Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 4. června 2013

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.
7.
8.

Zahájení
Předání Stříbrné medaile Masarykovy univerzity JUDr. Stanislavu Sedláčkovi, Ph.D.
Projednání návrhu jmenování prof. JUDr. Vladimíra Kratochvíla, CSc. emeritním profesorem
Projednání návrhu žádosti o akreditaci řízení ke jmenování profesorem v oboru Pracovní
právo a sociální zabezpečení
Zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Jozefa Čentéše, PhD.
Zahájení habilitačního řízení JUDr. Mgr. Pavla Molka, Ph.D., LL.M
Další postup v habilitačním řízení JUDr. Mgr. Martina Škopa, Ph.D.
Různé

1. Zahájení
V úvodu jednání Vědecké rady prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. přivítala přítomné a jednání
zahájila.
2. Předání Stříbrné medaile Masarykovy univerzity JUDr. Stanislavu Sedláčkovi, Ph.D.
Paní děkanka prof. Rozehnalová představila stručně osobnost pana JUDr. Stanislava Sedláčka, Ph.D.
a jeho dílo a následně předala slovo prorektorovi Masarykovy univerzity prof. PhDr. Ladislavu
Rabušicovi, CSc., který dále pokračoval ve výčtu aktivit Dr. Sedláčka. V zastoupení pana rektora
Masarykovy univerzity pan prorektor prof. Rabušic předal Dr. Sedláčkovi Stříbrnou medaili
Masarykovy univerzity, s jejímž udělením vyslovila souhlas svým hlasováním ukončeným dne 26.
dubna 2013 Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity a svým hlasováním ukončeným
dne 24. května 2013 Vědecká rada Masarykovy univerzity. JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. medaili
přijal a poděkoval přítomným členům Vědecké rady za toto ocenění.
Paní děkanka a předsedkyně Vědecké rady prof. Rozehnalová v souvislosti s tímto bodem jednání
upozornila na reprodukce jedné z maleb Dr. Sedláčka, které byly členům Vědecké rady věnovány.
3. Projednání návrhu jmenování prof. JUDr. Vladimíra Kratochvíla, CSc. emeritním profesorem
Prof. Rozehnalová v rámci daného bodu informovala členy Vědecké rady, že prof. JUDr. Vladimír
Kratochvíl, CSc. již není v současné době zaměstnancem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a
předala slovo doc. JUDr. Věře Kalvodové, Dr., vedoucí katedry trestního práva, která členům
Vědecké rady představila návrh na jmenování prof. Kratochvíla emeritním profesorem fakulty jako
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vyjádření ocenění za mimořádné výsledky pedagogické a vědecké práce v oblasti práva a právní
vědy.
Návrh poté Vědecká rada svými hlasy přijala (30 členů pro, žádný člen nebyl proti a jeden se zdržel
hlasování).
Po tomto souhlasu Vědecké rady předala její předsedkyně prof. Rozehnalová prof. Kratochvílovi
dekret, díky němuž mu byly s účinností od 1. července 2013 uděleny práva emeritního profesora, a
to v souladu s čl. 9 Směrnice rektora č. 2/2010 Karierní řád Masarykovy univerzity. Prof. Kratochvíl
dekret přijal a ve své řeči ke členům Vědecké rady vyjádřil díky za toto, dle jeho slov, nejvyšší
ocenění své akademické kariéry.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 2 tohoto zápisu.
4. Projednání návrhu žádosti o akreditaci řízení ke jmenování profesorem v oboru Pracovní právo a
sociální zabezpečení
Prof. Rozehnalová v úvodu konstatovala, že jedinou fakultou disponující všemi relevantními
akreditacemi je Právnická fakulta Univerzity Karlovy. Právnická fakulta Masarykovy univerzity však
po naplnění základních podmínek nyní má v úmyslu zažádat o akreditaci řízení ke jmenování
profesorem v oboru Pracovní právo a sociální zabezpečení. Prof. Rozehnalová předala slovo
vedoucímu katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení doc. JUDr. Milanu Galvasovi, CSc. a
ten představil základní náležitosti akreditace. V rámci diskuze prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. navrhl
několik formálních úprav. Následně bylo přistoupeno k hlasování o schválení akreditačního materiálu
pro další řízení ve smyslu navržených připomínek.
Návrh poté Vědecká rada svými hlasy přijala (31 členů pro, žádný člen nebyl proti, žádný se nezdržel
hlasování).
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 3 tohoto zápisu.
5. Zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Jozefa Čentéše, PhD.
Proděkan pro vědu a výzkum doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. představil členům Vědecké rady návrh
na zahájení řízení ke jmenování profesorem v oboru Trestní právo doc. JUDr. Jozefa Čentéše, PhD.,
docenta na Katedře trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnické fakulty Univerzity
Komenského v Bratislavě. Doc. Kotásek konstatoval, že v souladu s § 74 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 komisi pro
posouzení návrhu na jmenování doc. JUDr. Jozefa Čentéše, PhD. profesorem v oboru Trestní právo,
ve složení:
předseda komise:

prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

členové:

doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Právnická fakulta MU

doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Právnická fakulta MU

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Nejvyšší soud

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

Právnická fakulta Trnavské univerzity v
Trnave
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Návrh Vědecká rada svými hlasy přijala (31 členů pro, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel
hlasování).
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 4 tohoto zápisu.
6. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Mgr. Pavla Molka, Ph.D., LL.M
Doc. Kotásek seznámil členy Vědecké rady s návrhem na zahájení habilitačního řízení v oboru
Ústavní právo a státověda JUDr. et Mgr. Pavla Molka, Ph.D., LL.M., odborného asistenta na Katedře
ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V souladu s § 72 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů uchazeč předložil všechny
odpovídající podklady a doc. Kotásek tak přednesl návrh na následující usnesení:
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje na návrh děkanky habilitační
komisi pro posouzení návrhu na jmenování JUDr. et Mgr. Pavla Molka, Ph.D., LL.M docentem v
oboru Ústavní právo a státověda, ve složení:
předseda komise:

prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Právnická fakulta MU

členové:

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Právnická fakulta MU

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.

Senát Parlamentu ČR

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

Ústavní soud

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Paneurópská vysoká škola

Návrh Vědecká rada svými hlasy přijala (31 členů pro, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel
hlasování).
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 5 tohoto zápisu.
7. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Mgr. Martina Škopa, Ph.D.
Doc. Kotásek požádal prof. JUDr. PhDr. Miloše Večeřu, CSc., předsedu habilitační komise pro
habilitační řízení JUDr. Mgr. Martina Škopa, Ph.D. o předložení zprávy Vědecké radě ve věci dalšího
postupu v habilitačním řízení.
Habilitační komise pracovala ve složení:
Předseda:

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Právnická fakulta MU

Členové:

doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Právnická fakulta MU

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

Nejvyšší správní soud

doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.

Nejvyšší správní soud

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Ústav štátu a práva, SAV
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Komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce:
•
•
•

prof. JUDr. Jiří Přibáň, Ph.D.
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Cardiff Law School
Ústavní soud
Ústav štátu a práva, SAV

Na základě posudků oponentů, které doporučily připustit uchazeče k obhajobě habilitační práce,
komise zhodnotila úroveň habilitační práce.
Dne 16. května 2013 se habilitační komise usnesla na návrhu, že uchazeč má být jmenován
docentem v oboru Teorie práva.
Doc. Kotásek poděkoval prof. Večeřovi a otevřel rozpravu. Poté předložil členům Vědecké rady ke
schválení níže uvedené usnesení. Vědecká rada jej přijala.
Hlasování Vědecké rady: (30 členů pro, žádný člen nebyl proti a jeden se zdržel hlasování):
1. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity bere na vědomí zprávu předsedy
habilitační komise a dosavadní postup v habilitačním řízení JUDr. Mgr. Martina Škopa,
Ph.D.
2. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím zasedání dne
4. 6. 2013 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 "Narace jako součást metodologie
právní vědy", které uchazeč navrhl dle čl. 5 odst. 9 písm. b) citované směrnice.
Zhodnocením habilitační přednášky pověřuje Vědecká rada tyto své členy:
•
•

prof. JUDr. Naděždu Rozehnalovou, CSc.
prof. JUDr. Jana Hurdíka, DrSc.

Zároveň byli Vědeckou radou zvoleni skrutátoři ve složení:
•
•

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

Doc. Kotásek následně vyzval Dr. Škopa k proslovení přednášky. Po této přednášce požádal
proděkan doc. Kotásek členy Vědecké rady pověřené zhodnocením přednášky, aby se ujali své práce.
Za účel zpracování stanovisek k habilitační přednášce opustila prof. Rozehnalová a prof. Hurdík
místnost. V návaznosti na přednášku byla zahájena rozprava, jejíž součástí byly též reakce Dr. Škopa
na otázky vyplývajících z oponentských posudků. Doc Kotásek dále vyjádřil díky Dr. Škopovi a
otevřel veřejnou rozpravu.
Po ukončení rozpravy doc. Kotásek zahájil neveřejnou část jednání Vědecké rady a vyzval nečleny
Vědecké rady k opuštění jednací místnosti. Jednací místnost opustil také člen Vědecké rady JUDr.
Mgr. Martin Škop, Ph.D. Prof. Rozehnalová poté přednesla společné znění posudku vzhledem
k hodnocení habilitační přednášky Dr. Škopa. Doc. Kotásek poté opět otevřel rozpravu.
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Následně Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity hlasovala tajným hlasováním o
návrhu, zda má být JUDr. Mgr. Martin Škop, 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 - 28
Odevzdáno záporných hlasů - 2
Odevzdáno neplatných hlasů - 1
Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada doporučila děkance, aby předložila rektorovi
Masarykovy univerzity návrh na jmenování JUDr. Mgr. Martina Škopa, Ph.D. docentem v oboru
Teorie práva.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 6 tohoto zápisu.
8. Různé
V rámci tohoto bodu byly členům Vědecké rady předloženy podklady k projednání reakreditace
navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa, obor Veřejná správa. Podklady
stručně představila doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. s doplněními od proděkanky JUDr. Jany
Jurníkové, Ph.D. a děkanky prof. Rozehnalové. Po navazující diskuzi, zejména vzhledem
k připomínce pana prof. JUDr. Josefa Fialy, CSc. vzhledem ke vztahům k civilnímu právu a civilnímu
procesnímu právu Vědecká rada Právnické fakulty souhlasila s předložením akreditace ve smyslu
podkladových materiálů (31 členů pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel hlasování).
Podklady k tomuto návrhu jsou součástí Přílohy č. 7 tohoto zápisu.
Vědecká rada schválila (31 členů pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel hlasování) návrh na změnu
složení komise pro státní doktorské zkoušky oboru Mezinárodní a evropské právo. Tento návrh byl
projednán a doporučen oborovou komisí dne 3. 6. 2013. Vědecká rada tak vzhledem
k nepříznivému zdravotnímu stavu doc. JUDr. Otakara Ellera, CSc. schválila jeho odvolání z komise a
jako nového člena komise schválila JUDr. Jana Passera, Ph.D., LL.M., soudce Nejvyššího správního
soudu.
Podklady k tomuto návrhu jsou součástí Přílohy č. 8 zápisu.

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 1. října 2013.

V Brně dne 14. června 2013
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Zapsal: Mgr. Ing. Jiří Jaroš
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Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prezenční listina
Životopis prof. JUDr. Vladimíra Kratochvíla, CSc.
Formulář žádosti o akreditaci řízení ke jmenování profesorem v oboru Pracovní právo
a sociální zabezpečení
Návrh děkanky Právnické fakulty MU na zahájení řízení ke jmenování profesorem
doc. JUDr. Jozefa Čentéše, PhD.
Návrh děkanky Právnické fakulty MU na zahájení habilitačního řízení JUDr. Mgr.
Pavla Molka, Ph.D., LL.M
Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího postupu
habilitačního řízení JUDr. Mgr. Martina Škopa, Ph.D. a další podklady k tomuto bodu
Podklady k projednání reakreditace navazujícího magisterského studijního programu
Veřejná správa, obor Veřejná správa
Návrh na změnu složení komise pro státní doktorské zkoušky oboru Mezinárodní a
evropské právo
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