Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 3. února 2015

Čas konání: 14:00 – 15:00 hod.
Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU
Přítomni: 27 členů (dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Projednání návrhu žádosti o akreditaci
Zahájení habilitačního řízení JUDr. Kateřiny Frumarové, Ph.D.
Zahájení habilitačního řízení JUDr. Miloše Matuly, CSc.
Další postup v habilitačním řízení JUDr. Mgr. Pavla Molka, Ph.D., LL.M.
Různé

1. Zahájení
Paní předsedkyně Vědecké rady prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., děkanka fakulty,
zahájila zasedání a poděkovala za účast všem přítomným členům. Prof. Rozehnalová se omluvila
členům za zdržení v zahájení, neboť se čekalo na chybějící členy. Následně předala vedení
zasedání proděkanovi pro vědu a výzkum doc. JUDr. Josefu Kotáskovi, Ph.D. Doc. Kotásek
představil program zasedání. Konstatoval, že jedním z bodů programu má být i bod dalšího
postupu v habilitačním řízení, který je ukončen tajným hlasováním Vědecké rady. Pro tento typ
hlasování je potřeba přítomnosti 2/3 všech členů Vědecké rady, tedy při počtu celkem 42 členů je
nutné, aby jich bylo přítomno alespoň 28. Doc. Kotásek však informoval, že přítomných členů je
pouze 27. Není tak dosaženo potřebného kvora. Se souhlasem Vědecké rady se tak doc.
Kotásek věnoval ostatním bodům programu pro případ, že by některý z členů Rady dorazil
později.
2. Projednání návrhu žádosti o akreditaci
Vědecké radě byl předložen k projednání návrh na akreditaci studijního oboru Právo informačních
a komunikačních technologií doktorského studijního programu Teoretické právní vědy
v angličtině. Doc. Kotásek ve stručnosti představil podkladový materiál a požádal o dotazy ze
strany členů Rady. Vzhledem k absenci dotazů doc. Kotásek přikročil k hlasování.
Návrh Vědecká rada svými hlasy přijala (27 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. Kateřiny Frumarové, Ph.D.
Doc. Kotásek v rámci tohoto bodu uvedl návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru Správní
právo a právo životního prostředí JUDr. Kateřiny Frumarové, Ph.D., odborné asistentky na
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Katedře správního práva a finančního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
V souladu s § 72 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších
zákonů uchazečka předložila všechny odpovídající podklady. Doc. Kotásek následně přednesl
Vědecké radě návrh na její následující usnesení:
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje na návrh děkanky habilitační
komisi pro posouzení návrhu na jmenování JUDr. Kateřiny Frumarové, Ph.D. docentkou v oboru
Správní právo a právo životního prostředí, a to ve složení:
předseda komise:

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. – Masarykova univerzita

členové:

doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. - Masarykova univerzita
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem, Vysoká škola finanční a správní v Praze
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. – Univerzita Karlova v Praze

Návrh Vědecká rada svými hlasy přijala (27 členů pro, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel
hlasování).
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 3 tohoto zápisu.
4. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Miloše Matuly, CSc.
Doc. Kotásek v rámci tohoto bodu uvedl návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru Správní
právo a právo životního prostředí JUDr. Miloše Matuly, CSc., odborného asistenta na Katedře
práva Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. 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 následně 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. Miloše Matuly, CSc. docentem v oboru Správní
právo a právo životního prostředí, ve složení:

předseda komise:

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. – Masarykova univerzita

členové:

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. – Masarykova univerzita
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. – Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoká škola finanční a správní v Praze
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. – Západočeská univerzita v Plzni,
Univerzita Karlova v Praze

Návrh Vědecká rada svými hlasy přijala (27 členů pro, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel
hlasování).
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Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 4 tohoto zápisu.
5. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Mgr. Pavla Molka, Ph.D., LL.M.
Jak bylo zmíněno v úvodu, vzhledem k nepostačujícímu počtu přítomných členů Vědecké rady
potřebných pro vrcholnou fázi tohoto bodu, tedy pro tajné hlasování, rozhodla předsedkyně
Vědecké rady prof. Rozehnalová o přesunutí tohoto bodu na následující zasedání. Doc. Kotásek
před tímto rozhodnutím ještě znovu přečetl jména všech nepřítomných členů, za účelem zjištění,
zda některý z nich nepřišel v mezičase.
6. Různé
Vědecká rada PrF MU v tomto bodu jednání schválila na základě hlasování následující dva
návrhy (27 členů pro, žádný člen nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování).
1) Návrh na nového člena zkušebních komisí pro ústní i písemnou část SZZk v bakalářském
studiu.
•

JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D.
interní učitelka Katedry správní vědy a správního práva
titul Ph.D. získán v r. 2013

2) Návrh na nové členy zkušebních komisí SZZk v magisterském a navazujícím magisterském
studiu.
•

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
interní učitel Katedry občanského práva
titul Ph.D. získán v r. 2011

•

JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.
interní učitelka Katedry občanského práva
titul Ph.D. získán v r. 1999

Podklady k těmto návrhům jsou součástí Přílohy č. 5 zápisu.

Další zasedání Vědecké rady PrF MU je plánováno na úterý 7. dubna 2015.

V Brně dne 16. února 2015
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

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

Prezenční listina
Návrh na akreditaci studijního oboru Právo informačních a komunikačních
technologií doktorského studijního programu Teoretické právní vědy v angličtině
Návrh děkanky Právnické fakulty MU na zahájení habilitačního řízení JUDr.
Kateřiny Frumarové, Ph.D.
Návrh děkanky Právnické fakulty MU na zahájení habilitačního řízení JUDr. Miloše
Matuly, CSc.
Podklady pro bod Různé
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