Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 4. října 2016

Čas konání: 14:00 – 16:00 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.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Zahájení habilitačního řízení JUDr. Olgy Pouperové, Ph.D.
Zahájení habilitačního řízení JUDr. Bc. Jaromíra Tauchena, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
Další postup v habilitačním řízení JUDr. Ing. Josefa Šilhána, Ph.D.
Různé

1. Zahájení
Zasedání Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity zahájila přivítáním všech
přítomných členů předsedkyně děkanka doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. Doc. Selucká
následně předala slovo proděkanovi pro vědu a výzkum doc. JUDr. Josefu Kotáskovi,
Ph.D. Ten se v úvodu věnoval novele zákona o vysokých školách.
2. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Olgy Pouperové, Ph.D.
Doc. Kotásek v rámci tohoto bodu uvedl návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru
Správní právo a právo životního prostředí JUDr. Olgy Pouperové, Ph.D., odborné
asistentky na 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 usnesení:
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Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje na návrh děkanky habilitační komisi
pro posouzení návrhu na jmenování JUDr. Olgy Pouperové, Ph.D. docentkou v oboru Správní právo a
právo životního prostředí, ve složení:
předseda komise:
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
členové:
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Staša, 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. 2 tohoto zápisu.
3. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Bc. Jaromíra Tauchena, Ph.D., LL.M.
Eur.Int.
Doc. Kotásek v rámci tohoto bodu uvedl návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru
Dějiny státu a práva JUDr. Bc. Jaromíra Tauchena, Ph.D., LL.M. Eur.Int., odborného
asistenta Katedře dějin státu a 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. Bc. Jaromíra Tauchena, Ph.D., LL.M. Eur.Int. docentem v
oboru Dějiny státu a práva, ve složení:
předseda komise:
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
členové:
prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc.
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
doc. JUDr. Jiří Bílý, Ph.D.
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doc. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M.

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. 3 tohoto zápisu.

4. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Ing. Josefa Šilhána, Ph.D.
Proděkan doc. Kotásek požádal předsedu habilitační komise pana prof. JUDr. Josefa
Bejčka, CSc. o předložení zprávy ve věci dalšího postupu habilitačního řízení JUDr. Ing.
Josefa Šilhána, Ph.D. Prof. Bejček seznámil členy Vědecké rady s činností komise. Po prof.
Bejčkovi vystoupil oponent prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. a oponent prof. JUDr. Jan Hurdík,
DrSc., kteří přednesli své posudky.
Komise pracovala ve složení:
Předseda:
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Členové:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce:
doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M.
prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr.
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Na základě posudků oponentů, které doporučily připustit uchazeče k obhajobě habilitační
práce, komise zhodnotila úroveň habilitační práce.
Dne 7. září 2016 se habilitační komise usnesla na návrhu, že uchazeč má být jmenován
docentem v oboru Obchodní právo.
Doc. Kotásek poté předložil Vědecké radě ke schválení níže uvedené usnesení. Toto
usnesení Rada hlasy všech přítomných schválila (35 členů pro, nikdo proti, jeden se zdržel
hlasování).
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1.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity bere na vědomí zprávu předsedy
habilitační komise a dosavadní postup v habilitačním řízení JUDr. Ing. Josefa Šilhána, Ph.D.
2.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím zasedání dne 4.
10. 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 rektora
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě.
3.
Vědecká rada bere na vědomí téma habilitační přednášky "Kvalifikace řádného a vadného
plnění", které uchazeč navrhl dle citované směrnice.
Vědecká rada zároveň schválila (34 členů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování)
níže uvedené skrutátory.
•
•

doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Doc. Kotásek požádal Dr. Šilhána k proslovení své přednášky. Po této přednášce doc.
Kotásek otevřel diskuzi a požádal o dotazy z pléna.
Doc. Kotásek poté zahájil neveřejnou část jednání Vědecké rady. Požádal tak Dr. Šilhána a
nečleny Vědecké rady o opuštění jednací místnosti.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity po ukončení rozpravy hlasovala
tajným hlasováním o návrhu, zda má být JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. jmenován
docentem.
Z celkového počtu 44 členů Vědecké rady bylo hlasování přítomno 35 členů.
Rozdáno hlasovacích lístků - 35
Odevzdáno hlasovacích lístků - 35
Odevzdáno kladných hlasů - 32
Odevzdáno záporných hlasů - 1
Odevzdáno neplatných hlasů - 2
Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada doporučila děkance, aby předložila
rektorovi Masarykovy univerzity návrh na jmenování JUDr. Ing. Josefa Šilhána, Ph.D.
docentem v oboru Obchodní právo.
Doc. Kotásek poté pozval Dr. Šilhána do zasedací místnosti a oznámil výsledek hlasování.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 4 tohoto zápisu.

5. Různé
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1) Na základě návrhu oborové komise doktorského studijního programu Teoretické právní
vědy, oboru Finanční právo a finanční vědy byl Vědecké radě předložen návrh na odvolání
doc. Ing. Jiřího Blažka, CSc. z funkce člena oborové rady Právnické fakulty MU. Na jeho
místo oborová komise navrhla jmenování současného předsedy oborové komise oboru
Finanční právo a finanční vědy doc. JUDr. Petra Mrkývku, CSc.
Vědecká rada PrF MU schválila (35 členů pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování) na základě hlasování tento návrh na změnu ve složení oborové rady.
2) Vědecké radě bylo předloženo schválení níže uvedených školitelů z řad akademických
pracovníků (s titulem CSc. a Ph.D.) pro konkrétní studenty DSP (přijaté ke studiu v
akademickém roce 2015/2016) a konkrétní témata disertačních prací:
•
Mgr. Jakub Hanák, Ph.D. - Mgr. Dominik Beránek (učo 378710) SPZP - Voda v
soukromém právu
•
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. - Mgr. Jan Brož (učo 391462) SPZP - Právo na
místní samosprávu
•
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. - Mgr. Iva Hauptfleischová (učo 392968) USPS
kombin. - Právo na respektování soukromého a rodinného života v kontextu českého
vězeňství
•
JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D. - Mgr. Kateřina Chovancová (učo 393164) OBPR Monistický systém akciové společnosti – srovnání právní úpravy vybraných zemí
•
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. - Mgr. Jan Scheuer (učo 370659) SPZP - Materiální
stránka správních deliktů
•
JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. - Mgr. Jana Nováková (učo 390500) TEPR - Ústava
jako předmět interpretace
•
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. - Mgr. Jana Havlová (učo 393052) PRAC kombin. Diskriminace sluchově postižených v pracovněprávních vztazích
•
JUDr. Dana Šramková, Ph.D. - JUDr. Zuzana Hortová (učo 102721) FPFV
kombin. - Institut solidárni odpovědnosti u nepřímých daní
•
JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. - Mgr. Miloslav Kabrhel (učo 393193) OBPR
kombin. - Obchodní korporace v insolvenčních souvislostech
•
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. - Mgr. Kamila Abbasi (učo 391076) USPS Doktrína margin of appreciation a muslimské zahalovaní
•
JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. - Mgr. Magdalena Petrů (učo
392811) DPRP - Kodifikace socialistického občanského práva
•
Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D. - Mgr. Jakub Strouhal (učo 393005) SPZP - Správná
praxe ochrany životního prostředí v procesu veřejného zadávání
•
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. - Mgr. Martina Baráková (učo 389207)
USPS kombin. - Postavení znalců v soudním řízení prismatem práva na spravedlivý proces
Vědecká rada PrF MU schválila (35 členů pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování) na základě hlasování všechny tyto návrhy.
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3) Na základě návrhu vedoucího Katedry mezinárodního a evropského práva doc. JUDr.
Filipa Křepelky, Ph.D. byl Vědecké radě předložen návrh na schválení níže uvedených
akademických pracovníků jako členů komisí pro státní závěrečné zkoušky v magisterském
studijním programu:
•

JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
Odborná asistentka na Katedře mezinárodního a evropského práva

•

JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
Odborná asistentka na Katedře mezinárodního a evropského práva

Vědecká rada PrF MU schválila (35 členů pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování) na základě hlasování tento návrh.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 5 zápisu.
Na závěr poděkovala předsedkyně Vědecké rady všem členům za jejich účast a připomněla,
že na následujícím zasedání proběhne pravděpodobně také bod dalšího postupu
v habilitačním řízení.
Další zasedání Vědecké rady PrF MU je plánováno na úterý 6. prosince 2016 a úterý 7.
února 2017 vždy od 14:00.

V Brně dne 12. října 2016
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Zapsal: Mgr. Ing. Jiří Jaroš

Přílohy:
1.
2.
3.

Prezenční listina
Návrh na zahájení habilitačního řízení JUDr. Olgy Pouperové, Ph.D.
Návrh na zahájení habilitačního řízení JUDr. Bc. Jaromíra Tauchena, Ph.D.,
LL.M. Eur.Int.
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4.
5.

Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího
postupu v habilitačním řízení JUDr. Ing. Josefa Šilhána, Ph.D.
Podklady pro bod Různé
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