Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 4. prosince 2012

Čas konání: 14:00 – 17:30 hod.
Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU
Přítomni: 32 členů (dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Zahájení habilitačního řízení JUDr. Václava Stehlíka, LL.M., Ph.D.
Zahájení habilitačního řízení JUDr. Mgr. Martina Škopa, Ph.D.
Další postup v habilitačním řízení JUDr. Marka Fryštáka, Ph.D.
Další postup v habilitačním řízení JUDr. Radima Polčáka, Ph.D.
Různé

1. Zahájení
Jednání vědecké rady zahájila děkanka prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. a přivítala její
přítomné členy. V úvodu prof. Rozehnalová seznámila členy s aktuálním stavem v souvislosti
s žalobou JUDr. Bohuslava Petra, Ph.D. Proděkan pro vědu a výzkum doc. JUDr. Josef Kotásek,
Ph.D. poté představil program zasedání vědecké rady.
2. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Václava Stehlíka, LL.M., Ph.D.
Proděkan doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. seznámil členy vědecké rady s návrhem na zahájení
habilitačního řízení v oboru Právo Evropské unie JUDr. Václava Stehlíka, LL.M., Ph.D., odborného
asistenta na Katedře evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého. Doc. Kotásek
konstatoval, že v souladu s § 72 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění
dalších zákonů, uchazeč předložil všechny odpovídající 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. Václava Stehlíka, LL.M., Ph.D. docentem v oboru
Právo Evropské unie, ve složení:
předseda komise:

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Právnická fakulta MU

členové:

prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Právnická fakulta MU

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

Právnická fakulta UK

JUDr. Jan Passer, Ph.D., LL.M.

Nejvyšší správní soud
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doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

Provozně
ekonomická
fakulta Mendelovy uni. v
Brně

Návrh vědecká rada svými hlasy přijala (28 členů pro, žádný člen nebyl proti a jeden se zdržel
hlasování).
3. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Mgr. Martina Škopa, Ph.D.
Doc. Kotásek v rámci bodu č. 3 představil členům vědecké rady návrh na zahájení habilitačního řízení
v oboru Teorie práva JUDr. Mgr. Martina Škopa, Ph.D., odborného asistenta na Katedře právní
teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Doc. Kotásek i v tomto případě konstatoval, že
v souladu s § 72 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů,
uchazeč předložil všechny odpovídající 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. Mgr. Martina Škopa, Ph.D. docentem v oboru
Teorie práva, ve složení:
předseda komise:

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Právnická fakulta MU

členové:

doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Právnická fakulta MU

doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D. LL.M., S.J.D.

Nejvyšší správní soud

JUDr. Jan Passer, Ph.D., LL.M.

Nejvyšší správní soud

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Ústav štátu a práva SAV

Návrh vědecká rada svými hlasy přijala (28 členů pro, žádný člen nebyl proti a jeden se zdržel
hlasování).
4. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Marka Fryštáka, Ph.D.
Doc. Kotásek úvodem tohoto bodu požádal prof. JUDr. Vladimíra Kratochvíla, CSc. předsedu
habilitační komise pro habilitační řízení JUDr. Marka Fryštáka, Ph.D. o předložení zprávy vědecké
radě ve věci dalšího postupu v habilitačním řízení. Prof. Kratochvíl posléze informoval o činnosti
habilitační komise, která pracovala ve složení:
Předseda:

prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

Právnická fakulta MU

Členové:

doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Právnická fakulta MU

prof. JUDr. Jozef Záhora, Ph.D.

Právnická fakulta PEVŠ

prof. JUDr. Jan Musil, CSc.

Ústavní soud ČR

JUDr. Antonín Draštík

Nejvyšší soud ČR

Komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce:
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•
•
•

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, PhD., DSc., Univ. Priv. Prof. – Právnická fakulta MU
doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD – Právnická fakulta PEVŠ
JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D. – Nejvyšší státní zastupitelství

Na základě posudků oponentů, které doporučily připustit uchazeče k obhajobě habilitační práce,
komise zhodnotila úroveň habilitační práce.
Dne 19. listopadu 2012 se habilitační komise usnesla na návrhu, že uchazeč má být jmenován
docentem v oboru Trestní právo.
Doc. Kotásek poděkoval a otevřel rozpravu. Poté předložil členům vědecké rady ke schválení níže
uvedené usnesení. Vědecká rada jej přijala.
Hlasování vědecké rady: (32 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. Marka
Fryštáka, Ph.D.

2.

Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím
zasedání dne 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 "Lze zjišťovat v přípravném
řízení skutkový stav věci rychle a jednoduše?", které uchazeč navrhl dle čl. 5 odst. 9
písm. b) citované směrnice.

Zhodnocením habilitační přednášky pověřuje vědecká rada tyto své členy:
•
•

prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr. h. c.
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph. D.

Po přednášce Dr. Fryštáka požádal následně proděkan doc. Kotásek členy vědecké rady pověřené
zhodnocením přednášky, aby se ujali své práce. Prof. Musil a doc. Skulová opustili jednací místnost
směrem k vypracování svých stanovisek. V jednací místnosti byla zahájena rozprava k přednášce, jejíž
součástí byly též reakce Dr. Fryštáka na otázky a doporučení, které vzešly z oponentských posudků.
Dr. Fryšták se postupně věnoval všem dotazům oponentů. Doc Kotásek poděkoval Dr. Fryštákovi za
vypořádání se s dotazy a otevřel veřejnou rozpravu.
Po ukončení rozpravy doc. Kotásek zahájil neveřejnou část jednání vědecké rady a vyzval nečleny
vědecké rady k opuštění jednací místnosti. Doc. Skulová 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.
JUDr. Petr Mrkývka, Ph. D.

Poté vědecká rada hlasovala tajným hlasováním o návrhu, zda má být JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
jmenován docentem.
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Z celkového počtu 40 členů vědecké rady bylo hlasování přítomno 31 členů.
Rozdáno hlasovacích lístků - 31
Odevzdáno hlasovacích lístků - 31
Odevzdáno kladných hlasů - 29
Odevzdáno záporných hlasů - 2
Odevzdáno neplatných hlasů - 0
Na základě výsledku tajného hlasování vědecká rada doporučila děkance, aby předložila rektorovi
Masarykovy univerzity návrh na jmenování JUDr. Marka Fryštáka, Ph.D. docentem v oboru trestního
práva.
5. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Radima Polčáka, Ph.D.
Doc. Kotásek i v rámci tohoto habilitačního řízení nejprve požádal předsedu habilitační komise, nyní
pro habilitační řízení JUDr. Radima Polčáka, Ph.D., o předložení zprávy vědecké radě ve věci dalšího
postupu v habilitačním řízení. Předseda habilitační komise, prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc, se
následně ujal slova. Prof. Večeřa informoval o činnosti habilitační komise, která pracovala ve složení:
Předseda:

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

Komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce:
•
•
•

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. – Právnická fakulta MU
doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. – Nejvyšší správní soud
JUDr. Ján Matejka, Ph.D. – Ústav státu a práva AV ČR

Komise zhodnotila úroveň habilitační práce, a to na základě doporučujících posudků oponentů
směrem k připuštění uchazeče k obhajobě habilitační práce.
Komise se usnesla na návrhu, že uchazeč má být jmenován docentem v oboru teorie práva dne 14.
listopadu 2012.
Doc. Kotásek otevřel rozpravu a poté předložil členům vědecké rady ke schválení níže uvedené
usnesení. Vědecká rada jej přijala.
Hlasování vědecké rady: (28 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. Radima
Polčáka, Ph.D.

2.

Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím
zasedání dne 4. prosince 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
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(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 „Informační technologie a
zákonná publikace psaného práva“, které uchazeč navrhl dle čl. 5 odst. 9 písm. b)
citované směrnice.

Zhodnocením habilitační přednášky pověřuje vědecká rada tyto své členy:
•
•

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Zároveň byli vědeckou radou zvoleni skrutátoři, a to ve složení:
•
•

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

Po ukončení přednášky požádal doc. Kotásek prof. Hurdíka a prof. Gregorovou, aby se ujali své
práce. V jednací místnosti byla zatím zahájena rozprava k přednášce. Dr. Polčák také reagoval na
dotazy vyplývající z oponentských posudků. Doc Kotásek poté poděkoval Dr. Polčákovi a otevřel
veřejnou rozpravu.
Doc. Kotásek následně zahájil neveřejnou část jednání vědecké rady. Doc. Kotásek také požádal ty,
kdo nejsou členy vědecké rady, aby nyní opustili jednací místnost. Následně představila prof.
Gregorová hodnocení představující stanovisko obou hodnotitelů. Doc. Kotásek po představení
hodnocení otevřel rozpravu.
Vědecká rada následně hlasovala tajným hlasováním o návrhu, zda má být JUDr. Radim Polčák,
Ph.D. jmenován docentem.
Z celkového počtu 40 členů vědecké rady bylo hlasování přítomno 30 členů.
Rozdáno hlasovacích lístků - 30
Odevzdáno hlasovacích lístků - 30
Odevzdáno kladných hlasů - 26
Odevzdáno záporných hlasů - 2
Odevzdáno neplatných hlasů - 2
Vědecká rada tímto doporučila děkance, aby předložila rektorovi Masarykovy univerzity návrh na
jmenování JUDr. Radima Polčáka, Ph.D. docentem v oboru Teorie práva.
6. Různé
Vědecká rada schválila (31 členů pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel hlasování) po návrhu Oborové
rady žádost o jmenování nových školitelů v souvislosti s odchodem prof. JUDr. Karla Marka, CSc. z
Právnické fakulty MU. Jednalo se o jmenování pro následující studenty:
•

Mgr. Ing. Ivo Macek (téma disertační práce – „Obchodní vztahy vyplývající z financování
PPP projektů“ – navržená školitelka JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.)

•

Mgr. Petra Jelínková (téma disertační práce – „Odpovědnost jednatele společnosti s ručením
omezeným de lege lata a de lege ferenda“ – navržená školitelka JUDr. Eva Večerková, Ph.D.)
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Na základě rozhodnutí MŠMT byla Právnické fakultě MU rozšířena akreditace doktorského
studijního programu Teoretické právní vědy o obor Právo informačních a komunikačních technologií.
V návaznosti na akreditační materiály a jednání oborové rady dne 13. 11. 2012 byla navržena a
následně děkankou jmenována oborová komise výše uvedeného nového oboru v čele s předsedou
doc. JUDr. Josefem Kotáskem, Ph.D.
Na základě návrhu oborové rady vědecká rada schválila (30 členů pro, nikdo proti a 1 člen se zdržel
hlasování) doc. JUDr. Josefa Kotáska, Ph.D. jako nového člena oborové rady.

Podklady pro bod Různé jsou součástí přílohy č. 5.

Na závěr proděkan pro vědu a výzkum doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. poděkoval všem přítomným
za účast na vědecké radě.

Další zasedání vědecké rady se uskuteční v úterý 5. února 2013.

V Brně dne 11. prosince 2012
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Zapsal: Mgr. Ing. Jiří Jaroš

Přílohy:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezenční listina
Návrh děkanky Právnické fakulty MU na zahájení habilitačního řízení JUDr. Václava
Stehlíka, LL.M., Ph.D.
Návrh děkanky Právnické fakulty MU na zahájení habilitačního řízení JUDr. Mgr.
Martina Škopa, Ph.D.
Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího postupu
habilitačního řízení JUDr. Marka Fryštáka, Ph.D.
Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího postupu
habilitačního řízení JUDr. Radima Polčáka, Ph.D.
Podklady pro bod Různé
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