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Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

dne 3. června 2021 konané hybridním způsobem 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

I. Sdělení děkana 

II. Rada programu Cooperatio pro vědní oblast Law, rada programu Cooperatio 

pro vědní oblast Economics a návrh kandidátů do oborové rady Grantové agentury 

Univerzity Karlovy 

III. Personální věci: 

1. Řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Petra Bělovského, Dr., pro obor 

Římské právo 

2. Výsledky tajného hlasování v kvalifikačním řízení 

3. Řízení ke jmenování profesorkou doc. JUDr. Heleny Hofmannové, Ph.D., pro obor 

Ústavní právo a státověda 

4. Výsledky tajného hlasování v kvalifikačním řízení 

IV. Kontrolní zprávy doktorských studijních programů 

V. Aktualizace magisterských studijních programů Právo a právní věda 

pro akademický rok 2021/22 (SP1/2 a SP3) 

VI. Nová specializace kurzu LL.M. – „International Dispute Settlement“ 

VII. Projednání návrhu Strategického záměru PF UK na roky 2021−2025 

VIII. Různé 

1. Návrhy na zahájení kvalifikačních řízení 

2. Návrhy na jmenování členů do komisí 

3. Termíny zasedání Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

4. Závěr 

5. Přehled obhajob doktorských disertačních prací 

 

 

I. Sdělení děkana 

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

k epidemiologické situaci konalo hybridním způsobem. Distančně přítomní členové se připojili 

prostřednictvím platformy MS Teams. 
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Děkan fakulty prof. Kuklík informoval o završených řízeních ke jmenování profesorem. 

Na začátku května t. r. byli prezidentem republiky jmenováni profesory: prof. Boháč (obor Finanční 

právo a finanční věda), prof. Wintr (obor Teorie, filozofie a sociologie práva). 

 Děkan fakulty prof. Kuklík uvedl, že v posledních dnech mediálním prostorem rezonuje kauza 

spojená s bývalým studentem PF UK dr. D. Ferim týkající se údajného sexuálně nevhodného chování, 

které se mohlo týkat i studentek fakulty a studentského spolku Kappa Omega. Informoval členy vědecké 

rady o oficiálním vyjádření děkana, které bylo zveřejněno na webových stránkách fakulty a předloženo 

Akademickému senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy dne 27. května 2021. Vyjádření, 

že na fakultě bylo tvrzené jednání dr. Feriho veřejným tajemstvím, není pravdivé, je však pro dobré 

jméno fakulty nepříjemné a je zapotřebí se s touto kauzou vyrovnat. Dále děkan fakulty prof. Kuklík 

uvedl, že Univerzita Karlova má svůj mechanismus pro řešení podobných situací, ale informovanost 

mezi studenty i pedagogy a zaměstnanci univerzity bohužel není příliš velká. Proto, aby vedení 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy předcházelo podobným událostem, nejpozději v září přijde 

s konkrétními kroky, které by se týkaly této oblasti i dalších možných jednání v rozporu s etickým 

kodexem UK. Jednou z možností je zřízení fakultního ombudsmana a také provedení anonymního 

dotazníkového šetření. Dále informoval o rozhodnutí vedení fakulty věnovat větší pozornost činnosti 

studentských spolků. 

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

Před zahájením projednání dalších bodů byli navrženi a zvoleni prof. Boháč a prof. Štangová 

jako skrutátoři k sečtení tajných hlasů. 

 

 

II. Rada programu Cooperatio pro vědní oblast Law, rada programu Cooperatio pro vědní oblast 

Economics a návrh kandidátů do oborové rady Grantové agentury Univerzity Karlovy 

Proděkan prof. Dvořák předal slovo prof. Tomáškovi, proděkanovi pro vědu, výzkum a ediční 

činnost, a požádal ho o představení složení rad programů Cooperatio. 

Proděkan prof. Tomášek informoval přítomné o novém programu Univerzity Karlovy 

Cooperatio, který nahrazuje současný program Progres a bude zahájen v lednu r. 2022, a seznámil členy 

vědecké rady s jeho koncepcí. 

Následně uvedl návrh děkana fakulty, který na základě opatření rektora č. 18/2021 – Zásady 

programu Cooperatio po projednání v kolegiu děkana předkládá ke schválení Vědecké radě Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy nominace na koordinátora, zástupkyni koordinátora a členy rady programu 

Cooperatio pro vědní oblast Law, a to v tomto složení: koordinátor - prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, 

DrSc., zástupkyně koordinátora - prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D., členové rady - doc. JUDr. 

PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M., prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., prof. JUDr. Milan Damohorský, 

DrSc., doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D., prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 

prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc. prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc., 

prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D., doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D., doc. JUDr. Mgr. Magdalena 

Pfeiffer, Ph.D., prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

Návrh byl členy vědecké rady schválen a postoupen na Vědeckou radu Univerzity Karlovy. 

 

Poté přistoupili členové vědecké rady k hlasování o návrhu děkana fakulty, který na základě 

opatření rektora č. 18/2021 – Zásady programu Cooperatio, kdy je u společných vědních oblastí 
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podmínkou projednat nominace koordinátora a zástupce koordinátora vědeckými radami všech 

zúčastněných součástí Univerzity Karlovy, předkládá ke schválení Vědecké radě Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy návrh na koordinátora, zástupce koordinátora a člena rady za Právnickou fakultu 

Univerzity Karlovy pro vědní oblast Economics, a to v tomto složení: koordinátor - prof. Ing. Štěpán 

Jurajda, Ph.D., zástupce koordinátora - prof. Roman Horváth, Ph.D., člen rady - Ing. Josef Montag, 

Ph.D. 

Návrh byl členy vědecké rady schválen a postoupen na Vědeckou radu Univerzity Karlovy. 

 

Proděkan prof. Dvořák předal opět slovo prof. Tomáškovi a požádal ho o představení kandidátů 

do oborové rady Grantové agentury Univerzity Karlovy. 

Proděkan prof. Tomášek se ujal slova a informoval přítomné o výzvě předsedy Grantové 

agentury Univerzity Karlovy prof. Volfa týkající se požadavku nominace dvou kandidátů do výše 

uvedené oborové rady. Jednak za končícího člena doc. Vojtěcha Stejskala, Ph.D. a dále pro doplnění 

odborníka na finanční, ústavní nebo evropské právo. Kolegiem děkana byli dne 20. května 2021 

odsouhlaseni a postoupeni ke schválení vědecké radě JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. a JUDr. Bc. 

Vladimír Pelc, Ph.D. 

Navržení kandidáti byli členy vědecké rady schváleni. 

 

 

III.  Personální věci: 

1. Řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Petra Bělovského, Dr., pro obor Římské právo 

Dopisem ze dne 19. ledna 2021 se na děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy 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 

 

Vědecká rada fakulty tuto žádost projednala na své schůzi dne 18. února 2021 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. Michal Skřejpek, DrSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

Členové: prof. 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 
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Proděkan prof. Dvořák udělil slovo předsedovi komise prof. Skřejpkovi, 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. Bělovskému a požádal jej, aby před vědeckou radou přednesl svou přednášku k oboru Římské 

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. Eliáš, prof. Dvořák, prof. Brtko, prof. Koldinská, 

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. 

 

2. Výsledky tajného hlasování v kvalifikačním řízení 

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

Z 53 členů vědecké rady s hlasovacím právem hlasovalo 42 osob: 

38 hlasů – pro, 

3 hlasů – proti, 

1 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 Univerzity Karlovy). 

 

 

3. Řízení ke jmenování profesorkou doc. JUDr. Heleny Hofmannové, Ph.D., pro obor Ústavní 

právo a státověda 

Dopisem ze dne 21. května 2020 se na děkana Právnické fakulty UK obrátila doc. JUDr. Helena 

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

Ústavní právo a státověda. 

 

Žádost doporučili písemnými stanovisky tito profesoři: 

 

prof. Daniel Halberstam, Michigan University Law School, Ann Arbor, USA 

prof. Donald H. Regan, Michigan University Law School, Ann Arbor, USA 

assoc. Prof. Moritz Jesse, Leiden University, Leiden, Nizozemí 

prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova; 

Ústavní soud ČR, Brno 

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

Karlova; Nejvyšší správní soud, Brno 
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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 profesorkou v tomto složení: 

 

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

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

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košicích; emeritní místopředseda Ústavního soudu ČR 

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

v Bratislavě 

assoc. Prof. Moritz Jesse, Leiden University, Leiden, Nizozemí 

 

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 profesorkou na vědeckou radu. 

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

doc. Hofmannové a požádal ji, aby před vědeckou radou přednesla svou přednášku k oboru Ústavní 

právo a státověda. 

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

k přednášce a osobě uchazečky, k její publikační činnosti a k oboru jako vědecké a pedagogické 

disciplíně, během níž vyjádřili uchazečce podporu: prof. Sládeček, prof. Kühn, prof. Šturma, 

prof. Beran, prof. Koldinská, prof. Kuklík. 

Uchazečka zodpověděla dotazy, které ji byly v rámci všeobecné rozpravy položeny, 

a poděkovala 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 doc. Hofmannové: 

Z 53 členů vědecké rady s hlasovacím právem hlasovalo 42 osob: 

34 hlasů – pro, 

3 hlasů – proti, 

5 hlasů – zdržel se. 

 

Proděkan prof. Dvořák oznámil uchazečce kladný výsledek tajného hlasování členů Vědecké 

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

na rektorát Univerzity Karlovy). 

 

 

IV. Kontrolní zprávy doktorských studijních programů 
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Slova se ujal prof. Kysela, proděkan pro doktorský studijní program. Uvedl, že předložené 

kontrolní zprávy byly vypracovány na základě požadavku Rady pro vnitřní hodnocení, ze kterého 

vyplývá povinnost Právnické fakulty Univerzity Karlovy předložit do 30. září 2021 kontrolní zprávy 

doktorských studijních programů, a že realizace daných studijních programů je umožněna na základě 

udělení institucionální akreditace v oblasti Právo Národním akreditačním úřadem a následným udělením 

oprávnění k uskutečňování studijního programu Radou pro vnitřní hodnocení.  

Cílem jednotlivých kontrolních zpráv je přiblížení aktuální situace a provedených změn, které 

reflektují požadavky Rady pro vnitřní hodnocení a přispívají tím ke zkvalitnění vzdělávací a tvůrčí 

činnosti v daném studijním programu.  

Každá kontrolní zpráva je dále rozdělena do jednotlivých bodů tak, jak vyplývají z usnesení 

Rady pro vnitřní hodnocení, a je vypracována ve spolupráci s garantem příslušného studijního programu. 

Mezi hlavní body patří: Kvalifikační struktura a kvalifikační růst členů oborové rady a školitelů, 

Publikační výsledky členů oborové rady a školitelů, Výzkumné projekty pracoviště, v nichž jsou 

členové oborové rady a školitelé studijního programu v roli nositelů a členů řešitelského kolektivu 

(odděleně), Zapojení doktorandů do těchto výzkumných projektů, Upřesnění požadavků na tvůrčí 

činnost doktoranda. 

Proděkan prof. Dvořák zahájil rozpravu, během níž vystoupili: prof. Skřejpek a prof. Damohorský. 

Poté přistoupili členové vědecké rady k hlasování o usnesení: Vědecká rada Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy bere na vědomí předložené kontrolní zprávy doktorských studijních programů 

a po jejich aktualizaci a doplnění souhlasí s jejich předložením Radě pro vnitřní hodnocení spolu 

s návrhem na prodloužení platnosti doby uskutečňování doktorských studijních programů do roku 2028. 

Usnesení bylo členy vědecké rady schváleno. 

 

 

V. Aktualizace magisterských studijních programů Právo a právní věda pro akademický rok 

2021/22 (SP1/2 a SP3) 

Proděkan prof. Dvořák předal slovo prof. Boháčovi, garantovi magisterského studijního 

programu SP3, a požádal ho o představení aktualizace magisterských studijních programů Právo 

a právní věda pro akademický rok 2021/22 (SP1/2 a SP3). 

Prof. Boháč seznámil přítomné s předkládací zprávou, která byla předložena členům 

Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Tato zpráva obsahuje základní principy 

aktualizace a také přehled změn, které sebou aktualizace přináší. Aktualizace byla schválena kolegiem 

děkana dne 13. května 2021 a senát k ní vyslovil souhlasné stanovisko dne 27. května 2021. 

Prof. Boháč následně stručně okomentoval hlavní principy aktualizací. Všechny magisterské 

studijní programy se aktualizují ve vzájemné provázanosti a ve stejných termínech. Preferována je 

stabilita studijních programů, proto se provádějí jen ty nejnutnější a potřebné změny. Programy SP1/2 

se co nejvíce přizpůsobují programu SP3, zejména pokud jde o povinně volitelné předměty. Velká 

pozornost je také kladena na zohlednění souběhu studijních programů. Mezi nejdůležitější principy 

aktualizace programů SP1/2 patří centrální rušení rekvizit povinně volitelných předmětů (mimo rekvizit 

u předmětů navazujících na sebe římskými číslicemi) a zároveň fakt, že se všechny povinně volitelné 

předměty v SP1/2 budou vyučovat prostřednictvím předmětů z programu SP3. Podstatou aktualizace 

programu SP3 je zvýšení počtu dovednostních předmětů. 
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Návrh na aktualizaci magisterských studijních programů Právo a právní věda (tzv. programy 

SP1/2) byl členy vědecké rady schválen. 

Návrh na aktualizaci magisterského studijního programu Právo a právní věda (tzv. program 

SP3) byl členy vědecké rady schválen. 

 

 

VI. Nová specializace kurzu LL.M. – „International Dispute Settlement“ 

Děkan fakulty prof. Kuklík předložil členům vědecké rady Záměr realizace nového 

mezinárodně uznávaného kurzu LL.M. International Dispute Settlement na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy a požádal je o podpoření této nové specializace, která by rozšířila seznam stávajících kurzů 

a mohla by vést ke zvýšení zájmu o kurzy LL.M. 

Kurz je ve své zamyšlené struktuře koncipován obdobně jako jiné již dříve schválené 

specializace nabízené fakultou a za jeho úspěšné absolvování je navrhováno udělovat mezinárodně 

uznávaný titul LL.M. (Magister Legum/Master of Laws).  

Záměr podpořili svými doporučujícími vyjádřeními prof. Laurence Boisson de Chazournes 

(profesorka mezinárodního práva na Université de Geneve, ředitelka programu International Dispute 

Settlement (MIDS) v Ženevě, spoluřešitelka Geneva Center for International Dispute Settlement (CIDS) 

a prof. Nikos Lavranos (profesor na Vrije Universiteit Brusel (Brussels Diplomatic Academy), 

zakladatel NL-Investmentconsulting). 

Záměr na uskutečňování mezinárodně uznávaného kurzu vedoucího k získání mezinárodně 

uznávaného titulu „LL.M.“ (Magister Legum/Master of Laws) ve specializaci International Disputes 

Settlement na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, jejímž garantem bude prof. JUDr. Pavel Šturma, 

DrSc., byl členy vědecké rady schválen. 

 

 

VII. Projednání návrhu Strategického záměru PF UK na roky 2021−2025 

Děkan fakulty prof. Kuklík představil přítomným Strategický záměr Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy pro období 2021−2025. 

Návrh vytvořila Komise pro strategii a opírá se o podněty z řad členů akademické obce 

a zaměstnanců fakulty na základě podkladů zpracovaných fakultním oddělením strategického rozvoje. 

Jeho mantinely tvoří Strategický záměr MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 

a Strategický záměr Univerzity Karlovy 2021−2025. Na oba tyto dokumenty fakultní strategický záměr 

navazuje. Vychází také z výsledků procesu akreditace a tvorby studijních programů, výstupů komisí 

řešících otázky studia a z anket jak vyučujících, tak studentů. 

Děkan fakulty prof. Kuklík požádal o podpoření předloženého Záměru a doplnil informaci 

o kontrole plnění realizace, kterou bude jednou ročně činit Akademický senát Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy a průběžně Komise pro strategii. 

Návrh Strategického záměru fakulty za roky 2021-2025 byl členy vědecké rady projednán 

a doporučen Akademickému senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy ke schválení. 
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VIII. Různé 

1. Návrhy na zahájení kvalifikačních řízení 

 

Návrh na zahájení habilitačního řízení JUDr. Kateřiny Eichlerové, Ph.D., pro obor Obchodní 

právo 

Dopisem ze dne 31. května 2021 se na děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy obrátila 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. s žádostí o zahájení habilitačního řízení, jehož výsledkem by bylo její 

jmenování docentkou pro obor Obchodní právo. Spolu s touto žádostí předložila habilitační práci 

s názvem „Zastoupení podnikatele“ a požádala, aby jí bylo povoleno přednést na fóru vědecké rady 

habilitační přednášku na téma: „Diskvalifikace z výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní 

korporace“. 

 

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, bylo navrženo ustanovit habilitační komisi 

k posouzení návrhu v tomto složení: 

 

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

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

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Komenského 

v Bratislavě 

prof. JUDr. Jan Dědič, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická 

v Praze 

prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., Právnická fakulta, Masarykova univerzita 

 

Návrh byl členy vědecké rady schválen. 

 

Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. PhDr. Davida Elischera, Ph.D., 

pro obor Občanské právo 

Dopisem ze dne 26. dubna 2021 se na děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy obrátil 

doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. s žádostí o zahájení řízení, jehož výsledkem by bylo jmenování 

profesorem v oboru Občanské právo. 

 

Žádost doporučili písemnými stanovisky tito profesoři: 

 

prof. dr. hab. Ewa Bagińska, Uniwersytet Gdański  

prof. Philippe Lagrange, Emeritní děkan Právnické fakulty Université de Poitiers 

a ředitel Centre d’acces aux droits étrangers (Juriscope) 

prof. JUDr. Anton Dulak, PhD., vedúci Ústavu súkromného práva PEVŠ, Bratislava 

prof. JUDr. Alena Winterová, CSc., Emeritní profesorka, Právnická fakulta, 

Univerzita Karlova 

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

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Ústav 

státu a práva Akademie věd ČR 



9 

 
 

JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu Nejvyššího soudu, Občanskoprávní a obchodní 

kolegium NS 

 

 

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. Alena Winterová, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

prof. JUDr. Jan Dědič, CSc., Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola 

ekonomická v Praze 

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Právnická fakulta Trnavská univerzita v Trnavě 

prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., Právnická fakulta, Masarykova univerzita 

 

Návrh byl členy vědecké rady schválen. 

 

 

2. Návrhy na jmenování členů do komisí 

Vědecká rada schválila tyto návrhy: 

katedra správního práva a správní vědy: 

JUDr. Janu Balounovou, Ph.D. (externí) jako členku komisí pro státní závěrečné zkoušky 

v magisterském studijním programu Právo a právní věda 

 

katedra obchodního práva 

Mgr. Jana Flídra, Ph.D. jako člena komisí pro státní závěrečné zkoušky v magisterském 

studijním programu Právo a právní věda 

 

katedra občanského práva 

doc. JUDr. Ing. Radku Zahradníkovou, Ph.D., LL.M. jako členku komisí pro státní 

závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu Právo a právní věda 

JUDr. Anežku Janouškovou, Ph.D. jako členku komisí pro státní závěrečné zkoušky 

v magisterském studijním programu Právo a právní věda 

Mgr. Ing. Tomáše Střelečka, Ph.D., LL.M. jako člena komisí pro státní závěrečné zkoušky 

v magisterském studijním programu Právo a právní věda 

 

Okruh Ústavní právo – rigorózní zkouška 

JUDr. Jana Grince, Ph.D. jako člena komisí pro státní rigorózní zkoušky 

JUDr. Ondřeje Preusse, Ph.D. jako člena komisí pro státní rigorózní zkoušky 

JUDr. PhDr. Pavla Uhla, Ph.D. et Ph.D. jako člena komisí pro státní rigorózní zkoušky 

JUDr. Kateřinu Janstovou, Ph.D. (externí) jako členku komisí pro státní rigorózní zkoušky 

 

Okruh Právo duševního vlastnictví – rigorózní zkouška 

JUDr. Irenu Holcovou jako členku komisí pro státní rigorózní zkoušky 
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Teoretické právní vědy – Občanské právo 

JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M. jako školitele disertačních prací  

 

Teoretické právní vědy – Ústavní právo a státověda 

Theoretical Legal Sciences – Law und Legal Theory in European Context 

JUDr. Mgr. Tomáše Dumbrovského, Ph.D., J.S.D., LL.M. jako školitele disertačních 

prací 

 

Teoretické právní vědy – Obchodní právo 

JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M. jako školitele disertačních prací  

 

 

3. Termíny zasedání Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

Proděkan prof. Dvořák informoval členy vědecké rady o termínech příštích zasedání, 

a to 16. září, 14. října a 18. listopadu 2021 (vždy od 14 hod.), a vyzval přítomné k hlasování podle 

čl. 5a odst. (1) písmene c) Jednacího řádu Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

o odsouhlasení, aby v případě, že to bude důvodné, bylo možné konat zasedání Vědecké rady 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy hybridním nebo distančním způsobem. 

Návrh byl členy vědecké rady schválen. 

 

 

4. Závěr 

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

 

 

5. Přehled obhajob doktorských disertačních prací: 

Od 23. dubna do 25. května 2021 proběhly tyto obhajoby doktorských disertačních prací: 

 

JUDr. Miloslav Kaše, CSc 

– Vybrané aspekty důchodové reformy v České republice 

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

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

– 13. 5. 2021 – 5/0 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc 


