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Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty UK ze dne 26. listopadu 2020 konané 

hybridním způsobem 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

I. Sdělení děkana 

II. Personální věci: 

1. Řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. PhDr. Jana Wintra, Ph.D. pro obor 

Teorie, filozofie a sociologie práva 

2. Výsledky tajného hlasování v kvalifikačním řízení 

3. Habilitační řízení JUDr. Jana Kudrny, Ph.D. pro obor Ústavní právo a státověda 

4. Výsledky tajného hlasování v kvalifikačním řízení 

III. Různé 

1. Návrhy na jmenování členů do komisí 

2. Přehled obhajob doktorských disertačních prací 

3. Závěr 

 

 

I. Sdělení děkana 

Děkan fakulty prof. Kuklík přivítal členy vědecké rady a zahájil zasedání, které se vzhledem 

k epidemiologické situaci konalo hybridním způsobem. Distanční členové se připojili prostřednictvím 

platformy MS Teams. 

V úvodu informoval děkan fakulty prof. Kuklík členy vědecké rady o tom, že dne 20. listopadu 

2020 byla Akademickým senátem Univerzity Karlovy schválena První novela Jednacího řádu Vědecké 

rady Právnické fakulty Univerzity, a v této souvislosti upozornil také na Opatření děkana č. 19/2020, 

o podrobnostech hybridního a distančního zasedání Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy, účinné od 23. listopadu 2020. 

Děkan fakulty prof. Kuklík dále uvedl, že ve spolupráci s kolegy z MFF UK a ÚVT byla 

vytvořena platforma pro hlasování, která umožňuje i hlasování tajné a bude na dnešním zasedání 

využita. 

Děkan fakulty prof. Kuklík konstatoval, že vědecká rada je usnášeníschopná. 

Slova se ujal proděkan prof. Dvořák, který příval členy vědecké rady a seznámil je s obsahem 

druhého bodu programu. 

Před zahájením projednání tohoto bodu programu byli navrženi a zvoleni doc. Boháč 

a doc. Salač jako skrutátoři k sečtení tajných hlasů. 
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II. Personální věci: 

 

1. Řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. PhDr. Jana Wintra, Ph.D. pro obor Teorie, 

filozofie a sociologie práva 

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

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

jmenování profesorem pro obor Teorie, filozofie a sociologie práva.  

 

Žádost doporučili písemnými stanovisky tito profesoři: 

 

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

Německo 

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, 

Slovensko 

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., emeritní místopředseda Ústavního soudu ČR, Brno 

 

Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 17. října 2019 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: 

 

Předseda: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 

 

Členové:  prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D., Právnická fakulta, Univerzita 

Karlova, Praha 

prof. dr. hab. Krzysztof Skotnicki, Faculty of Law and Administration, University 

of Lodz, Polsko 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., Právnická fakulta, Univerzita Komenského 

v Bratislavě, Slovensko 

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., Právnická fakulta, Masarykova univerzita, 

Brno 

 

Proděkan prof. Dvořák udělil slovo předsedovi komise prof. Gerlochovi, který seznámil 

vědeckou radu se stanoviskem komise. Shrnul závěry a doporučení komise a konstatoval, 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. Wintrovi a požádal jej, aby před vědeckou radou přednesl svou přednášku k oboru Teorie, filozofie 

a sociologie práva. 

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. Kysela, prof. Kuklík, prof. Kühn 

a prof. Pomahač. 

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

za vyslovenou podporu. 

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 řízení ke jmenování profesorem doc. Wintra: 

 

Z 53 členů vědecké rady s hlasovacím právem hlasovalo 44 osob: 

37 hlasů – pro, 

6 hlasů – proti, 

1 hlas – zdržel se, 

 

3. Habilitační řízení JUDr. Jana Kudrny, Ph.D. pro obor Ústavní právo a státověda 

Dopisem ze dne 9. září 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“. 

 

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. Aleš Gerloch, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 

 

Členové:  doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D., Právnická fakulta, Univerzita Palackého, 

Olomouc 

prof. PhDr. Ivan Halász, PhD., Národní univerzita pro veřejnou službu, Budapešť, 

Maďarsko 

prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., Právnická fakulta, Západočeská univerzita, Plzeň 

prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 

 

Touto komisí byli jmenováni 3 oponenti k posouzení habilitační práce JUDr. Jana Kudrny, 

Ph.D., a to: 

 

Oponenti: prof. JUDr. Jan Filip, CSc., Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 

  doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno  

JUDr. Jindřiška Syllová, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (ext.) 

+ Parlamentní institut 

 

Proděkan prof. Dvořák udělil slovo předsedovi habilitační komise prof. Gerlochovi, 

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. Kudrnovi a požádal 

jej, aby přednesl svou habilitační přednášku. 

Po přednášce vystoupila se svým oponentským posudkem dr. Syllová. S oponentskými posudky 

prof. Filipa a doc. Svatoně seznámil přítomné proděkan prof. Dvořák. Všichni tři oponenti ve svých 

posudcích kladně zhodnotili habilitační práci a doporučili vědecké radě habilitaci dr. Kudrny. 

Poté udělil proděkan prof. Dvořák slovo uchazeči s tím, aby zaujal stanovisko k předneseným 
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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, položili otázky: doc. Salač, 

prof. Kysela, prof. Šturma, prof. Šámal, prof. Kuklík. 

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

za vyslovenou podporu. 

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

hlasování. 

 

4. Výsledky tajného hlasování v kvalifikačním řízení 

 

Výsledky tajného hlasování v habilitačním řízení dr. Kudrny: 

 

Z 53 členů vědecké rady s hlasovacím právem hlasovalo 47 osob: 

39 hlasů – pro, 

6 hlasů – proti, 

2 hlasy – zdržel se, 

 

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. Různé 

 

1. Návrhy na jmenování členů do komisí 

Vědecká rada schválila tyto návrhy: 

 

Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo; tematický okruh Mezinárodní právo: 

 

JUDr. Pavla Hamerníka, Ph.D. jako člena komisí pro státní doktorské zkoušky, obhajoby 

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

 

Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení; tematické okruhy 

Pracovní právo a Právo sociálního zabezpečení 

 

JUDr. Ljubomíra Drápala jako člena komisí pro státní doktorské zkoušky, obhajoby 

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

 

katedra Politologie a sociologie: 
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JUDr. Zdeňka Kučeru, Ph.D. jako člena komisí pro státní závěrečné zkoušky 

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

 

2. Přehled obhajob doktorských disertačních prací: 

Od 23. října 2020 do 23. listopadu 2020 proběhly tyto obhajoby doktorských disertačních prací: 

 

Mgr. Bc. Lukáš Hrdlička 

– Hybrid Mismatches After the ATAD  

Theoretical Aspects of International Cooperation in Tax Matters 

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

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

– 2. 11. 2020 – 7/0 

Slávka Krásna 

– Právne aspekty financovania vysokých škôl 

– prof. JUDr. Hana Marková, CSc. (školitelka) 

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

– 2. 11. 2020 – 6/1 

Mgr. Michal Przeczek 

– Nástroje ochrany věřitelů akciové společnosti 

– prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. (školitelka) 

– doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. (předseda komise) 

– 9. 11. 2020 – 4/0 

Mgr. Jan Flídr 

– Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám 

– prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. (školitelka) 

– prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. (předsedkyně komise) 

– 9. 11. 2020 – 5/0 

Mgr. Jakub Stromšík 

– Právní úprava fyzických osob v obecném zákoníku občanském a v současném občanském 

zákoníku 

– prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (školitel) 
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– doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D. (předseda komise) 

– 23. 11. 2020 – 5/0 

 

3. Závěr 

Proděkan prof. Dvořák informoval členy vědecké rady o možných termínech budoucích 

vědeckých rad: 21. ledna 2021, 18. února 2021, 18. března 2021, 22. dubna 2021, 3. června 2021. 

Zasedání budou začínat ve 14 hodin. 

 

Děkan fakulty prof. Kuklík poděkoval všem členům vědecké rady za účast a zasedání ukončil.  

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

 


