Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 3. prosince 2013

Čas konání: 14:00 – 16:00 hod.
Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU
Přítomni: 34 členů (dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Zahájení habilitačního řízení JUDr. Jana Kociny, Ph.D.
Další postup v řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Jozefa Čentéše, PhD.
Různé

1. Zahájení
Předsedkyně Vědecké rady děkanka prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. přivítala přítomné členy
na jejím posledním zasedání v roce 2013. Prof. Rozehnalová poté předala slovo proděkanovi pro
vědu a výzkum doc. JUDr. Josefu Kotáskovi, Ph.D. Doc. Kotásek představil program zasedání.
2. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Jana Kociny, Ph.D.
Doc. Kotásek představil členům Vědecké rady návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru Trestní
právo JUDr. Jana Kociny, Ph.D., akademického pracovníka na Katedře trestního práva Právnické
fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V souladu s § 72 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a změně a doplnění dalších zákonů uchazeč předložil všechny odpovídající podklady.
Proděkan doc. Kotásek přednesl návrh na následující usnesení Vědecké rady Právnické fakulty
Masarykovy univerzity:
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje na návrh děkanky habilitační
komisi pro posouzení návrhu na jmenování JUDr. Jana Kociny, Ph.D. docentem v oboru Trestní
právo, ve složení:

předseda
komise:

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. – Nejvyšší soud ČR

členové:

prof. JUDr. Helena Válková, CSc. – Filozofická fakulta UK
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. – Ústavní soud ČR
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. – emeritní profesor PrF MU
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JUDr. Antonín Draštík – Nejvyšší soud ČR

Návrh Vědecká rada svými hlasy přijala (34 členů pro, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel
hlasování).
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 2 tohoto zápisu.
3. Další postup v řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Jozefa Čentéše, PhD.
Doc. Kotásek požádal prof. JUDr. Vladimíra Kratochvíla, CSc., předsedu hodnotící komise pro řízení
ke jmenování profesorem doc. JUDr. Jozefa Čentéše, PhD., o předložení zprávy Vědecké radě ve věci
dalšího postupu v tomto řízení.
Komise pracovala ve složení:
Předseda: prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. – emeritní profesor Právnické fakulty MU
Členové:

doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. – Právnická fakulta MU
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. – Nejvyšší soud
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. – Právnická fakulta Trnavské univerzity
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. – Právnická fakulta MU

Dne 23. října 2013 se hodnotící komise usnesla na návrhu, že uchazeč má být jmenován profesorem
v oboru Trestní právo.
Doc. Kotásek poděkoval prof. Kratochvílovi a 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):
1. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity bere na vědomí zprávu předsedy
hodnotící komise a dosavadní postup ve jmenovacím řízení doc. JUDr. Jozefa Čentéše,
PhD.
2. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím zasedání dne
3. prosince 2013 proběhla další fáze jmenovacího řízení dle § 74 odst. 5 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), a dle článku 6 odst. 6 Směrnice rektora č. 4/2010 Habilitační řízení a řízení ke
jmenování profesorem na Masarykově univerzitě, a vyzývá uchazeče k přednesu přednášky,
ve které předloží svou koncepci vědecké práce a výuky v oboru trestního práva.
3. Vědecká rada bere na vědomí téma přednášky „Veda trestného práva z pohl’adu vedeckej a
pedagogickej činnosti", které uchazeč navrhl dle čl. 6 odst. 6 citované směrnice.
Doc. Kotásek přistoupil k hlasování o volbě skrutátorů, a to v navrhovaném složení:
•
•

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
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Skrutátoři byli v tomto složení Vědeckou radou zvoleni (34 členů pro, žádný člen nebyl proti a nikdo
se nezdržel hlasování).
Doc. Kotásek vyzval doc. Čentéše k proslovení přednášky. Po této přednášce doc. Kotásek otevřel
diskuzi a požádal o dotazy z pléna.
Po ukončení rozpravy doc. Kotásek zahájil neveřejnou část jednání Vědecké rady. Také požádal
nečleny Vědecké rady k opuštění jednací místnosti. Poté doc. Kotásek otevřel rozpravu.
Následně Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity hlasovala tajným hlasováním o
návrhu, zda má být doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. jmenován profesorem.
Z celkového počtu 43 členů Vědecké rady bylo hlasování přítomno 34 členů.
Rozdáno hlasovacích lístků - 34
Odevzdáno hlasovacích lístků - 34
Odevzdáno kladných hlasů - 30
Odevzdáno záporných hlasů - 1
Odevzdáno neplatných hlasů - 3
Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada doporučila děkance, aby předložila Vědecké
radě Masarykovy univerzity návrh na jmenování doc. JUDr. Jozefa Čentéše, PhD. profesorem v
oboru Trestní právo.
Doc. Kotásek poté pozval doc. Čentéše do zasedací místnosti za účelem oznámení výsledku tajného
hlasování. Doc. Čentéš vyjádřil díky a důvěru, že spolupráce mezi katedrami trestního práva bude
dále úspěšně pokračovat.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 3 tohoto zápisu.
4. Různé
Vědecká rada PrF MU schválila na základě hlasování v bodu Různé následující (34 členů pro, žádný
člen nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování).
V rámci „Schválení nových členů komise pro Státní rigorózní zkoušku z řad akademických
pracovníků s titulem Ph.D.“ byli na základě návrhu komise pro státní rigorózní zkoušku ve
specializaci Finanční právo schváleni jako noví členové stále komise:
•
•

JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. – jako interní člen
JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (VUT v Brně) – jako externí člen

V rámci „Schválení školitele z řad akademických pracovníků s titulem CSc. a Ph.D. pro studenta DSP
a změněné téma jeho disertační práce“ schválila Vědecká rada změnu tématu disertační práce
doktorandky v oboru Správní právo a právo životního prostředí Mgr. Veroniky Solisové pod vedením
školitelky JUDr. Jany Dudové, Ph.D. z tématu „Možnosti zvýhodnění ekologicky příznivých materiálů
v legislativě ČR“ na téma „Nejlepší dostupné techniky v právu životního prostředí ČR a vybraných
zemí EU.“
V rámci „Schválení školitelů z řad akademických pracovníků (s titulem Ph.D.) pro konkrétní studenty
DSP (přijaté ke studiu v akademickém roce 2013/2014) a konkrétní témata disertačních prací“ bylo
schváleno následující:
Obor
Ústavní

Navrhovaný školitel
JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.

Student
Téma disertační práce
Mgr. Bc. Martin Normativní
meze
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právo
a
státověda
Dějiny
Mgr. et Mgr. Naďa Štachová, Ph.D.
práva
a
římské
právo
Občanské
právo

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.
JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Trestní
právo

JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.
JUDr. Eva Žatecká, Ph.D.

Teorie
práva

JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Správní
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
právo
a
právo ŽP
Mezin.
a JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
evropské
právo
Finanční
právo
finanční
vědy

JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
a
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA

Bobák

sociálních práv

Mgr. et Mgr. Římskoprávní
vlivy
v
Lenka
Šmídová právní úpravě nabývání
Malárová
vlastnického
práva
přírůstkem
v
novém
občanském zákoníku
Mgr. Matěj Dobeš Uplatnění
směnky
v
civilním soudním řízení:
komparativní studie
Mgr.
Lukáš Nájem bytu a nájem
Hadamčík
domu (podle zákona č.
89/2012 Sb.)
Mgr.
Ivana Stalking v české právní
Jarošová
úpravě
Mgr.
Jan Koncepce trestního řízení
Provazník
východiska
a
perspektivy
Mgr. Jiří Sobotka
Veřejný
zájem,
jeho
kontexty a výklad v
podmínkách
českého
právního řádu
Mgr. Bc. Alžbeta Opravné prostředky v
Kondelová
cizineckém právu
Mgr.
Sulitka

Dušan Zásady
efektivity
a
rovnocennosti
unijního
práva a jejich aplikace
vnitrostátními
soudy
členských států
JUDr.
Tomáš Specifika
výkladu
a
Balco, LL.M.
aplikace
smluv
o
zamezení
dvojímu
zdanění
Mgr.
Lubomír Vliv
harmonizace
Kučera
spotřebních
daní
v
Evropské unii na správu
daní v České republice

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

Na závěr doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. poděkoval všem přítomným za účast na zasedání Vědecké
rady.

Další zasedání Vědecké rady se uskuteční v úterý 4. února 2014.
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V Brně dne 7. ledna 2014
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Zapsal: Mgr. Ing. Jiří Jaroš

Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Prezenční listina
Návrh děkanky Právnické fakulty MU na zahájení habilitačního řízení JUDr. Jana
Kociny, Ph.D.
Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího postupu
v řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Jozefa Čentéše, PhD.
Podklady pro bod Různé – Schválení nových členů komise pro Státní rigorózní
zkoušku z řad akademických pracovníků s titulem Ph.D.; Schválení školitele z řad
akademických pracovníků s titulem CSc. a Ph.D. pro studenta DSP a změněné téma
jeho disertační práce; Schválení školitelů z řad akademických pracovníků (s titulem
Ph.D.) pro konkrétní studenty DSP (přijaté ke studiu v akademickém roce 2013/2014)
a konkrétní témata disertačních prací.
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