Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 7. dubna 2015

Čas konání: 14:00 – 16:30 hod.
Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU
Přítomni: 31 členů (dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Projednání návrhů žádostí o akreditaci
Zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. et doc. JUDr. Naděždy Šiškové, Ph.D.
Další postup v habilitačním řízení JUDr. Mgr. Pavla Molka, Ph.D., LL.M.
Různé

1. Zahájení
Paní předsedkyně Vědecké rady doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., děkanka fakulty, v úvodu
přivítala všechny přítomné členy a představila členy nového kolegia. Paní děkanka následně
předala slovo panu doc. JUDr. Josefu Kotáskovi, Ph.D. a pověřila jej řízením zasedání. Doc.
Kotásek informoval členy Vědecké rady o probíhajících habilitačních řízeních a upozornil členy
Rady na možnost prolistování Výroční zprávy Právnické fakulty Masarykovy univerzity za rok
2014, která je nyní v podobě před schválením se strany Akademického senátu PrF MU. Členy
Rady také informoval o schválení akreditace opravňující fakultu konat habilitační řízení a řízení ke
jmenování profesorem v oboru Právo Evropské unie.
2. Projednání návrhu žádostí o akreditaci
Doc. Kotásek představil podkladové materiály k:
1) Obnově akreditací habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech:
• Mezinárodní právo soukromé
• Obchodní právo
• Teorie práva
• Trestní právo
• Ústavní právo a státověda
2) Obnově akreditací habilitačních řízení v oborech:
• Dějiny státu a práva
• Pracovní právo a sociální zabezpečení
• Správní právo a právo životního prostředí
3) Schválení akreditace nového oboru pro habilitační řízení v oboru:
• Finanční právo a finanční vědy
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Všechny návrhy k podání žádostí o akreditaci na akreditační komisi Vědecká rada svými hlasy
přijala (30 členů pro, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování).
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 2 tohoto zápisu.
3. Zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. et doc. JUDr. Naděždy Šiškové, Ph.D.
Doc. Kotásek v rámci tohoto bodu představil návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem v
oboru Právo Evropské unie doc. et doc. JUDr. Naděždy Šiškové, Ph.D. docentky na Katedře
mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V
souladu s § 74 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů
uchazečka předložila všechny odpovídající podklady. Doc. Kotásek poté přednesl Vědecké radě
návrh následujícího usnesení:
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje na návrh děkanky komisi pro
posouzení návrhu na jmenování doc. et doc. JUDr. Naděždy Šiškové, Ph.D. profesorem v oboru
Právo Evropské unie, ve složení:
předseda komise:

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

členové:

prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.
doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

Návrh Vědecká rada svými hlasy přijala (30 členů pro, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel
hlasování).
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 3 tohoto zápisu.
4. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Mgr. Pavla Molka, Ph.D., LL.M.
Doc. Kotásek v úvodu tohoto bodu požádal pana prof. JUDr. Jana Filipa, CSc. předsedu
hodnotící komise pro habilitační řízení Dr. Molka, o předložení zprávy Vědecké radě ve věci
dalšího postupu v daném řízení. Prof. Filip seznámil členy VR s průběhem habilitačního řízení a
se závěry z posudků.
Komise pracovala ve složení:
Předseda: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Členové: JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.
prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce:
•
•
•

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
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Na základě posudků oponentů, které doporučily připustit uchazeče k obhajobě habilitační práce,
komise zhodnotila úroveň habilitační práce.
Dne 24. listopadu 2014 se habilitační komise usnesla na návrhu, že uchazeč má být jmenován
docentem v oboru Ústavní právo a státověda.
Prof. Bröstl přednesl závěry ze svého posudku osobně.
Poté doc. Kotásek předložil členům Vědecké rady ke schválení níže uvedené usnesení, které
Vědecká rady schválila všemi hlasy, 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. Mgr. Pavla Molka, Ph.D., LL.M.
2. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím zasedání dne 7.
4. 2015 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 "Materiální ohniska versus
nezměnitelné náležitosti ústav", které uchazeč navrhl dle citované směrnice.

Doc. Kotásek dále navrhnul, aby skrutátory byli:
•
•

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

Skrutátoři byli v tomto složení Vědeckou radou zvoleni (30 členů pro, žádný člen nebyl proti a
nikdo se nezdržel hlasování).
Doc. Kotásek vyzval Dr. Molka k tomu, aby se ujal slova a zahájil svou přednášku. Po této
přednášce doc. Kotásek otevřel diskuzi a požádal o dotazy z pléna.
Po ukončení podrobné rozpravy doc. Kotásek zahájil neveřejnou část jednání Vědecké rady.
Členové Vědecké rady neměli žádné další dotazy a náměty k diskuzi v této neveřejné části
zasedání. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity hlasovala tajným hlasováním o
návrhu, zda má být JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. jmenován docentem.
Z celkového počtu 43 členů Vědecké rady bylo hlasování přítomno 30 členů.
Rozdáno hlasovacích lístků - 30
Odevzdáno hlasovacích lístků - 30
Odevzdáno kladných hlasů - 28
Odevzdáno záporných hlasů - 2
Odevzdáno neplatných hlasů - 0
Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada doporučila děkance, aby předložila
rektorovi Masarykovy univerzity návrh na jmenování JUDr. Mgr. Pavla Molka, Ph.D., LL.M..
docentem v oboru Ústavní právo a státověda.
Doc. Kotásek poté pozval Dr. Molka do zasedací místnosti a oznámil mu výsledek hlasování a
poblahopřál.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 4 tohoto zápisu.
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5. Různé
Vědecká rada PrF MU v tomto bodu jednání schválila na základě hlasování následující tři návrhy
v oblasti změn názvů disertačních prací a změn školitelů u následujících studentů:
1) Mgr. Tomáš Kozárek
Dosavadní školitel: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová,CSc.
Nově navrhovaný školitel: JUDr. Jiří Valdhans,Ph.D.
Stávající téma : Uznání a výkon rozhodnutí podle nařízení Rady (ES) č. 4/2009
Navrhované téma: Princip vzájemného uznávání rozhodnutí v zemích Evropské unie
2) Mgr. Iva Šimková
Dosavadní školitel: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Nově navrhovaný školitel: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
Stávající téma: Delokalizace rozhodčího řízení – teoretický rozbor problematiky se zaměřením na
sportovní arbitráž
Navrhované téma: Imperativní normy a veřejný pořádek v mezinárodním rozhodčím řízení
3) Mgr. Mária Pastorková
Dosavadní školitel: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Nově navrhovaný školitel: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
Stávající téma: Elektronizácia a právo duševného vlastníctva z pohľadu medzinárodného práva
súkromného
Navrhované téma: Mezinárodní licenční smlouvy z pohledu kolizního práva
Proděkanka pro doktorské studium a rigorózní řízení paní prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. se
připojila k vysvětlení důvodů navrhovaných změn. Osvětlila, že ve všech případech navrhovaných
vedoucích se jedná o stálé členy katedry, a to při dodržení maxima dvou vedených studentů
odbornými asistenty fakulty.
Hlasování: 30 členů pro, žádný člen nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Podklady k těmto návrhům jsou součástí Přílohy č. 5 zápisu.
Na závěr poděkoval doc. Kotásek všem členům za účast a upozornil na možnost výběru literatury
z vědecké produkce fakulty.
Další zasedání Vědecké rady PrF MU je plánováno na úterý 2. června 2015,

V Brně dne 13. dubna 2015
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

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

3.
4.
5.

Prezenční listina
Návrh na akreditaci habilitačních řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem
oborů:
Dějiny státu a práva
Finanční právo a finanční vědy
Mezinárodní právo soukromé
Obchodní právo
Pracovní právo a sociální zabezpečení
Správní právo a právo životního prostředí
Teorie práva
Trestní právo
Ústavní právo a státověda
Návrh děkanky Právnické fakulty MU na zahájení řízení ke jmenování profesorem
doc. et doc. JUDr. Naděždy Šiškové, Ph.D.
Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího postupu
v habilitačním řízení JUDr. Mgr. Pavla Molka, Ph.D., LL.M.
Podklady pro bod Různé
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