Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 1. dubna 2014

Čas konání: 14:00 – 16:00 hod.
Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU
Přítomni: 36 členů (dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu)
Program jednání:
1. Zahájení
2. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Markéty Selucké, Ph.D.
3. Různé

1. Zahájení
Předsedkyně Vědecké rady děkanka prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. přivítala všechny
přítomné členy. Zvláště představila a přivítala nového člena Vědecké rady, a to děkana Právnické
fakulty Univerzity Karlovy, prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc. Prof. Rozehnalová informovala o úmrtí
prof. JUDr. Vladislava Davida, DrSc. a požádala členy Vědecké rady o uctění jeho památky chvílí
ticha. Následovalo podání informace o stavu rekonstrukce části budovy a fakultní knihovny. Tato
knihovna má v budoucnu působit jako centrum vědeckých informací v oblasti práva. Poté předala
slovo proděkanovi pro vědu a výzkum doc. JUDr. Josefu Kotáskovi, Ph.D. Doc. Kotásek představil
program zasedání.
2. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Markéty Selucké, Ph.D.
Doc. Kotásek požádal prof. JUDr. Jana Hurdíka, DrSc., předsedu hodnotící komise pro habilitační
řízení Dr. Selucké, o předložení zprávy Vědecké radě ve věci dalšího postupu v tomto řízení.
Komise pracovala ve složení:
Předseda:

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. – Právnická fakulta MU

Členové:

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš – Ústav státu a práva AV ČR
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. – Právnická fakulta UK
doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D. – Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v
Košicích
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. – Právnická fakulta MU
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Komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce:
•
•
•

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. – Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. – Právnická fakulta MU (emeritní profesor)
doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D. – Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košicích

Na základě posudků oponentů, které doporučily připustit uchazečku k obhajobě habilitační práce,
komise zhodnotila úroveň habilitační práce.
Dne 10. února 2014 se habilitační komise usnesla na návrhu, že uchazečka má být jmenována
docentkou v oboru Občanské právo.
Doc. Kotásek poděkoval prof. Hurdíkovi, který přednesl posudky i za oponenty. Poté doc. Kotásek
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
habilitační komise a dosavadní postup v habilitačním řízení JUDr. Markéty Selucké, Ph.D.
2. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím zasedání dne 1.
dubna 2014 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
směrnice rektora Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě.
3. Vědecká rada bere na vědomí téma habilitační přednášky "Pojem „spotřebitel“ v soukromém
právu", které uchazečka navrhla dle citované směrnice.
Doc. Kotásek přistoupil k hlasování o volbě skrutátorů, a to v navrhovaném složení:
•
•

doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Skrutátoři byli v tomto složení Vědeckou radou zvoleni (34 členů pro, žádný člen nebyl proti a nikdo
se nezdržel hlasování).
Doc. Kotásek vyzval Dr. Seluckou 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.
Následně Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity hlasovala tajným hlasováním o
návrhu, zda má být JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. jmenována docentkou.
Z celkového počtu 43 členů Vědecké rady bylo hlasování přítomno 36 členů.
Rozdáno hlasovacích lístků - 36
Odevzdáno hlasovacích lístků - 36
Odevzdáno kladných hlasů - 35
Odevzdáno záporných hlasů - 1
Odevzdáno neplatných hlasů - 0

Zápis ze zasedání Vědecké rady PrF MU dne 1. dubna 2014 – strana 2

Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada doporučila děkance, aby předložila rektorovi
Masarykovy univerzity návrh na jmenování JUDr. Markéty Selucké, Ph.D. docentkou v oboru
Občanské právo.
Doc. Kotásek poté pozval Dr. Seluckou do zasedací místnosti a oznámil jí výsledek tajného hlasování.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 2 tohoto zápisu.
3. Různé
Doc. Kotásek seznámil členy Vědecké rady o stavu probíhajících habilitačních řízení na fakultě.
Vědecká rada PrF MU dále schválila na základě hlasování v bodu Různé následující (34 členů pro,
žádný člen nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování) dva návrhy:
1) Návrh na novou členku komise pro obhajoby bakalářských a magisterských diplomových
prací a členku komise pro ústní státní bakalářské zkoušky:
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
interní učitelka katedry mezinárodního a evropského práva
titul Ph.D. získán v r. 2013
2) Návrh na nového člena komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském
studiu a člena komisí pro obhajoby bakalářských a diplomových prací:
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.
interní učitel katedry teorie práva
titul Ph.D. získán v r. 2008

Podklady k tomuto návrhu jsou součástí Přílohy č. 3 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 3. června 2014.

V Brně dne 15. dubna 2014
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

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

Prezenční listina
Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího postupu
v habilitačním řízení JUDr. Markéty Selucké, Ph.D.
Podklady pro bod Různé – Návrh na nové členy komise pro obhajoby bakalářských a
magisterských prací a nové členy komise pro státní závěrečné zkoušky.
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