Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 2. června 2015

Čas konání: 14:00 – 16:00 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. Zahájení
2. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Filipa Ščerby, Ph.D.
3. Různé

1.

Zahájení

Zasedání Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity zahájila
její předsedkyně doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. přivítáním všech
přítomných členů. Následně předala slovo proděkanu pro vědu a výzkum
doc. JUDr. Josefovi Kotáskovi, Ph.D. Ten následně přistoupil k bodu č. 2
programu zasedání.
2. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Filipa Ščerby, Ph.D.
Proděkan doc. Kotásek požádal předsedu habilitační komise pana prof.
JUDr. Vladimíra Kratochvíla, CSc. o předložení zprávy ve věci dalšího
postupu habilitačního řízení JUDr. Filipa Ščerby, Ph.D. Prof. Kratochvíl
se ujal slova a postupně seznámil členy Vědecké rady s činností komise a
přednesl také závěry z posudků oponentů.
Komise pracovala ve složení:
Předseda:

prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

Členové:

doc.

JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
JUDr. Antonín Draštík

Komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce:
•
•

doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
JUDr. Jana Zezulová, Ph.D.
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•

doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.

Na základě posudků oponentů, které doporučily připustit uchazeče k
obhajobě habilitační práce, komise zhodnotila úroveň habilitační práce.
Dne 12. května 2015 se habilitační komise usnesla na návrhu, že uchazeč
má být jmenován docentem v oboru Trestní právo.
Doc. Kotásek následně předložil Vědecké radě ke schválení níže uvedené
usnesení. Toto usnesení Rada hlasy všech přítomných schválila (nikdo
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. Filipa Ščerby, Ph.D.
2.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby
na jejím zasedání dne 2. 6. 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
"Sankcionování mladistvých v praxi českých soudů", které uchazeč navrhl
dle citované směrnice.
Vědecká rada zároveň schválila hlasy všech přítomných (nikdo nebyl proti
a nikdo se nezdržel hlasování) následující doc. Kotáskem navržené
skrutátory:
•
•

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Doc. Kotásek vyzval Dr. Ščerbu k zahájení své přednášky. Po
přednášce doc. Kotásek otevřel diskuzi a požádal o dotazy z pléna.

této

Po ukončení rozpravy, jejíž součástí byly i odpovědi Dr. Ščerby na
jednotlivé dotazy, doc. Kotásek zahájil neveřejnou část jednání Vědecké
rady. Požádal tak Dr. Ščerbu a nečleny Vědecké rady o opuštění
místnosti.
Členové Vědecké rady v této fázi již neměli žádné další dotazy a náměty
k diskuzi.
Vědecká
rada
Právnické
fakulty
Masarykovy
univerzity
hlasovala tajným hlasováním o návrhu, zda má být JUDr. Filip Ščerba,
Ph.D. jmenován docentem.
Z celkového počtu 43 členů Vědecké rady bylo hlasování přítomno 31
členů.
Rozdáno hlasovacích lístků - 31
Odevzdáno hlasovacích lístků - 31
Odevzdáno kladných hlasů - 22
Odevzdáno záporných hlasů - 6
Odevzdáno neplatných hlasů - 3
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Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada doporučila děkance,
aby předložila rektorovi Masarykovy univerzity návrh na jmenování JUDr.
Filipa Ščerby, Ph.D. docentem v oboru Trestní právo.
Doc. Kotásek následně pozval Dr. Ščerbu zpět do zasedací místnosti a
oznámil mu výsledek hlasování.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 2 tohoto zápisu.
3. Různé
Vědecká rada PrF MU v tomto bodu jednání schválila (všichni přítomní
členové pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování) na základě
hlasování následující návrh na schválení člena komise pro státní zkoušky
v magisterském studijním programu:
•

JUDr. František Púry, Ph.D.
soudce Nejvyššího soudu

Podklady k tomuto návrhu jsou součástí Přílohy č. 3 zápisu.
Na závěr poděkovala předsedkyně Vědecké rady všem členům za jejich účast
a práci na Radě v předchozím období. Zároveň informovala o odvolání
všech členů k 31. 8. 2015 s tím, že většina stávajících členů bude opět
jmenována s účinností od 1. 9. 2015. Jedním z efektů bude posílení
složení Rady o mladé docenty.
Další zasedání Vědecké rady PrF MU je plánováno na úterý 6. října 2015
od 14:00.

V Brně dne 8. června 2015
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Zapsal: Mgr. Ing. Jiří Jaroš

Přílohy:
1.
2.
3.

Prezenční listina
Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci
určení dalšího postupu v habilitačním řízení JUDr. Filipa
Ščerby, Ph.D.
Podklady pro bod Různé
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