Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 7. února 2017

Čas konání: 14:00 – 17:00 hod.
Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU
Přítomni: 36 členů (dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu)
Program jednání:
Zahájení
Zahájení řízení ke jmenování profesorkou doc. JUDr. Zdeňky Králíčkové, Ph.D.
Další postup v habilitačním řízení JUDr. Davida Kosaře, Ph.D., LL.M., J. S. D.
Další postup v habilitačním řízení JUDr. Bc. Jaromíra Tauchena, Ph.D., LL.M.
Eur.Int.
5. Různé

1.
2.
3.
4.

1. Zahájení
Jednání Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity zahájila děkanka doc. JUDr.
Markéta Selucká, Ph.D. jako její předsedkyně a přivítala její členy. Doc. Selucká následně
předala slovo proděkanovi pro vědu a výzkum doc. JUDr. Josefu Kotáskovi, Ph.D. Ten
představil program zasedání a představil členům VR novou podobu fakultního Časopisu
pro právní vědu a praxi. Proděkan dále informoval o probíhajících diskusích o nutnosti
odůvodnění negativních usnesení VR a následně vyzval členy VR k aktivnímu zapojení do
těchto diskusí.
2. Zahájení řízení ke jmenování profesorkou doc. JUDr. Zdeňky Králíčkové, Ph.D.
Doc. Kotásek představil členům Rady návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorkou v
oboru Občanské právo doc. JUDr. Zdeňky Králíčkové, Ph.D., docentky na Katedře
občanského 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 poté přednesl Vědecké radě návrh usnesení:
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Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje na návrh děkanky komisi pro
posouzení návrhu na jmenování doc. JUDr. Zdeňky Králíčkové, Ph.D. profesorem v oboru Občanské
právo, ve složení:
předseda komise:
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
členové:
prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr.
doc. JUDr. Markéta Selucká, 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. 2 tohoto zápisu.
3. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Davida Kosaře, Ph.D., LL.M., J. S. D.
Doc. Kotásek v úvodu tohoto bodu požádal předsedu habilitační komise pana prof. JUDr.
Jana Filipa, CSc. o předložení zprávy ve věci dalšího postupu habilitačního řízení JUDr.
Davida Kosaře, Ph.D., LL.M., J.S.D. Prof. Filip seznámil členy Vědecké rady s činností
komise a jednotlivými posudky.
Komise pracovala ve složení:
Předseda:
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Členové:
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.
Komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce:
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
doc. JUDr. Jiří Přibáň, Ph.D.
doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
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.

2

Dne 7. února 2017 se habilitační komise usnesla na návrhu, že uchazeč má být jmenován
docentem v oboru Ústavní právo a státověda.
Doc. Kotásek následně předložil Vědecké radě ke schválení níže uvedené usnesení. Toto
usnesení Rada hlasy všech přítomných schválila (36 členů pro, nikdo proti, 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. Davida Kosaře, Ph.D., LL.M.,
J.S.D.
2.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím zasedání dne 7.
2. 2017 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 "Důsledky judicializace justiční
politiky Evropským soudem pro lidská práva“, které uchazeč navrhl dle citované směrnice.
Vědecká rada dále schválila (34 členů pro, nikdo proti, dva se zdrželi hlasování) níže
uvedené skrutátory, a to jak pro bod Programu č. 3 i č. 4, tj. pro obě kvalifikační řízení.
•
•

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Doc. Kotásek následně požádal Dr. Kosaře k proslovení své přednášky. Po jejím
proslovení pak otevřel diskuzi a požádal o dotazy z pléna.
Doc. Kotásek poté zahájil neveřejnou část jednání Vědecké rady. Požádal Dr. Kosaře 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. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. 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 - 31
Odevzdáno záporných hlasů - 3
Odevzdáno neplatných hlasů - 1
Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada doporučila děkance, aby předložila
rektorovi Masarykovy univerzity návrh na jmenování JUDr. Davida Kosaře, Ph.D., LL.M.,
J. S. D. docentem v oboru Ústavní právo a státověda.
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Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 3 tohoto zápisu.
4. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Bc. Jaromíra Tauchena, Ph.D., LL.M.
Eur.Int.
Doc. Kotásek i rámci tohoto bodu požádal nejprve předsedu habilitační komise pana prof.
JUDr. Ladislava Vojáčka, CSc. o předložení zprávy ve věci dalšího postupu habilitačního
řízení JUDr. Bc. Jaromíra Tauchena, Ph.D., LL.M. Eur.Int. Prof. Vojáček seznámil členy
Vědecké rady s činností komise a jednotlivými posudky.
Komise pracovala ve složení:
Předseda:
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Členové:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
doc. JUDr. Jiří Bílý, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, Ph.D., LL.M.
prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc.
Komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc.
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
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 30. ledna 2017 se habilitační komise usnesla na návrhu, že uchazeč má být jmenován
docentem v oboru Dějiny státu a práva.
Doc. Kotásek předložil Vědecké radě ke schválení níže uvedené usnesení. Toto usnesení
Rada hlasy všech přítomných schválila (35 členů pro, nikdo proti, žádný se nezdržel
hlasování).
1.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity bere na vědomí zprávu předsedy
habilitační komise a dosavadní postup v habilitačním řízení JUDr. Bc. Jaromíra Tauchena, Ph.D.,
LL.M. Eur.Int.
2.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím zasedání dne 7.
2. 2017 proběhla další fáze habilitačního řízení dle § 72 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
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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 "Nacistické soukromé právo a jeho
ideologické pojetí“, které uchazeč navrhl dle citované směrnice.
Doc. Kotásek požádal Dr. Tauchena k proslovení své přednášky. Poté otevřel diskuzi a
požádal o dotazy z pléna.
Doc. Kotásek následně zahájil neveřejnou část jednání Vědecké rady. Požádal také Dr.
Tauchena 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. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.
Eur.Int. jmenován docentem.
Z celkového počtu 44 členů Vědecké rady bylo hlasování přítomno 34 členů.
Rozdáno hlasovacích lístků - 34
Odevzdáno hlasovacích lístků - 34
Odevzdáno kladných hlasů - 29
Odevzdáno záporných hlasů - 3
Odevzdáno neplatných hlasů - 2
Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada doporučila děkance, aby předložila
rektorovi Masarykovy univerzity návrh na jmenování JUDr. Bc. Jaromíra Tauchena, Ph.D.,
LL.M. Eur.Int. docentem v oboru Dějiny státu a práva.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 4 tohoto zápisu.
5. Různé
Dne 3. prosince 2013 schválila vědecká rada JUDr. Evu Brucknerovou, Ph.D., školitelkou
doktoranda v oboru trestní právo Mgr. Jana Provazníka, a to pro téma disertační práce
„Koncepce trestního řízení – východiska a perspektivy“. Doktorand požádal o změnu
tématu disertační práce na: „Koncepční problémy trestní odpovědnosti a ochrany úředních
osob“. Oborová komise studijního oboru se změnou tématu souhlasí. Vědecké radě se
navrhuje, aby tuto změnu tématu disertační práce schválila.
Vědecká rada PrF MU schválila (34 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.
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Děkanka fakulty a předsedkyně Vědecké rady doc. Selucká poděkovala všem členům Rady
za účast na jejím jednání.
Následující zasedání Vědecké rady PrF MU se bude konat 4. dubna 2017 a 6. června 2017,
vždy od 14:00.

V Brně dne 22. února 2017
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Zapsal: Mgr. Ing. Jiří Jaroš

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezenční listina
Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorkou doc. JUDr. Zdeňky
Králíčkové, Ph.D.
Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího
postupu v habilitačním řízení JUDr. Davida Kosaře, Ph.D., LL.M., J. S. D.
Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího
postupu v habilitačním řízení JUDr. Bc. Jaromíra Tauchena, Ph.D., LL.M.
Eur.Int.
Podklady pro bod Různé
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