Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 7. října 2014

Čas konání: 14:00 – 16:00 hod.
Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU
Přítomni: 33 členů (dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu)
Program jednání:
1. Zahájení
2. Projednání návrhu žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem v oboru Právo Evropské unie
3. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Filipa Ščerby, Ph.D.
4. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Jana Kociny, Ph.D.
5. Různé

1. Zahájení
Paní předsedkyně Vědecké rady prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., děkanka fakulty,
přivítala všechny přítomné členy. Poté předala slovo proděkanovi pro vědu a výzkum doc. JUDr.
Josefu Kotáskovi, Ph.D. Ten poté představil program zasedání.
2. Projednání návrhu žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem v oboru Právo Evropské unie
Vědecké radě byl předložen k projednání návrh žádostí o akreditace habilitačního řízení a řízení
ke jmenování profesorem v oboru Právo Evropské unie. K žádostem se stručně vyjádřil vedoucí
Katedry mezinárodního a evropského práva prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Návrh Vědecká rada svými hlasy přijala (32 členů pro, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel
hlasování).
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 2 tohoto zápisu.
3. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Filipa Ščerby, Ph.D.
Doc. Kotásek v rámci tohoto bodu uvedl návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru Trestní
právo JUDr. Filipa Ščerby, Ph.D., odborného asistenta na Katedře trestního práva Právnické
fakulty Palackého univerzity v Olomouci. 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 poté 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. Filipa Ščerby, Ph.D. docentem v oboru Trestní
právo, ve složení:
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předseda komise:

prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. – emeritní profesor Právnické fakulty
Masarykovy univerzity

členové:

doc. JUDr. Věra Kalvodová – Právnická fakulta Masarykovy univerzity
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. – Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislavě
JUDr. Anotnín Draštík – Nejvyšší soud

Návrh Vědecká rada svými hlasy přijala (31 členů pro, žádný člen nebyl proti a jeden se zdržel
hlasování).
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 3 tohoto zápisu.
4. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Jana Kociny, Ph.D.
Doc. Kotásek požádal pana prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., předsedu hodnotící komise pro
habilitační řízení Dr. Kociny, o předložení zprávy Vědecké radě ve věci dalšího postupu v daném
řízení.
Komise pracovala ve složení:
Předseda: prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. – Nejvyšší soud
Členové:

prof. JUDr. Helena Válková, CSc. – Filozofická fakulta UK
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. – Právnická fakulta MU (emeritní profesor)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, PhD., DSc., Univ. Priv. Prof. – Právnická fakulta MU
JUDr. Antonín Draštík – Nejvyšší soud

Komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce:
•
•
•

doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. – Právnická fakulta MU
JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D. – Nejvyšší státní zastupitelství
prof. JUDr. Jan Musil, CSc. – Ústavní soud

Na základě posudků oponentů, které doporučily připustit uchazeče k obhajobě habilitační práce,
komise zhodnotila úroveň habilitační práce.
Dne 27. května 2014 se habilitační komise usnesla na návrhu, že uchazeč má být jmenován
docentem v oboru Trestní právo.
Doc. Kotásek poděkoval prof. Šámalovi a přítomným oponentům, kteří se postupně vyjadřovali ke
svým posudkům, k habilitační práci a k osobě uchazeče o jmenování. Poté doc. Kotásek předložil
členům Vědecké rady ke schválení níže uvedené usnesení. Vědecká rada jej přijala.
Hlasování Vědecké rady: (33 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.
Jana Kociny, Ph.D.
2. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím
zasedání dne 7. 10. 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 „Účinná lítost", které
uchazeč navrhl dle citované směrnice.

Doc. Kotásek přistoupil k hlasování o volbě skrutátorů, a to v navrhovaném složení:
•
•

JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Skrutátoři byli v tomto složení Vědeckou radou zvoleni (33 členů pro, žádný člen nebyl proti a
nikdo se nezdržel hlasování).
Doc. Kotásek vyzval Dr. Kocinu 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.
Vzhledem k absenci dalších dotazů a námětů k diskuzi, Vědecká rada Právnické fakulty
Masarykovy univerzity následně hlasovala tajným hlasováním o návrhu, zda má být JUDr. Jan
Kocina, Ph.D. jmenován docentem.
Z celkového počtu 43 členů Vědecké rady bylo hlasování přítomno 33 členů.
Rozdáno hlasovacích lístků - 33
Odevzdáno hlasovacích lístků - 33
Odevzdáno kladných hlasů - 28
Odevzdáno záporných hlasů - 3
Odevzdáno neplatných hlasů - 2
Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada doporučila děkance, aby předložila
rektorovi Masarykovy univerzity návrh na jmenování JUDr. Jana Kociny, Ph.D. docentem v oboru
Trestní právo.
Doc. Kotásek poté pozval Dr. Kocinu do zasedací místnosti a oznámil mu výsledek tajného
hlasování.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 4 tohoto zápisu.
5. Různé
Vědecká rada PrF MU v tomto bodu jednání schválila na základě hlasování následující (32 členů
pro, žádný člen nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování).
1. Schválení školitelů z řad akademických pracovníků (s titulem CSc. a Ph.D.) pro konkrétní
studenty DSP (přijaté ke studiu v akademickém roce 2014/2015) a konkrétní témata disertačních
prací:
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
o Mgr. Miloslav Keltner (učo 206585) PrF D-TPV4 TEPR kombin. [sem 1]
Rozhodovací činnost soudu
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
o Mgr. Martina Grochová (učo 348609) PrF D-TPV4 USPS [sem 1]
Ústavněprávní rozměr nových forem rodičovství
JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
o Mgr. Veronika Mojžišová (učo 361201) PrF D-TPV4 DPRP kombin. [sem 1]
Pracovní pomět v letech 1945 – 1965
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
o Mgr. Marta Janoušková (učo 440482) PrF D-TPV4 OBCP kombin. [sem 1]
Metody řešení úpadku
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.
o JUDr. Tomáš Rydval (učo 440481) PrF D-TPV4 OBCP kombin. [sem 3]
Aktuální otázky náhrady újmy s exkurzem do Codice Civile
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.
o JUDr. Roman Vicherek (učo 19275) PrF D-TPV4 TRPR kombin. [sem 1]
Trestněprávní řešení přeplněnosti věznic
JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.
o Mgr. Bc. Jan Petrov (učo 347993) PrF D-TPV4 USPS [sem 1]
Vliv existence ústavnich soudů na vnitrostátni provádění Úmluvy a
judikatury ESLP
o Mgr. Lenka Píčová (učo 325653) PrF D-TPV4 USPS kombin. [sem 1]
Posametové ústavní soudy jako političtí aktéři.
JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
o Mgr. Daniel Jadrníček (učo 348186) PrF D-TPV4 OBPR (nenast.)
Možnosti a meze ochrany informací potenciálně využitelných v
hospodářské soutěži a důsledky porušení povinnosti jejich ochrany ze
strany zavázaných osob
JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
o Mgr. Kateřina Švarcová (učo 348684) PrF D-TPV4 SPZP [sem 1]
Vybrané právní aspekty environmentální úlohy obce
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
o Mgr. Marek Vrbík (učo 348583) PrF D-TPV4 SPZP kombin. [sem 1]
Veřejnoprávní disciplinární odpovědnost v justiční sféře
JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
o Mgr. Helena Bartáková (učo 170151) PrF D-TPV4 SPZP kombin. [sem 1]
Odpovědnost za správní delikty v soutěžním právu

2. Návrh na nového člena komise pro obhajoby bakalářských a magisterských diplomových prací
a člena komise pro státní závěrečné bakalářské zkoušky:
Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.
interní učitel katedry práva životního prostředí a pozemkového práva
titul Ph.D. získán v r. 2013
3. Návrh na nového člena komise pro obhajoby bakalářských a magisterských diplomových prací
a člena komise pro státní závěrečné bakalářské zkoušky:
Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.
interní učitel katedry práva životního prostředí a pozemkového práva
titul Ph.D. získán v r. 2014

Podklady k tomuto návrhu jsou součástí Přílohy č. 5 zápisu.
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Doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. na závěr poděkoval všem přítomným za účast na zasedání
Vědecké rady.

Další zasedání Vědecké rady PrF MU se uskuteční v úterý 2. prosince 2014.

V Brně dne 31. října 2014
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Zapsal: Mgr. Ing. Jiří Jaroš

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezenční listina
Formulář Žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/oboru řízení ke jmenování
profesorem
Návrh děkanky Právnické fakulty MU na zahájení habilitačního řízení JUDr. Filipa
Ščerby, Ph.D.
Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího postupu
v habilitačním řízení JUDr. Jana Kociny, Ph.D.
Podklady pro bod Různé
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