tajnému hlasování. 

 

 

2. Výsledky tajného hlasování v kvalifikačním řízení 
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Výsledky tajného hlasování v habilitačním řízení dr. Svačka: 

 

Z 53 členů vědecké rady s hlasovacím právem bylo 9 členů přítomných prezenčně a 31 distančně: 

27 hlasů – pro, 

5 hlasů – proti, 

3 hlasy – zdržel se, 

1 hlas – neplatný, 

4 hlasy – 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. Informace o distanční výuce a kontrolách studia v zimním semestru 2020/2021 

Úvodní slovo pronesl děkan fakulty prof. Kuklík. Informoval, že v návaznosti na vyhlášení 

omezujících vládních opatření přešla PF UK kompletně na distanční model výuky. Dále informoval 

o zasedání Akademického senátu PF UK, které se konalo 15. října 2020 a na němž byly otázky distanční 

formy výuky a kontrol studia diskutovány a dále přijaty i novely některých vnitřních předpisů fakulty 

(mj. Pátá novela Pravidel pro organizaci studia na PF UK). Seznámil členy vědecké rady s rozhodnutím 

kolegia děkana, že do odvolání budou klauzurní práce konány pouze distančním způsobem. 

Poznamenal, že distanční model studijních záležitosti je třeba řešit za pomoci prostředků, které jsou 

k dispozici, a poukázal na to, že některé otázky je třeba řešit na celouniverzitní úrovni. Závěrem i touto 

cestou poděkoval všem učitelům a dalším osobám za zajištění distanční výuky a zasedání orgánů fakulty 

a předal slovo předsedovi akademického senátu doc. Boháčovi. Doc. Boháč seznámil členy vědecké 

rady s projednanými body říjnového zasedání senátu. Navázal na děkana fakulty prof. Kuklíka 

a informoval o metodických krocích fakulty vztahujících se k distanční formě klauzurních prací. Dále 

informoval o diskusi k nahrávání přednášek a z ní vyplývajícím usnesení „AS PF UK pozitivně hodnotí 

způsob, jakým probíhá distanční výuka a oceňuje úsilí učitelů a dalších osob při jejím zajištění. AS PF 

UK podporuje praxi, aby přednášky byly nahrávány a zpřístupněny“. Také doplnil informace 

ke schváleným vnitřním předpisům, a to k Páté novele Pravidel pro organizaci studia PF UK a také 

k První novele Jednacího řádu VR PF UK, u níž podrobněji představil hlavní novelizované body. Ty 

se týkají umožnění hybridního a distančního zasedání vědecké rady a hybridního a distančního zasedání 

a hlasování habilitačních komisí a komisí v řízení ke jmenování profesorem. Tyto změny byly navrženy 

především s ohledem na zajištění plynulého průběhu kvalifikačních řízení a jednání vědecké rady. 

 

Informace vzali členové vědecké rady na vědomí. 

 

 

IV. Různé 

 

1. 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 
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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. Aleš Gerloch, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

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

  doc JUDr. Radim Polčák, Masarykova Univerzita, Brno 

doc. JUDr. František Cvrček, CSc., Fakulta právnická, Západočeská univerzita 

v Plzni 

 

Návrh byl členy vědecké rady schválen. 

 

2. Návrhy na jmenování členů do komisí 

Vědecká rada schválila tyto návrhy: 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. jako člena komisí pro státní závěrečné zkoušky v magisterském 

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

 

JUDr. PhDr. Pavel Uhl, Ph.D. et Ph.D. jako člena komisí pro státní závěrečné zkoušky 

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

 

JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M. Ph.D. jako člena komisí pro státní doktorské 

zkoušky, obhajoby disertačních prací a státní rigorózní zkoušky (návrh byl schválen 

jednomyslně) 

 

3. Přehled obhajob doktorských disertačních prací: 

Od 22. září 2020 do 22. října 2020 proběhly tyto obhajoby doktorských disertačních prací: 

 

Mgr. Vojtěch Říha 

– Mezinárodní bezpilotní přeprava zboží 

– prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. (školitel) 

– prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc. (předsedkyně komise) 

– 22. 9. 2020 – 5/0 

 

Mgr. Lenka Hlaváčová 

– Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí 
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– doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (školitel) 

– prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. (předseda komise) 

– 24. 9. 2020 – 7/0 

 

Mgr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D. 

– Trestněprávní nástroje ochrany životního prostředí 

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

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

– 24. 9. 2020 – 7/0 

 

MUDr. Mgr. Daniel Mališ, LL.M. 

– Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví 

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

– prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. (předsedkyně komise) 

– 24. 9. 2020 – 4/0 

 

JUDr. Helena Hostovská 

– Vyvlastnění 

– doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. (školitel) 

– doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. (předsedkyně komise) 

– 25. 9. 2020 – 4/1 

 

Mgr. Michala Zapalačová 

– Vývoj rozhodování v oblasti zadávání veřejných zakázek 

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

– doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. (předseda komise) 
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– 25. 9. 2020 – 2/3 

 

Mgr. Martin Sztefek 

– Ekonomická analýza deliktního práva 

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

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

– 25. 9. 2020 – 5/0 

 

Mgr. Jan Vácha 

– Mezinárodní a evropské aspekty úpravy pracovní doby 

– prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. (školitel) 

– prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. (předsedkyně komise) 

– 30. 9. 2020 – 5/0 

 

JUDr. Jaromír Štůsek 

– Trestné činy spáchané z rasových, národnostních a jiných nenávistných pohnutek 

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

– prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. (předseda komise) 

– 30. 9. 2020 – 5/0 

 

Mgr. Jana Doušová 

– Uchazeč o zaměstnání a Úřad práce České republiky 

– prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. (školitel) 

– prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. (předsedkyně komise) 

– 30. 9. 2020 – 5/0 
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JUDr. Martin Richter 

– Trestná činnost v souvislosti s veřejnými zakázkami 

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

– prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. (předseda komise) 

– 30. 9. 2020 – 5/0 

 

JUDr. Filip Gvozdek 

– Sankcionování právnických osob 

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

– prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. (předseda komise) 

– 30. 9. 2020 – 5/0 

 

Mgr. Martin Krčmář 

– Soutěžně-právní aspekty obchodní dohody EU s Peru a Kolumbií 

– doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D. (školitel) 

– prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc. (předseda komise) 

– 8. 10. 2020 – 5/0 

 

JUDr. Anna Richterová 

– Zahraniční bojovníci a výzvy spojené s jejich trestně právním postihem 

– doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. (školitelka) 

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

– 12. 10. 2020 – 5/0 

 

JUDr. Petra Dvorská 

– Zásady soukromého práva 
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– prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (školitel) 

– doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. (předseda komise) 

– 13. 10. 2020 – 5/0 

 

JUDr. Petr Novák 

– Trestní příkaz 

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

– doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D. (předsedkyně komise) 

– 19. 10. 2020 – 4/0 

 

 

4. Závěr 

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

jednání vědecké rady se koná 26. 11. 2020 ve 14 hodin, a zasedání ukončil.  

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

 


