Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 1. října 2013

Čas konání: 14:00 – 16:00 hod.
Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU
Přítomni: 37 členů (dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Zahájení habilitačního řízení JUDr. Markéty Selucké, Ph.D.
Další postup v habilitačním řízení JUDr. Václava Stehlíka, Ph.D., LL.M.
Různé

1. Zahájení
V úvodu jednání Vědecké rady její předsedkyně děkanka prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
přivítala přítomné členy Vědecké rady a představila její složení od 1. 9. 2013. Zvláště přivítala a
představila 4 nové členy. Prof. Rozehnalová následně předala slovo proděkanovi pro vědu a výzkum
doc. JUDr. Josefu Kotáskovi, Ph.D. Ten seznámil členy Vědecké rady se současným stavem
kvalifikačních řízení na fakultě. Doc. Kotásek dále přednesl členům Vědecké rady návrh vzhledem
k ustanovování hodnotitelů přednášky v rámci kvalifikačních řízení na Vědecké radě. Z příslušných
norem vyplývá, že ustanovení hodnotitelů je možností, ne však povinností. Po diskuzi vyplynulo, že
dané opatření je nadbytečné, prokázání kvalifikace je splněno ostatními podmínkami kvalifikačních
řízení a úloha hodnotitelů je pak pouze formální. Vědecká rada tedy dále bez zvláštního vyžádání
nebude ustanovovat hodnotitele přednášek před členy Vědecké rady v kvalifikačních řízeních.
2. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Markéty Selucké, Ph.D.
Proděkan doc. Kotásek představil členům Vědecké rady návrh na zahájení habilitačního řízení
v oboru Občanské právo JUDr. Markéty Selucké, Ph.D., odborné asistentky na katedře občanského
práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V souladu s § 72 zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů uchazečka předložila všechny odpovídající
podklady a proděkan doc. Kotásek tak přednesl návrh na následující usnesení Vědecké rady
Právnické fakulty MU:
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje na návrh děkanky habilitační
komisi pro posouzení návrhu na jmenování JUDr. Markéty Selucké, Ph.D. docentkou v oboru
Občanské právo, ve složení:
předseda:

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

Právnická fakulta MU
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členové:

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

PRK Partners, advokátní kancelář

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.

Právnická fakulta UK

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.

Právnická fakulta
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Právnická fakulta MU

Návrh Vědecká rada svými hlasy přijala (33 členů pro, žádný člen nebyl proti a 2 se zdrželi
hlasování).
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 2 tohoto zápisu.
3. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Václava Stehlíka, Ph.D., LL.M.
Doc. Kotásek požádal prof. JUDr. Vladimíra Týče, CSc., předsedu hodnotící komise pro habilitační
řízení JUDr. Václava Stehlíka, Ph.D., LL.M. o předložení zprávy Vědecké radě ve věci dalšího
postupu v habilitačním řízení.
Prof. Týč představil habilitační komisi, která pracovala ve složení:
Předseda:

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 M. Passer, Ph.D., LL.M.

Nejvyšší správní soud

doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

Provozně
ekonomická
Mendelovy univerzity v Brně

fakulta

Komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce:
•
•
•

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
doc. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M.

Právnická fakulta MU
Právnická fakulta Paneurópské vysoké školy
Právnická fakulta UK

Na základě posudků oponentů, které doporučily připustit uchazeče k obhajobě habilitační práce,
komise zhodnotila úroveň habilitační práce.
Dne 10. září 2013 se habilitační komise usnesla na návrhu, že uchazeč má být jmenován docentem v
oboru Právo Evropské unie.
Doc. Kotásek poděkoval prof. Týčovi a vyzval přítomné oponenty doc. Slašťana a doc. Křepelku o
předložení svých závěrů. Za nepřítomného doc. Krále závěry představil prof. Týč. Doc. Kotásek
následně otevřel rozpravu. Poté předložil členům Vědecké rady ke schválení níže uvedené usnesení.
Vědecká rada jej přijala.
Hlasování Vědecké rady: (34 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. Václava Stehlíka, Ph.D.,
LL.M.
2. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím zasedání dne
1. října 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 "Národní procesní autonomie při
aplikaci práva EU – pojmová charakteristika a limity", které uchazeč navrhl dle čl. 5 odst. 9
písm. b) citované směrnice.

Doc. Kotásek vyzval Dr. Stehlíka k proslovení přednášky. Po této přednášce doc. Kotásek vyzval Dr.
Stehlíka k reakcím na otázky z oponentských posudků a zahájil veřejnou rozpravu. Zároveň doc.
Kotásek připomenul členům Vědecké rady účel dělení jejího jednání v rámci kvalifikačních řízení na
veřejnou a neveřejnou část.
Po ukončení rozpravy doc. Kotásek zahájil neveřejnou část jednání Vědecké rady a vyzval nečleny
Vědecké rady k opuštění jednací místnosti. Následně doc. Kotásek otevřel rozpravu. Vzhledem
k absenci dalších připomínek z pléna doc. Kotásek přistoupil k hlasování o volbě skrutátorů,
v navrhovaném složení:
•
•

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Skrutátoři byli v tomto složení Vědeckou radou zvoleni.
Následně Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity hlasovala tajným hlasováním o
návrhu, zda má být JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. jmenován docentem.
Z celkového počtu 43 členů Vědecké rady bylo hlasování přítomno 37 členů.
Rozdáno hlasovacích lístků - 37
Odevzdáno hlasovacích lístků - 37
Odevzdáno kladných hlasů - 37
Odevzdáno záporných hlasů - 0
Odevzdáno neplatných hlasů - 0
Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada doporučila děkance, aby předložila rektorovi
Masarykovy univerzity návrh na jmenování JUDr. Václava Stehlíka, Ph.D., LL.M. docentem v oboru
Právo Evropské unie.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 3 tohoto zápisu.
4. Různé
Na základě návrhu komise pro státní rigorózní zkoušku ve specializaci Mezinárodní právo veřejné
Vědecká rada schválila návrh na odvolání prof. JUDr. Vladislava Davida, DrSc. z funkce člena komise
pro státní rigorózní zkoušky z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Na základě návrhu komise
pro státní rigorózní zkoušku ve specializaci Evropské právo Vědecká rada schválila návrh na odvolání
také doc. JUDr. Otakara Ellera, CSc. z funkce člena komise pro státní rigorózní zkoušky ve
specializaci Evropské právo z důvodu nepříznivého zdravotního stavu.
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Současně Vědecká rada schválila návrh na jmenování nového člena pro obě komise JUDr. Václava
Stehlíka, Ph.D., LL.M., jenž je odborným asistentem na PrF UP v Olomouci na katedře
mezinárodního a evropského práva.
Tyto návrhy na změny ve složení komise pro státní rigorózní zkoušky Vědecká rada schválila, kdy 34
členů bylo pro návrhy, nikdo proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Na základě návrhu oborové komise doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, oboru
Ústavní právo a státověda Vědecká rada schválila návrh na odvolání prof. JUDr. Jana Filipa, CSc. z
funkce člena oborové rady Právnické fakulty MU z důvodu změny pracovního poměru k MU. Na
jeho místo schválila návrh na jmenování současného předsedy oborové komise oboru Ústavní právo
a státověda doc. JUDr. Jana Svatoně, CSc.
Tyto změny ve složení oborové rady byly schváleny počtem 34 členů hlasujících pro návrhy, nikdo
nehlasoval proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Na návrh jednotlivých oborových komisí doktorského studijního programu Vědecká rada schválila
(34 členů pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel hlasování) jmenování:
• doc. JUDr. Marka Fryštáka, Ph.D. – školitelem v oboru Trestní právo
• doc. JUDr. Petra Mrkývku, Ph.D. – školitelem v oboru Finanční právo a finanční vědy
• doc. JUDr. Radima Polčáka, Ph.D. – školitelem v oboru:
o Teorie práva
o Právo informačních a komunikačních technologií

Podklady k tomuto návrhu jsou součástí Přílohy č. 4 zápisu.

Na závěr předsedkyně Vědecké rady děkanka prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. poděkovala
všem přítomným za účast na zasedání Vědecké rady.

Další zasedání Vědecké rady se uskuteční v úterý 3. prosince 2013.

V Brně dne 8. října 2013
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Zapsal: Mgr. Ing. Jiří Jaroš
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Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Prezenční listina
Návrh děkanky Právnické fakulty MU na zahájení habilitačního řízení JUDr. Markéty
Selucké, Ph.D.
Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího postupu
habilitačního řízení JUDr. Václava Stehlíka, Ph.D., LL.M. a další podklady k tomuto
bodu
Podklady pro bod Různé - Změny ve složení komise pro Státní rigorózní zkoušku;
Změna ve složení oborové rady a Schválení školitelů studentů DSP z řad profesorů a
docentů
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