Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 7. června 2016

Čas konání: 14:00 – 14:30 hod.
Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU
Přítomni: 34 členů (dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Projednání záměru k DSP „Transitional Jurisprudence“
Zahájení habilitačního řízení JUDr. Davida Kosaře, Ph.D., LL.M., J. S. D.
Zahájení habilitačního řízení JUDr. Tomáše Sobka, Ph.D.
Zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Věry Kalvodové, Dr.
Různé

1. Zahájení
Zasedání Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity zahájila předsedkyně
děkanka doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., přivítala přítomné členy a předala slovo
proděkanovi pro vědu a výzkum doc. JUDr. Josefu Kotáskovi, Ph.D. Ten představil
program zasedání.
2. Projednání záměru k DSP „Transitional Jurisprudence“
Doc. Kotásek seznámil členy Rady se záměrem podat projekt do Operačního programu
Věda, výzkum, vzdělávání zaměřeného na vytvoření nového doktorského studijního
programu „Transitional Jurisprudence“. Předal následně slovo doc. JUDr. Mgr. Martinu
Škopovi, Ph.D., který členům Vědecké rady představil podrobnější nastavení projektového
záměru, programu samotného i jeho oborů. Doc. Škop se také věnoval harmonogramu, a
to jak z hlediska dotační projektové žádosti, tak ze strany harmonogramu činností
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vedoucích k plánovanému získání potřebné akreditace. Doc. Kotásek po představení
záměru vyzval členy Vědecké rady k hlasování, zda Rada schvaluje tento projektový záměr.
Projektový záměr Vědecká rada svými hlasy schválila (34 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. Davida Kosaře, Ph.D., LL.M., J. S. D.
Doc. Kotásek v rámci tohoto bodu uvedl návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru
Ústavní právo a státověda JUDr. Davida Kosaře, Ph.D., LL.M., J. S. D., odborného
asistenta na Katedře ústavního práva a politologie 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. Davida Kosaře, Ph.D., LL.M., J. S. D. docentem v oboru
Ústavní právo a státověda, ve složení:
předseda
komise:
členové:

prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.
JUDr. Eliška Wagnerová, 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. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Tomáše Sobka, Ph.D.
Proděkan doc. Kotásek uvedl návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru Teorie práva
JUDr. Tomáše Sobka, Ph.D., odborného asistenta na Katedře teorie 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
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podklady. Proděkan 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. Tomáše Sobka, Ph.D. docentem v oboru Teorie práva, ve
složení:
předseda
komise:

členové:

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
JUDr. Ludvík David, CSc.

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. 4 tohoto zápisu.

5. Zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Věry Kalvodové, Dr.
Doc. Kotásek představil návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem v oboru Trestní
právo doc. JUDr. Věry Kalvodové, Dr., docentky na Katedře trestního práva Právnické
fakulty Masarykovy univerzity. 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 přednesl Vědecké radě návrh následujícího usnesení:
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje na návrh děkanky komisi pro
posouzení návrhu na jmenování doc. JUDr. Věry Kalvodové, Dr. profesorkou v oboru Trestní právo, ve
složení:
předseda
komise:

prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

3

členové:

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

Návrh Vědecká rada svými hlasy přijala (33 členů pro, žádný člen nebyl proti a jeden se
zdržel hlasování).
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 5 tohoto zápisu.

6. Různé
Předsedkyně Vědecké rady v rámci tohoto bodu upozornila členy na Výroční zprávu
fakulty za rok 2015 a na vystavené publikace z Vědeckého skladu fakulty.
Dále paní předsedkyně doc. Selucká poděkovala všem členům za účast a popřála příjemné
období letních dovolených.
Další zasedání Vědecké rady PrF MU je plánováno na úterý 4. října 2016 a úterý 6. prosince
2016, vždy od 14:00.

V Brně dne 9. června 2016
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

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

Prezenční listina
Projektový záměr „Transitional Jurisprudence“
Návrh na zahájení habilitačního řízení JUDr. Davida Kosaře, Ph.D., LL.M.,
J. S. D.
Návrh na zahájení habilitačního řízení JUDr. Tomáše Sobka, Ph.D.
Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Věry
Kalvodové, Dr.

5

