Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 5. června 2012

Čas konání: 14:00 – 17:30 hod.
Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU
Přítomni: 31 členů (dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Další postup v habilitačním řízení JUDr. Bohuslava Petra, Ph.D.
Další postup v habilitačním řízení JUDr. Kateřiny Ronovské, Ph.D.
Zahájení habilitačního řízení JUDr. Radima Polčáka, Ph.D.
Zahájení habilitačního řízení JUDr. Marka Fryštáka, Ph.D.
Různé

1. Zahájení
Jednání zahájila děkanka prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. a přivítala přítomné členy vědecké
rady. Prof. Rozehnalová vyzvala členy vědecké rady, aby poskytovali co nejširší zpětnou vazbu a
vyjadřovali otevřeně svůj názor. Dále také zdůraznila, že výtky, které se objevují u habilitačních a
profesorských řízení se týkají oněch situací, kdy kandidát odchází z vědecké rady a vlastně neví, proč
neuspěl. Prof. Rozehnalová dále požádala členy vědecké rady, aby těmto situacím napomáhali
předcházet. Proděkan pro vědu a výzkum doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. následně představil
program zasedání vědecké rady.
2. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Bohuslava Petra, Ph.D.
Proděkan pro vědu a výzkum doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. požádal prof. JUDr. Jana Hurdíka,
DrSc., předsedu habilitační komise pro habilitační řízení JUDr. Bohuslava Petra, Ph.D. o předložení
zprávy vědecké radě ve věci dalšího postupu v tomto habilitačním řízení, stručného přednesu závěrů
oponentských posudků s tím, že oponenti budou mít prostor pro vystoupení v rámci rozpravy. Prof.
Hurdík informoval o činnosti habilitační komise, která pracovala ve složení:

předseda komise:

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

Právnická fakulta
Masarykovy univerzity

členové:

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík

Ústavní soud

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.

Právnická fakulta
Univerzity Karlovy

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Právnická fakulta
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Masarykovy univerzity
JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

Nejvyšší soud

Komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce:
•
•
•

prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc. – Ústav štátu a práva SAV
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. – Právnická fakulta UK v Praze
JUDr. Ludvík David, CSc. – Nejvyšší soud

Na základě posudků oponentů, které doporučily připustit uchazeče k obhajobě habilitační práce,
komise zhodnotila úroveň habilitační práce.
Dne 28. 3. 2012 se habilitační komise usnesla na návrhu, že uchazeč má být jmenován docentem v
oboru občanské právo.
Doc. Kotásek poděkoval za prezentaci a otevřel krátkou rozpravu. Doc. Kotásek následně předložil
členům vědecké rady ke schválení níže uvedené usnesení. Vědecká rada jej následně přijala.
Hlasování vědecké rady: (31 členů pro, žádný člen nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování):
1. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity bere na vědomí zprávu předsedy
habilitační komise a dosavadní postup v habilitačním řízení JUDr. Bohuslava Petra, Ph.D.
2. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím zasedání dne
5. 6. 2012 proběhla další fáze habilitačního řízení dle § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a dle
článku 5 odst. 8 Směrnice rektora č. 4/2010 Habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem na Masarykově univerzitě.
3. Vědecká rada bere na vědomí téma habilitační přednášky Zásada „nemo plus iuris ad
alienum transferre potest, quam ipse habet“, které uchazeč navrhnul dle čl. 5 odst. 9 písm.
b) citované směrnice.
Zhodnocením habilitační přednášky pověřuje vědecká rada tyto své členy:
•
•

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Po přednášce Dr. Petra požádal proděkan doc. Kotásek členy vědecké rady pověřené zhodnocením
přednášky, aby se ujali své práce. Ti opustili jednací místnost za účelem vypracování svých
stanovisek. V jednací místnosti byla zahájena rozprava k přednášce, jejíž součástí byly též reakce Dr.
Petra na otázky a doporučení, které vzešly z oponentských posudků.
Po ukončení rozpravy následovala neveřejná část jednání vědecké rady. Prof. Rozehnalová
představila jménem obou hodnotitelů hodnocení přednášky uchazeče. Plný text zprávy o hodnocení
habilitační přednášky je obsažen v habilitačním spisu. Doc. Kotásek dále otevřel rozpravu.
Následně byli vědeckou radou zvoleni skrutátoři ve složení :
•
•

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
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Poté vědecká rada hlasovala tajným hlasováním o návrhu, zda má být JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D.
jmenován docentem.
Z celkového počtu 41 členů vědecké rady bylo hlasování přítomno 31 členů.
Rozdáno hlasovacích lístků - 31
Odevzdáno hlasovacích lístků - 31
Odevzdáno kladných hlasů - 11
Odevzdáno záporných hlasů - 17
Odevzdáno neplatných hlasů - 3
Na základě výsledku tajného hlasování vědecká rada doporučila děkance, aby rektorovi Masarykovy
univerzity nepředkládala návrh na jmenování JUDr. Bohuslava Petra, Ph.D. docentem v oboru
občanského práva.
3. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Kateřiny Ronovské, Ph.D.
Doc. Kotásek i v tomto bodě nejprve požádal prof. JUDr. Jana Hurdíka, DrSc., předsedu habilitační
komise pro habilitační řízení JUDr. Kateřiny Ronovské, Ph.D. o předložení zprávy vědecké radě ve
věci dalšího postupu v tomto habilitačním řízení. Prof. Hurdík následně informoval o činnosti
habilitační komise, která pracovala ve složení:

předseda komise:

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

Právnická fakulta
Masarykovy univerzity

členové:

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, Ph.D.

Paneurópska vysoká
škola

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.

Právnická fakulta
Univerzity Karlovy

prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc

Právnická fakulta
Masarykovy univerzity

prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.

Ústav štátu a práva
SAV

Komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce:
•
•
•

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. – Právnická fakulta MU
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. – Ústavní soud ČR
doc. JUDr. Anton Dulak, Ph.D. – Právnická fakulta Komenského Univerzity v Bratislavě

Na základě posudků oponentů, které doporučily připustit uchazečku k obhajobě habilitační práce,
komise zhodnotila úroveň habilitační práce.
Dne 2. 5. 2012 se habilitační komise usnesla na návrhu, že uchazečka má být jmenována docentkou
v oboru občanské právo.
Doc. Kotásek i po této prezentaci za ni poděkoval a otevřel rozpravu. Doc. Kotásek poté předložil
členům vědecké rady ke schválení níže uvedené usnesení. Vědecká rada jej přijala.
Hlasování vědecké rady: (31 členů pro, žádný člen nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování):
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1. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity bere na vědomí zprávu předsedy
habilitační komise a dosavadní postup v habilitačním řízení JUDr. Kateřiny Ronovské, Ph.D.
2. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím zasedání dne
5. 6. 2012 proběhla další fáze habilitačního řízení dle § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a dle
článku 5 odst. 8 Směrnice rektora č. 4/2010 Habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem na Masarykově univerzitě.
3. Vědecká rada bere na vědomí téma habilitační přednášky Nadační účel a jeho limity, které
uchazečka navrhnula dle čl. 5 odst. 9 písm. b) citované směrnice.
Zhodnocením habilitační přednášky pověřuje vědecká rada tyto své členy:
•
•

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.

Po přednášce Dr. Ronovské požádal následně proděkan doc. Kotásek členy vědecké rady pověřené
zhodnocením přednášky, aby se ujali své práce. Tito členové opustili jednací místnost za účelem
vypracování svých stanovisek. V jednací místnosti byla zahájena rozprava k přednášce, jejíž součástí
byly též reakce Dr. Ronovské na otázky a doporučení, které vzešly z oponentských posudků.
Po ukončení rozpravy doc. Kotásek zahájil neveřejnou část jednání vědecké rady. Prof. Bejček
představil jménem obou hodnotitelů hodnocení přednášky uchazečky. Plný text zprávy o hodnocení
habilitační přednášky je obsažen v habilitačním spisu. Doc. Kotásek dále otevřel rozpravu.
Následně byli vědeckou radou zvoleni skrutátoři ve složení:
•
•

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Poté vědecká rada hlasovala tajným hlasováním o návrhu, zda má být JUDr. Kateřina Ronovská,
Ph.D. jmenována docentkou.
Z celkového počtu 41 členů vědecké rady bylo hlasování přítomno 31 členů.
Rozdáno hlasovacích lístků - 31
Odevzdáno hlasovacích lístků - 31
Odevzdáno kladných hlasů - 28
Odevzdáno záporných hlasů - 3
Odevzdáno neplatných hlasů - 0
Na základě výsledku tajného hlasování vědecká rada doporučila děkance, aby předložila rektorovi
Masarykovy univerzity návrh na jmenování JUDr. Kateřiny Ronovské, Ph.D. docentkou v oboru
občanského práva.
4. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Radima Polčáka, Ph.D.
Proděkan doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. informoval vědeckou radu o návrhu na zahájení
habilitačního řízení v oboru teorie práva JUDr. Radima Polčáka, Ph.D., odborného asistenta a
vedoucího Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Konstatoval, že
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v souladu s § 72 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů,
uchazeč předložil všechny podklady a přednesl návrh na následující usnesení:

Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje na návrh děkanky habilitační
komisi pro posouzení návrhu na jmenování JUDr. Radima Polčáka, Ph.D. docentem v oboru teorie
práva, ve složení:
předseda komise:

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Právnická fakulta MU

členové:

doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.

Právnická fakulta UK

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

Ústavní soud ČR

doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Právnická fakulta MU

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Národohospodářská
fakulta VŠE

Návrh vědecká rada svými hlasy přijala (29 členů pro, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel
hlasování).
5. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Marka Fryštáka, Ph.D.
Doc. Kotásek informoval vědeckou radu o návrhu na zahájení habilitačního řízení v oboru trestní
právo JUDr. Marka Fryštáka, Ph.D., odborného asistenta na katedře trestního práva Právnické
fakulty Masarykovy univerzity. I v tomto případě doc. Kotásek dále konstatoval, že v souladu s § 72
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, uchazeč předložil
všechny podklady a přednesl návrh na následující usnesení:

Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje na návrh děkanky habilitační
komisi pro posouzení návrhu na jmenování JUDr. Marka Fryštáka, Ph.D. docentem v oboru trestní
právo, ve složení:
předseda komise:

prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

Právnická fakulta MU

členové:

doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Právnická fakulta MU

prof. JUDr. Jan Musil, CSc.

Ústavní soud ČR

doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Právnická fakulta PEVŠ

JUDr. Antonín Draštík

Nejvyšší soud ČR
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Návrh vědecká rada svými hlasy přijala (28 členů pro, žádný člen nebyl proti a jeden se zdržel
hlasování).

6. Různé
Vědecká rada schválila po návrhu Oborové komise (29 členů pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel
hlasování) žádost o změnu tématu disertační práce doktorandky v oboru Občanské právo Mgr. Evy
Dobrovolné z původního tématu „Ochrana spotřebitele jako projev zásady ochrany slabší strany
právního vztahu v Návrhu společného referenčního rámce v kontextu českého soukromého práva“
na „Nabývání vlastnického práva smlouvou“.

Podklady pro bod Různé jsou součástí přílohy č. 6.
Na závěr děkanka a předsedkyně vědecké rady prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. poděkovala
všem přítomným za účast na vědecké radě.
Další zasedání vědecké rady se uskuteční 2. října 2012 a 4. prosince 2012.

V Brně dne 18. června 2012
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Zapsal: Mgr. Ing. Jiří Jaroš

Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího postupu
habilitačního řízení JUDr. Bohuslava Petra, Ph.D.
3. Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího postupu
habilitačního řízení JUDr. Kateřiny Ronovské, Ph.D.
4. Návrh děkanky Právnické fakulty MU na zahájení habilitačního řízení JUDr. Radima Polčáka,
Ph.D.
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5. Návrh děkanky Právnické fakulty MU na zahájení habilitačního řízení JUDr. Marka Fryštáka,
Ph.D.
6. Podklady pro bod Různé
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