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Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty UK ze dne 18. února 2021 konané 

hybridním způsobem 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

I. Sdělení děkana 

II. Změna složení oborových rad 

III. Vyjádření PF UK k odborným stanoviskům 

IV. Personální věci: 

1. Řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Bc. Tomáše Gřivny, Ph.D. pro obor 

Trestní právo, kriminologie a kriminalistika 

2. Výsledky tajného hlasování v kvalifikačním řízení 

3. Řízení ke jmenování profesorem doc. Dr. iur. Haralda Christiana Scheue, Mag. 

phil., Ph.D. pro obor Evropské právo 

4. Výsledky tajného hlasování v kvalifikačním řízení 

V. Vyjádření PF UK k odborným stanoviskům 

VI. Různé 

1. Návrhy na zahájení kvalifikačních řízení 

2. Žádost o poskytnutí tvůrčího volna 

3. Návrhy na jmenování členů do komisí 

4. Přehled obhajob doktorských disertačních prací 

5. 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 požádal děkan fakulty prof. Kuklík o minutu ticha k uctění památky zesnulého 

prof. JUDr. Dušana Hendrycha, CSc., bývalého děkana fakulty a vedoucího katedry správního práva a 

správní vědy, emeritního profesora Univerzity Karlovy. 

Děkan fakulty prof. Kuklík seznámil členy vědecké rady s výsledkem hodnotící zprávy 

mezinárodní hodnotící komise na Univerzitě Karlově. Mezinárodní komise hodnotí fakultu stupněm B, 

což je druhý nejlepší stupeň z pětistupňové škály. 

Děkan fakulty prof. Kuklík informoval o završených řízeních ke jmenování profesorem. 

V prosinci roku 2020 byli prezidentem republiky jmenováni profesory: prof. Macková (obor Občanské 

právo), prof. Hůrka (obor Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení) a prof. Kopecký (obor Správní 
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právo a správní věda). Dne 17. prosince 2020 bylo na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy 

úspěšně projednáno řízení ke jmenování profesorem doc. Boháče. 

Děkan fakulty prof. Kuklík dále uvedl úpravu programu zasedání spočívající ve změně pořadí 

projednávaných bodů, tj. v předsunutí bodu č. 4 Personální věci před bod č. 3 Vyjádření PF UK 

k odborným stanoviskům. 

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

Před zahájením projednání dalších bodů byli navrženi a zvoleni doc. Boháč a prof. Pichrt jako 

skrutátoři k sečtení tajných hlasů. 

 

 

II. Změna složení oborových rad 

Slova se ujal proděkan prof. Dvořák, který požádal proděkana prof. Kyselu, aby představil druhý 

bod programu, tj. Návrh na změnu v osobách garantů a ve složení oborových rad doktorských studijních 

programů. 

Proděkan prof. Kysela odůvodnil uvedený návrh, který je předkládán vědecké radě k vyjádření 

na základě požadavku Rady pro vnitřní hodnocení. Ta Právnické fakultě Univerzity Karlovy uložila, 

aby v roce 2021 předložila kontrolní zprávy všech 14 doktorských studijních programů, a určila jí 4 

doktorské programy, v nichž požaduje změny osoby garanta kvůli lepšímu zajištění dlouhodobější 

perspektivy programu. Dále vznesla požadavky na změny vůči téměř všem oborovým radám.  

Děkan fakulty prof. Kuklík předložil vědecké radě návrh na změnu v osobách garantů 

a ve složení oborových rad doktorských studijních programů podle čl. 22 odst. 10, 13 a 14 Statutu 

Univerzity Karlovy v níže uvedeném znění. S odůvodněním, že návrhy odpovídají výslovným 

požadavkům Rady pro vnitřní hodnocení se zřetelem k její dosavadní praxi. Návrh je koncipován tak, 

že všichni dosavadní garanti zůstávají členy oborových rad. Z důvodů generační obměny obsahuje návrh 

další tři změny. V návrhu zůstává zachován podíl habilitovaných členů oborových rad, ve dvou 

oborových radách dochází k navýšení podílu externích členů. Po provedení navržených změn se během 

jara přikročí k přípravě kontrolních zpráv. 

 

Návrh na odvolání: 

a) garantů programů 

„Finanční právo a finanční věda“ prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc.; 

„Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu“ prof. JUDr. Moniky 

Pauknerové, CSc., DSc.; 

„Občanské právo“ prof. JUDr. Jana Dvořáka, CSc.; 

„Obchodní právo“ prof. JUDr. Stanislavy Černé, CSc. 

 

b) členů oborových rad programů 

„Finanční právo a finanční věda“ prof. JUDr. Hany Markové, CSc.; 

„Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu“ prof. JUDr. Květoslava 

Růžičky, CSc.;  

„Obchodní právo“ prof. JUDr. Ireny Pelikánové, DrSc. 

 

Návrh na jmenování: 

a) garantů programů 

„Finanční právo a finanční věda“ doc. JUDr. Radima Boháče, Ph.D.;  

„Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu“ doc. JUDr. Mgr. Magdaleny 

Pfeiffer, Ph.D.;  

„Občanské právo“ prof. JUDr. Aleny Mackové, Ph.D.; 
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„Obchodní právo“ doc. JUDr. Daniela Patěka, Ph.D. 

 

b) členů oborových rad programů 

„Finanční právo a finanční věda“ prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc. a doc. JUDr. Miroslava 

Štrkolce, PhD.; 

„Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu“ prof. JUDr. Moniky 

Pauknerové, CSc., DSc. a doc. JUDr. Jiřího Valdhanse, Ph.D.; 

„Občanské právo“ prof. JUDr. Jana Dvořáka, CSc.; 

„Obchodní právo“ prof. JUDr. Stanislavy Černé, CSc. a doc. JUDr. Davida Elischera, Ph.D. 
 

Návrh na změnu v osobách garantů a ve složení oborových rad doktorských studijních programů 

byl členy vědecké rady schválen. 

 

 

IV. Personální věci: 

1. Řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Bc. Tomáše Gřivny, Ph.D. pro obor Trestní právo, 

kriminologie a kriminalistika 

Dopisem ze dne 25. května 2020 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil doc. JUDr. Bc. 

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

jeho jmenování profesorem pro obor Trestní právo, kriminologie a kriminalistika.  

 

Žádost doporučili písemnými stanovisky tito profesoři: 

 

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava 

prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav., Právnická fakulta, Univerzita v Lublani 

prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., emeritní prof., Právnická fakulta, Masarykova 

univerzita, Brno 

prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr. h. c., Právnická fakulta, Univerzita Karlova, emeritní soudce 

Ústavního soudu ČR 

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hans-Jörg Albrecht, Max-Planck-Institut für ausländisches und 

internaionales Strafrecht, Freiburg im Breisgau, Německo 

 

Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 4. června 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: 

 

Předseda: prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., Právnická fakulta, Univerzita Karlova; předseda 

Nejvyššího soudu ČR 

Členové:  prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., Právnická fakulta, 

Masarykova univerzita, Brno; místopředseda Ústavního soudu ČR 

prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 

prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD., Právnická fakulta, Univerzita Komenského 

v Bratislavě 

 

Proděkan prof. Dvořák udělil slovo předsedovi komise prof. Šámalovi, který seznámil vědeckou 

radu se stanoviskem komise. Shrnul závěry a doporučení komise a konstatoval, že byly splněny potřebné 



4 

 
 

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. Gřivnovi a požádal 

jej, aby před vědeckou radou přednesl svou přednášku k oboru Trestní právo, kriminologie 

a kriminalistika. 

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. Tomášek, doc. Burda, prof. Kühn, 

prof. Kuklík, doc. Bílková. 

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 

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

Z 53 členů vědecké rady s hlasovacím právem hlasovalo 49 osob: 

44 hlasů – pro, 

3 hlasy – 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). 

 

3. Řízení ke jmenování profesorem doc. Dr. iur. Haralda Christiana Scheue, Mag. phil., Ph.D. 

pro obor Evropské právo 

Dopisem ze dne 25. dubna 2019 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil doc. Dr. iur. Harald 

Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. s žádostí o zahájení řízení ke jmenování profesorem, jehož výsledkem 

by bylo jeho jmenování profesorem pro obor Evropské právo.  

 

Žádost doporučili písemnými stanovisky tito profesoři: 

 

prof. Dr. Dres. h. c. em. Rainer Arnold, Universität Regensburg, Jean-Monnet-Lehrstuhl 

ad personam 

prof. Dr. Michael Geistlinger, Universität Salzburg, Fachbereich Öffentliches Recht, Völker - 

und Europarecht 

prof. Dr. Dr. Rainer Hofmann, Goethe-Universität Frankfurt, Professur für Öffentliches 

Recht, Völker- und Europarecht 

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 

prof. Jens Vedstedt-Hansen, LL.D., Aarhus Universitet, Juridisk Institut 

 

 

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. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 
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Členové:  prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

prof. DDr. Michael Potacs, Universität Wien, Rechtswissenschaftliche Fakultät 

prof. Dr. Dr. Rainer Hofmann, Goethe-Universität Frankfurt, Professur für 

Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht 

JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M., Vládní zmocněnec pro zastupování ČR před 

Soudním dvorem Evropské unie, Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

 

Proděkan prof. Dvořák udělil slovo předsedovi komise prof. Tomáškovi, 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. Scheuovi a požádal 

jej, aby před vědeckou radou přednesl svou přednášku k oboru Evropské právo. 

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. Král, prof. Koldinská, prof. Beran, 

prof. Pichrt, 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 řízení ke jmenování profesorem doc. Scheue: 

Z 53 členů vědecké rady s hlasovacím právem hlasovalo 46 osob: 

39 hlasů – pro, 

2 hlasy – proti, 

5 hlasů – 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. Vyjádření PF UK k odborným stanoviskům 

Děkan fakulty prof. Kuklík okomentoval předložený materiál Vyjádření vedení PF UK 

k odborným stanoviskům (viz Příloha č. 1). Uvedl, že fakulta jako instituce nevydává stanoviska 

k právním otázkám. Výjimkou je situace, kdy fakulta poskytne stanovisko jako znalecký ústav, k čemuž 

je oprávněn pouze Ústav práva autorského, či případ, kdy vedení fakulty poskytnutí stanoviska k určité 

problematice s určitým resortem přímo sjedná. Diskutovaná a v materiálu řešená problematika se týká 

stanovisek, které by mohly být vykládány jako stanoviska fakulty jako instituce, byť tomu tak není. 

Do budoucna je nutné takové případy jednotně řešit. 

 Předložený materiál byl schválen kolegiem děkana a postoupen na jednání Akademického 

senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy. O doplnění informací z tohoto zasedání požádal děkan 

fakulty předsedu akademického senátu doc. Boháče. 

Slova se ujal doc. Boháč seznámil členy vědecké rady s usnesením, které bylo přijato 

na zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy dne 4. února 2021: „AS PF 
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UK bere na vědomí a podporuje schválení materiálu „Vyjádření vedení PF UK k odborným 

stanoviskům.“ Schváleno členy akademického senátu v poměru: 18 pro, 0 proti, 1 zdrž. 

 

Návrh byl členy vědecké rady schválen. 

 

 

V. Různé 

1. Návrhy na zahájení kvalifikačních řízení 

Návrh na zahájení habilitačního řízení JUDr. Bc. Jana Brodce, Ph.D., LL.M., obor Mezinárodní 

právo soukromé a právo mezinárodního obchodu 

Dopisem ze dne 20. prosince 2020 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil JUDr. Bc. Jan 

Brodec, Ph.D., LL.M. s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož výsledkem by bylo jeho jmenování 

docentem pro obor Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu. Spolu s touto žádostí 

předložil habilitační práci s názvem „Insolvenční řízení v kontextu mezinárodního práva soukromého“ 

a požádal, aby mu bylo povoleno přednést na fóru vědecké rady habilitační přednášku na téma: 

„Mezinárodní obchodní arbitráž v rámci českého právního řádu“. 

 

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, se navrhuje ustanovit habilitační komisi 

k posouzení návrhu v tomto složení: 

 

Předseda: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

Členové: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

 prof. JUDr. Michael Bogdan, Faculty of Law, University of Lund, Švédsko 

 doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D., Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola 

ekonomická, Praha 

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., Právnická fakulta, Masarykova univerzita, 

Brno 

 

Návrh byl členy vědecké rady schválen. 

 

Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorkou doc. JUDr. PhDr. Veroniky Bílkové, Ph.D., 

E.MA., pro obor Mezinárodní právo 

Dopisem ze dne 27. listopadu 2020 se na děkana Právnické fakulty UK obrátila doc. JUDr. 

PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo jmenování 

profesorkou v oboru Mezinárodní právo. 

 

Žádost doporučili písemnými stanovisky tito profesoři: 

 

prof. Sarah Cleveland, Columbia Law School, New York 

prof. Regina Kiener, Univerzita Curych 

prof. Jan Klabbers, Univerzita Helsinki 

prof. Photini Pazartzis, Univerzita Athény, předsedkyně Evropské společnosti 

pro mezinárodní právo 

prof. Anne Peters, Max Planck institut pro srovnávací veřejné a mezinárodní právo 

Heidelberg 
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prof. Cedric Ryngaert, Univerzita Utrecht 

prof. Rhona Smith, Univerzita Newcastle  

prof. Hanna Suchocka, Univerzita Poznaň 

 

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, se navrhuje ustanovit komisi k posouzení návrhu 

v tomto složení: 

 

Předseda: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

Členové:  prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc 

a Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava 

prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc., Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 

associate prof. Vasilka Sancin, PhD., Právnická fakulta, Univerzita v Lublani, 

Slovinsko 

 

Návrh byl členy vědecké rady schválen. 

 

Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Petra Bělovského, Dr., pro obor 

Římské právo 

Dopisem ze dne 19. ledna 2021 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil doc. JUDr. Petr 

Bělovský, Dr. s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo jmenování profesorem v oboru 

Římské právo.  

 

Žádost doporučili písemnými stanovisky tito profesoři: 

 

prof. Philip J. Thomas, University of Pretoria, JAR, professor emeritus 

prof. dr. hab. Jan Zablocki, Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyńskiego, Varšava 

prof. JUDr. Mgr. Vojtěch Vladár, PhD., Trnavská Univerzita v Trnavě, Slovensko 

prof. Dr. Jean-François Gerkens, Université Liège, Belgie 

 

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, se navrhuje ustanovit komisi k posouzení návrhu 

v tomto složení: 

 

Předseda: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

Členové:  doc. PaeDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Komenského, 

Bratislava 

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., Právnická fakulta, Univerzita Komenského, 

Bratislava 

prof. dr. hab. Jan Zabłocki, wydział prawa i administracji, Uniwersytet Kardynala 

Stefana Wyszyńskiego, Varšava 

 

Návrh byl členy vědecké rady schválen. 

 

Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Vladimíra Balaše, CSc., pro obor 

Mezinárodní právo 



8 

 
 

Dopisem ze dne 10. února 2021 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil doc. JUDr. Vladimír 

Balaš, CSc. s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo jmenování profesorem v oboru 

Mezinárodní právo.  

 

Žádost doporučili písemnými stanovisky tito profesoři: 

 

prof. Dr. Nikos Lavranos, LLM, VUB Brussels Diplomatic Academy, Belgie 

prof. em. Christoph Schreuer, University of Vienna, Rakousko 

prof. Andreas R. Ziegler, Université de Lausanne, Švýcarsko 

 

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, se navrhuje ustanovit komisi k posouzení návrhu 

v tomto složení: 

 

Předseda: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

Členové:  prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc 

a Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava 

prof. Dr. Dr. Rainer Hofmann, Goethe Universität, Frankfurt nad Mohanem, 

Německo 

JUDr. Peter Tomka, CSc., soudce a bývalý předseda Mezinárodního soudního dvora 

v Haagu 

 

Návrh byl členy vědecké rady schválen. 

 

Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Jakuba Handrlici, Ph.D., DSc., 

LL.M., pro obor Správní právo a správní věda 

Dopisem ze dne 15. prosince 2020 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil doc. JUDr. Jakub 

Handrlica, Ph.D., DSc., LL.M. s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo jmenování 

profesorem v oboru Správní právo a správní věda.  

 

Žádost doporučili písemnými stanovisky tito profesoři: 

 

prof. Jean-Bernard Auby, emeritní profesor, LʼÉcole de droit de Sciences Po, Paříž, 

Francie 

prof. Giacinto della Cananea, Dipartimento di Studi Giuridici, Università Bocconi, 

Milán, Itálie 

prof. Angus Johnston, Faculty of Law, University of Oxford, Oxford, Velká Británie 

prof. Ferdinando Pinto, Dipartimento di Guirisprudenza, Università degli Studi 

di Napoli “Federico II”, Neapol, Itálie 

prof. Kim Talus, Tulane Center for Energy Law, Tulane University, New Orleans, 

USA 

 

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, se navrhuje ustanovit komisi k posouzení návrhu 

v tomto složení: 

 

Předseda: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

Členové: prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 
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prof. Dr. iur. Johann-Christian Pielow, Institut für Berg – und Energierecht, Ruhr-

Universität Bochum 

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Komenského 

Bratislava 

 

Návrh byl členy vědecké rady schválen. 

 

Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Josefa Salače, Ph.D., pro obor 

Občanské právo 

Dopisem ze dne 21. prosince 2020 se na děkana Právnické fakulty UK obrátil doc. JUDr. Josef 

Salač, Ph.D. s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo jmenování profesorem v oboru 

Občanské právo. 

 

Žádost doporučili písemnými stanovisky tito profesoři: 

 

Peter D. Jacobson, J.D., MPH, University of Michigan, USA, professor emeritus 

 prof. JUDr. Marek Števček, PhD., Univerzita Komenského v Bratislavě 

 prof. Roberto Pucella, Department of Law, University of Bergamo, Itálie 

 

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, se navrhuje ustanovit komisi k posouzení návrhu 

v tomto složení: 

 

Předseda: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

Členové:  prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Josefa Šafárika 

v Košicích 

JUDr. Ivana Švehlová, místopředsedkyně Krajského soudu, Praha 

 

Návrh byl členy vědecké rady schválen. 

 

2. Žádost o poskytnutí tvůrčího volna JUDr. Karolině Žákovské, Ph.D. 

Dopisem ze dne 25. ledna 2021 se na děkana Právnické fakulty UK obrátila JUDr. Karolina 

Žákovská, Ph.D. s žádostí o poskytnutí tvůrčího volna ve smyslu §76 zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách, v platném znění, a to v době od 1. 3. 2021 do 31. 8. 2021 (tj. v letním semestru 

akademického roku 2020/2021). Žádost o tvůrčí volno je předložena za účelem napsání habilitační 

práce z oboru práva životního prostředí. 

 

Žádost byla členy vědecké rady schválena. 

 

3. Návrhy na jmenování členů do komisí 

Vědecká rada schválila tyto návrhy: 

Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního: 

prof. JUDr. Jiřího Srstku jako člena komisí pro státní závěrečné zkoušky v magisterském 

studijním programu Právo a právní věda 
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katedra práva životního prostředí 

Mgr. BcA. Terezu Fabšíkovou, Ph.D. jako členku komisí pro státní závěrečné zkoušky 

v magisterském studijním programu Právo a právní věda 

 

katedra trestního práva 

JUDr. et Mgr. Zdeňka Kopečného jako člena komisí pro státní závěrečné zkoušky 

v magisterském studijním programu Právo a právní věda 

JUDr. Petra Zemana, Ph.D. jako člena komisí pro státní závěrečné zkoušky 

v magisterském studijním programu Právo a právní věda 

JUDr. Jiřího Muláka, Ph.D.  jako člena komisí pro státní závěrečné zkoušky 

v magisterském studijním programu Právo a právní věda 

JUDr. Dalibora Šellenga, Ph.D. jako člena komisí pro státní závěrečné zkoušky 

v magisterském studijním programu Právo a právní věda 

 

Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení; tematický okruh Pracovní 

právo a právo sociálního zabezpečení 

JUDr. Jakuba Tomšeje, Ph.D. jako člena komisí pro státní doktorské zkoušky, obhajoby 

disertačních prací a státní rigorózní zkoušky 

 

Teoretické právní vědy – Trestní právo, kriminologie a kriminalistika, tematický okruh Trestní právo, 

kriminologie a kriminalistika 

JUDr. Jiřího Muláka, Ph.D. jako člena komisí pro státní doktorské zkoušky, obhajoby 

disertačních prací a státní rigorózní zkoušky 

JUDr. Dalibora Šellenga, Ph.D. jako člena komisí pro státní doktorské zkoušky, obhajoby 

disertačních prací a státní rigorózní zkoušky 

 

Teoretické právní vědy – Evropské právo, tematický okruh Evropské právo 

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

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

 

Okruh Právo a ekonomie – rigorózní zkouška 

JUDr. Ing. Lenku Dupákovou, Ph.D. jako členku komisí pro státní rigorózní zkoušky 

(návrh byl schválen jednomyslně) 

Ing. Josefa Montaga, Ph.D. jako člena komisí pro státní rigorózní zkoušky (návrh byl 

schválen jednomyslně) 

Svena Hoeppnera, M.Sc., LL.M., Ph.D. jako člena komisí pro státní státní rigorózní 

zkoušky (návrh byl schválen jednomyslně) 

PhDr. Mgr. Pavla Sekničku, Ph.D. jako člena komisí pro státní rigorózní zkoušky (návrh 

byl schválen jednomyslně) 

Mgr. Ing. Miroslava Zajíčka, M.A., Ph.D. jako člena komisí pro státní rigorózní zkoušky 

(návrh byl schválen jednomyslně) 

 

Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo, tematický okruh Mezinárodní právo 

JUDr. Milana Lipovského, Ph.D. jako vedoucího disertačních prací (návrh byl schválen 

jednomyslně) 

 

Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 

JUDr. Jakuba Tomšeje, Ph.D. jako vedoucího disertačních prací (návrh byl schválen 

jednomyslně) 
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4. Přehled obhajob doktorských disertačních prací: 

Od 24. listopadu 2020 do 18. února 2021 proběhly tyto obhajoby doktorských disertačních prací: 

 

Mgr. Petra Kalenská, LL.M. 

– Právo na vzdělání příslušníků etnických menšin v evropském systému ochrany lidských práv 

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

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

– 2. 12. 2020 – 5/0 

 

JUDr. Mojmír Vonka 

– Vznik pracovního poměru 

– prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. (školitelka) 

– doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. (předsedkyně komise) 

– 8. 12. 2020 – 5/0 

 

JUDr. Kateřina Juřicová 

– Limity smluvní svobody v občanském právu 

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

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

– 15. 12. 2020 – 5/0 

 

Mgr. Martin Šerák 

– Insolvence obchodních společností v kontextu práva Evropské unie a Spojených států 

amerických 

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

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

– 15. 12. 2020 – 5/0 

 

JUDr. Michal Štang 

– Základní pracovněprávní vztahy a jejich vývojové tendence 

– doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. (školitelka) 

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

– 15. 12. 2020 – 5/0 

 

JUDr. Jan Tuláček 

– Pojem díla v autorském právu 

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

– prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (předseda komise) 

– 16. 12. 2020 – 4/2 

 

Mgr. Kamila Stloukalová 

– Statika a dynamika římské rodiny 

– doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. (školitel) 

– prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. (předseda komise) 

– 17. 12. 2020 – 5/0 
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Mgr. Martin Fatura 

– Metodologie výkladu vícejazyčných právních předpisů 

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

– prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. (předseda komise) 

– 18. 1. 2021 – 7/0 

 

JUDr. Radim Hanák 

– Tabák jako předmět spotřební daně de lege lata a de lege ferenda 

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

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

– 27. 1. 2021 – 5/0 

 

 

5. Závěr 

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

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

  



13 

 
 

Příloha č. 1  

 

Vyjádření vedení PF UK k odborným stanoviskům 

 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy jako instituce již od počátku 90. let minulého století 

na základě rozhodnutí jejího tehdejšího vedení a vědecké rady neposkytuje odborná stanoviska 

k právním otázkám.  Prezentuje pouze výsledky své vzdělávací, vědecké a odborné činnosti 

uskutečňované v souladu se zákonem o vysokých školách a svým statutem a výsledky 

z institucionalizované vědecké podpory, popřípadě realizované na základě dohody uzavřené univerzitou 

či fakultou s třetími stranami. Ústav práva autorského pak ve vymezené oblasti působí jako znalecké 

pracoviště. 

Pokud stanovisko vypracovává akademický, vědecký nebo jiný pracovník fakulty, jedná se 

o jeho osobní stanovisko a odborný názor, přičemž z jeho obsahu, formy a podpisu nemůže být 

dovozováno, že se jedná o stanovisko fakulty či některého z jejích pracovišť. 

Akademičtí, vědečtí a jiní pracovníci by ve svých stanoviscích ke konkrétním právním otázkám 

měli důsledně dbát na to, aby z jejich formy či obsahu nevyplývalo, že se jedná o stanovisko fakulty 

či jejího pracoviště, zejména by neměli používat hlavičkový papír, označení fakulty nebo jejího 

pracoviště. Naopak by v takovém případě měli explicitně uvést, že jde o jejich osobní stanovisko nebo 

že nejde o stanovisko fakulty nebo jejího pracoviště. Uvedené nevylučuje, aby akademičtí, vědečtí a jiní 

pracovníci fakulty zaujímali, vyjadřovali nebo prezentovali odborné názory související s jejich 

vzdělávací, vědeckou a odbornou činností. 

 

 


