Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 6. prosince 2016

Čas konání: 14:00 – 17:00 hod.
Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU
Přítomni: 35 členů (dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Projednání průběhu vzdělávání v programech mezinárodně uznávaného kursu
Zahájení habilitačního řízení JUDr. Dany Ondrejové, Ph.D.
Zahájení habilitačního řízení JUDr. Petra Lavického, Ph.D.
Další postup v habilitačním řízení JUDr. Tomáše Sobka, Ph.D.
Další postup v řízení ke jmenování profesorkou doc. JUDr. Věry Kalvodové, Dr.
Různé

1. Zahájení
Zasedání Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity zahájila její předsedkyně
děkanka doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. a přivítala všechny přítomné členy.
2. Projednání průběhu vzdělávání v programech mezinárodně uznávaného kursu
Doc. Selucká se v tomto bodě věnovala strategickým cílům Právnické fakulty v oblasti
vzdělávání v programech mezinárodně uznávaného kursu. Představila historii aktivit fakulty
v tomto okruhu, nastínila plány do budoucna a v této souvislosti seznámila členy Rady s
předloženým podkladovým materiálem. Zmínila také důležitost spolupráce s dalšími
fakultami v České republice, předně s PF UK. Doc. Selucká poté otevřela diskuzi a prostor
k dotazům a poukázala na možnost konzultace se zodpovědnou pracovnicí, vedoucí Centra
dalšího vzdělávání Mgr. Lenkou Sochorovou. Poté předsedkyně Rady předložila jejím
členům návrh, zda s materiálem a cíli Právnické fakulty v této oblasti souhlasí. Vědecká
rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyjádřila svým hlasováním (35 členů Rady
pro, žádný nebyl proti a žádný se nezdržel) s návrhem souhlas a schválila tak programy
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vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu: LL.M. v obchodním právu; LL.M. v právu
informačních a komunikačních technologií; MPA – Master of Public Administration.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 2 tohoto zápisu.
3. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Dany Ondrejové, Ph.D.
Doc. Selucká následně předala slovo proděkanovi pro vědu a výzkum doc. JUDr. Josefu
Kotáskovi, Ph.D. Doc. Kotásek uvedl návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru
Obchodní právo JUDr. Dany Ondrejové, Ph.D., odborné asistentky 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 uchazečka předložila
všechny odpovídající podklady. Doc. Kotásek následně přednesl Vědecké radě návrh
usnesení:
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje na návrh děkanky habilitační komisi
pro posouzení návrhu na jmenování JUDr. Dany Ondrejové, Ph.D. docentkou v oboru Obchodní právo, ve
složení:
předseda komise:
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
členové:
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
JUDr. Jiří Macek
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
prof. JUDr. Luboš Tichý, 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. 3 tohoto zápisu.
4. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Petra Lavického, Ph.D.
Doc. Kotásek v rámci tohoto bodu uvedl návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru
Občanské právo JUDr. Petra Lavického, Ph.D., odborného asistenta na Katedře
občanského 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 přednesl členům Vědecké rady návrh
následujícího usnesení:
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Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje na návrh děkanky habilitační komisi
pro posouzení návrhu na jmenování JUDr. Petra Lavického, Ph.D. docentem v oboru Občanské právo, ve
složení:
předseda komise:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
členové:
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
doc. JUDr. Marek Števček, 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. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Tomáše Sobka, Ph.D
Proděkan doc. Kotásek požádal předsedu habilitační komise pana prof. JUDr. PhDr.
Miloše Večeřu, CSc. o předložení zprávy ve věci dalšího postupu habilitačního řízení JUDr.
Tomáše Sobka, Ph.D. Prof. Večeřa seznámil členy Vědecké rady s činností komise. Po
prof. Večeřovi vystoupili oponenti pan prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. a pan doc.
JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D., kteří přednesli své posudky.
Komise pracovala ve složení:
Předseda:
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Členové:
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
JUDr. Ludvík David, CSc.
Komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce:
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.
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JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
Na základě posudků oponentů, ve kterých bylo konstatováno, že práce splňuje požadavky
standardně kladené na habilitační práce v daném oboru, komise zhodnotila úroveň
habilitační práce.
Dne 9. listopadu 2016 se habilitační komise usnesla na návrhu, že uchazeč má být
jmenován docentem v oboru Teorie práva.
Doc. Kotásek následně 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. Tomáše Sobka, Ph.D.
2.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím zasedání dne 6.
12. 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 Masarykovy
univerzity č. 1/2016 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě.
3.
Vědecká rada bere na vědomí téma habilitační přednášky "Má skepse ohledně existence svobodné
vůle praktický význam pro právo?“, které uchazeč navrhl dle citované směrnice.
Vědecká rada dále schválila (34 členů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování) níže
uvedené skrutátory, a to jak pro bod Programu č. 5 i č. 6, tj. pro obě kvalifikační řízení.
•
•

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

Doc. Kotásek požádal Dr. Sobka k proslovení své přednášky. Po této přednášce doc.
Kotásek otevřel diskuzi a požádal o dotazy z pléna.
Doc. Kotásek následně zahájil neveřejnou část jednání Vědecké rady. Požádal tak Dr.
Sobka 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. Tomáš Sobek, Ph.D jmenován docentem.
Z celkového počtu 44 členů Vědecké rady bylo hlasování přítomno 33 členů.
Rozdáno hlasovacích lístků - 33
Odevzdáno hlasovacích lístků - 33
Odevzdáno kladných hlasů - 33
Odevzdáno záporných hlasů - 0
Odevzdáno neplatných hlasů - 0
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Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada doporučila děkance, aby předložila
rektorovi Masarykovy univerzity návrh na jmenování JUDr. Tomáše Sobka, Ph.D.
docentem v oboru Teorie práva.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 5 tohoto zápisu.
6. Další postup v řízení ke jmenování profesorkou doc. JUDr. Věry Kalvodové, Dr.
Doc. Kotásek požádal prof. JUDr. Vladimíra Kratochvíla, CSc., předsedu hodnotící komise
pro řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Věry Kalvodové, Dr., o předložení zprávy
Vědecké radě ve věci dalšího postupu v tomto řízení.
Komise pracovala ve složení:
Předseda:
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.
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.
Prof. Kratochvíl se věnoval představení profilu uchazečky, její vědecké, pedagogické a další
činnosti.
Dne 22. listopadu 2016 se hodnotící komise usnesla na návrhu, že uchazečka má být
jmenována profesorkou v oboru Trestní právo.
Doc. Kotásek poděkoval Kratochvílovi a předložil členům Vědecké rady ke schválení níže
uvedené usnesení. Vědecká rada jej přijala.
Hlasování Vědecké rady: (30 členů pro, žádný člen nebyl proti a jeden se zdržel hlasování):
1.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity bere na vědomí zprávu předsedy
hodnotící komise a dosavadní postup ve jmenovacím řízení doc. JUDr. Věry Kalvodové, Dr.
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2.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím zasedání dne 6.
prosince 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 rektora
č. 1/2016 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě, a vyzývá
uchazeče k přednesu přednášky, ve které předloží svou koncepci vědecké práce a výuky v oboru trestního
práva.
3.
Vědecká rada bere na vědomí téma přednášky „Trestní právo z pohledu vědecké a pedagogické
činnosti – bilance a perspektivy", které uchazečka navrhla dle citované směrnice.
Skrutátoři působili ve složení:
•

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

•

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Doc. Kotásek vyzval doc. Kalvodovou 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. Požádal
doc. Kalvodovou a nečleny Vědecké rady k opuštění jednací místnosti. Dále doc. Kotásek
opět otevřel rozpravu.
Následně Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity hlasovala tajným
hlasováním o návrhu, zda má být doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. jmenována profesorkou.
Z celkového počtu 44 členů Vědecké rady bylo hlasování přítomno 35 členů. Dva členové
Vědecké rady během rozdávání hlasovacích lístků opustili jednací místnost, nebyli tedy do
položky „Odevzdáno hlasovacích lístků“ započítáni.
Rozdáno hlasovacích lístků - 33
Odevzdáno hlasovacích lístků - 33
Odevzdáno kladných hlasů - 32
Odevzdáno záporných hlasů - 0
Odevzdáno neplatných hlasů - 1
Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada doporučila děkance předložení
Vědecké radě Masarykovy univerzity návrh na jmenování doc. JUDr. Věry Kalvodové, Dr.
profesorkou v oboru Trestní právo.
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Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 6 tohoto zápisu.
5. Různé
1) Na základě návrhu oborové komise doktorského studijního programu Teoretické právní
vědy, oboru Obchodní právo je vědecké radě předložen návrh na jmenování doc. JUDr.
Josefa Kotáska, Ph.D. členem oborové rady Právnické fakulty MU od 1.1.2017. Od tohoto
data bude doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. jmenován rovněž předsedou oborové komise.
A předseda oborové komise musí být člen oborové rady.
Vědecká rada PrF MU schválila (24 členů pro, nikdo nebyl proti a jeden se zdržel
hlasování) na základě hlasování tento návrh na změnu ve složení oborové rady.
2) Dne 3. 12. 2013 schválila vědecká rada JUDr. Radima Chalupu, Ph.D., školitelem
doktoranda v oboru Občanské právo Mgr. Matěje Dobeše, a to pro téma disertační práce
„Uplatnění směnky v civilním soudním řízení: komparativní studie“. Doktorand požádal o
upřesnění tématu disertační práce na: „Uplatnění směnky v civilním soudním řízení“.
Oborová komise studijního oboru se změnou tématu souhlasí. Vědecké radě se navrhuje,
aby tuto změnu tématu disertační práce schválila.
Vědecká rada PrF MU schválila (25 členů pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování) na základě hlasování tento návrh.
3) Dne 9. 10 2014 schválila vědecká rada JUDr. Janu Dudovou, Ph.D., školitelkou
doktorandky v oboru Správní právo a právo životního prostředí Mgr. Kateřiny Švarcové, a
to pro téma disertační práce „Vybrané právní aspekty environmentální úlohy obce“.
Doktorandka požádala o upřesnění tématu disertační práce na: „Role obce v ochraně
životního prostředí – vybrané právní aspekty“. Oborová komise studijního oboru se
změnou tématu souhlasí. Vědecké radě se navrhuje, aby tuto změnu tématu disertační práce
schválila.
Vědecká rada PrF MU schválila (25 členů pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování) na základě hlasování tento návrh.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 7 zápisu.
Na závěr poděkovala předsedkyně Vědecké rady všem členům za jejich účast. Zároveň
pozvala všechny její členy na chystaný ples fakulty. Také připomněla, že na následujícím
zasedání proběhne také bod dalšího postupu v habilitačním řízení a přednesla data
plánovaných zasedání Vědecké rady PrF MU, a to: úterý 7. února 2017, dále pak 4. dubna
2017 a 6. června 2017, vždy od 14:00.
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V Brně dne 8. prosince 2016
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Zapsal: Mgr. Ing. Jiří Jaroš

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prezenční listina
Podklady k bodu Projednání průběhu vzdělávání v programech
mezinárodně uznávaných kursů
Návrh na zahájení habilitačního řízení JUDr. Dany Ondrejové, Ph.D.
Návrh na zahájení habilitačního řízení JUDr. Petra Lavického, Ph.D.
Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího
postupu v habilitačním řízení JUDr. Tomáše Sobka, Ph.D.
Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího
postupu v řízení ke jmenování profesorkou doc. JUDr. Věry Kalvodové,
Dr.
Podklady pro bod Různé
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