Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 2. února 2016

Čas konání: 14:00 – 16:30 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. Projednání Dlouhodobého záměru Právnické fakulty Masarykovy univerzity 20162020
3. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Ing. Josefa Šilhána, Ph.D.
4. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Kateřiny Frumarové, Ph.D.
5. Další postup v řízení ke jmenování profesorem doc. et doc. JUDr. Naděždy
Šiškové, Ph.D.
6. Různé

1. Zahájení
Zasedání Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity zahájila předsedkyně
děkanka doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., a to přivítáním všech přítomných členů.
2. Projednání Dlouhodobého záměru Právnické fakulty Masarykovy univerzity 20162020
Předsedkyně Rady po úvodním přivítání přešla k bodu č. 2 programu zasedání týkajícího se
připravovaného znění Dlouhodobého záměru. Představila jeho genezi a tvůrce a vyzvala
členy Vědecké rady k jeho projednání. Vzhledem k absenci připomínek k návrhu předala
doc. Selucká slovo proděkanovi pro vědu a výzkum, doc. JUDr. Josefu Kotáskovi, Ph.D.
3. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Ing. Josefa Šilhána, Ph.D.
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Doc. Kotásek v rámci tohoto bodu uvedl návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru
Obchodní právo JUDr. Ing. Josefa Šilhána, Ph.D., odborného asistenta na Katedře
obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V souladu s § 72 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů uchazeč předložil
všechny odpovídající podklady. Doc. Kotásek poté přednesl Vědecké radě návrh
následujícího usnesení:
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje na návrh děkanky habilitační komisi
pro posouzení návrhu na jmenování JUDr. Ing. Josefa Šilhána, Ph.D. docentem v oboru Obchodního
práva, ve složení:
předseda komise:
• prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

členové:
•
•
•
•

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.

Návrh Vědecká rada svými hlasy přijala (34 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. Kateřiny Frumarové, Ph.D.
Proděkan doc. Kotásek požádal předsedu habilitační komise pana prof. JUDr. Petra
Průchu, CSc. o předložení zprávy ve věci dalšího postupu habilitačního řízení JUDr.
Kateřiny Frumarové, Ph.D. Prof. Průcha seznámil členy Vědecké rady s činností komise.
Po prof. Průchovi vystoupila oponentka doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. a oponent prof.
JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc., kteří přednesli své posudky. Za doc. JUDr. Pavla Matese,
CSc. přednesl posudek prof. Průcha.
Komise pracovala ve složení:
Předseda:

•

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Členové:
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•
•
•
•

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce:
•
•
•

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

Na základě posudků oponentů, které doporučily připustit uchazeče k obhajobě habilitační
práce, komise zhodnotila úroveň habilitační práce.
Dne 9. listopadu 2015 se habilitační komise usnesla na návrhu, že uchazečka má být
jmenována docentkou v oboru Správní právo a právo životního prostředí.
Doc. Kotásek poté předložil Vědecké radě ke schválení níže uvedené usnesení. Toto
usnesení Rada hlasy všech přítomných schválila (34 členů pro, nikdo proti, jeden se zdržel
hlasování).
1.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity bere na vědomí zprávu předsedy
habilitační komise a dosavadní postup v habilitačním řízení JUDr. Kateřiny Frumarové, Ph.D.
2.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím zasedání dne 2.
2. 2016 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 MU č. 3/2014
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě.
3.
Vědecká rada bere na vědomí téma habilitační přednášky "Nicotnost správního rozhodnutí pohled de lege ferenda", které uchazečka navrhla dle citované směrnice.
Vědecká rada zároveň schválila (34 členů pro, nikdo proti, jeden se zdržel hlasování) níže
uvedené skrutátory.
•
•

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Doc. Kotásek požádal Dr. Frumarovou k proslovení své přednášky. Po této přednášce doc.
Kotásek otevřel diskuzi a požádal o dotazy z pléna.
Dodatečné dotazy z pléna nebyly, Dr. Frumarová se nicméně následně věnovala
jednotlivým otázkám z oponentských posudků. Doc. Kotásek zahájil neveřejnou část
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jednání Vědecké rady. Požádal tak Dr. Frumarovou a další nečleny Vědecké rady o
opuštění jednací místnosti.
Členové Vědecké rady již ani v této fázi neměli žádné další dotazy a náměty k diskuzi.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity hlasovala tajným hlasováním o
návrhu, zda má být JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. jmenována docentkou.
Z celkového počtu 44 členů Vědecké rady bylo hlasování přítomno 35 členů.
Rozdáno hlasovacích lístků - 35
Odevzdáno hlasovacích lístků - 35
Odevzdáno kladných hlasů - 34
Odevzdáno záporných hlasů - 1
Odevzdáno neplatných hlasů - 0
Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada doporučila děkance, aby předložila
rektorovi Masarykovy univerzity návrh na jmenování JUDr. Kateřiny Frumarové, Ph.D.
docentkou v oboru Správní právo a právo životního prostředí.
Doc. Kotásek poté pozval Dr. Frumarovou opět do zasedací místnosti a oznámil výsledek
hlasování.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 4 tohoto zápisu.
5. Další postup v řízení ke jmenování profesorem doc. et doc. JUDr. Naděždy
Šiškové, Ph.D.
Doc. Kotásek požádal prof. JUDr. Vladimíra Týče, CSc., předsedu hodnotící komise pro
řízení ke jmenování profesorem doc. et doc. JUDr. Naděždy Šiškové, Ph.D., o předložení
zprávy Vědecké radě ve věci dalšího postupu v tomto řízení.
Komise pracovala ve složení:
Předseda:
•

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

•
•
•
•

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

Členové:
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Prof. Týč se věnoval představení profilu uchazečky, její vědecké, pedagogické a další
činnosti, a to včetně představení jejího životopisu a úspěchů v oboru.
Dne 2. listopadu 2015 se hodnotící komise usnesla na návrhu, že uchazečka má být
jmenována profesorkou v oboru Právo Evropské unie.
Doc. Kotásek poděkoval prof. Týčovi a poté předložil členům Vědecké rady ke schválení
níže uvedené usnesení. Vědecká rada jej přijala.
Hlasování Vědecké rady: (35 členů pro, žádný člen nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování):
1.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity bere na vědomí zprávu předsedy
hodnotící komise a dosavadní postup ve jmenovacím řízení doc. et doc. JUDr. Naděždy Šiškové, Ph.D.
2.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím zasedání dne 2.
února 2016 proběhla další fáze jmenovacího řízení dle § 74 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a dle Směrnice MU č. 3/2014
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě.
3.
Vědecká rada bere na vědomí téma přednášky „Evropské právo se zaměřením na oblast lidských
práv, jeho specifika a perspektivy budoucího vývoje", které uchazečka navrhla dle citované směrnice.
Doc. Kotásek přistoupil k hlasování o volbě skrutátorů, a to v navrhovaném složení:
•

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

•

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Skrutátoři byli v tomto složení Vědeckou radou zvoleni (34 členů pro, žádný člen nebyl
proti a jeden se zdržel hlasování).
Doc. Kotásek vyzval doc. et doc. Šiškovou 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 doc. et doc. Šiškovou a nečleny Vědecké rady k opuštění jednací místnosti. Dále
doc. Kotásek opět otevřel rozpravu.
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Po ukončení rozpravy následně Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity
hlasovala tajným hlasováním o návrhu, zda má být doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková,
Ph.D. jmenována profesorkou.
Z celkového počtu 44 členů Vědecké rady bylo hlasování přítomno 35 členů.
Rozdáno hlasovacích lístků - 35
Odevzdáno hlasovacích lístků - 35
Odevzdáno kladných hlasů - 18
Odevzdáno záporných hlasů - 14
Odevzdáno neplatných hlasů - 3
Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada nedoporučila děkance předložení
Vědecké radě Masarykovy univerzity návrh na jmenování doc. et doc. JUDr. Naděždy
Šiškové, Ph.D. profesorkou v oboru Práva Evropské unie.
Doc. Kotásek následně pozval doc. et doc. Šiškovou do zasedací místnosti za účelem
oznámení výsledku tajného hlasování.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 5 tohoto zápisu.
6. 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 návrh na schválení níže
uvedeného akademického pracovníka jako člena komise pro státní závěrečné zkoušky v
magisterském studijním programu, bakalářském studijním programu a navazujícím
studijním programu:
•

JUDr. Jaroslava Stránského, Ph.D.
člena Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení

Dr. Stránského a zdůvodnění k tomuto návrhu představil vedoucí Katedry pracovního
práva a sociálního zabezpečení doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
Podklady k tomuto návrhu jsou součástí Přílohy č. 6 zápisu.
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Na závěr poděkovala předsedkyně Vědecké rady všem členům za jejich účast a doc.
Kotásek před samotným koncem zasedání obrátil pozornost členů na publikace
z Vědeckého skladu fakulty.
Další zasedání Vědecké rady PrF MU je plánováno na úterý 5. dubna 2016 a úterý 7. června
2016 vždy od 14:00.

V Brně dne 4. února 2016
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Zapsal: Mgr. Ing. Jiří Jaroš

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezenční listina
Návrh Dlouhodobého záměru Právnické fakulty Masarykovy univerzity
2016-2020
Návrh na zahájení habilitačního řízení JUDr. Ing. Josefa Šilhána, Ph.D.
Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího
postupu v habilitačním řízení JUDr. Kateřiny Frumarové, Ph.D.
Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího
postupu v řízení ke jmenování profesorem doc. et doc. JUDr. Naděždy
Šiškové, Ph.D.
Podklady pro bod Různé
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