Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 4. dubna 2017

Čas konání: 14:00 – 17:00 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.
7.

Zahájení
Projednání členů Akademické rady programů mezinárodně uznávaných kursů
Schválení Nezávislých hodnotitelů programů mezinárodně uznávaných kursů
Zahájení habilitačního řízení JUDr. Petra Kolmana, Ph.D.
Další postup v habilitačním řízení JUDr. Olgy Pouperové, Ph.D.
Další postup v habilitačním řízení JUDr. Dany Ondrejové, Ph.D.
Různé

1. Zahájení
Jednání Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity zahájila její předsedkyně
děkanka doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. přivítáním přítomných členů. Po tomto
přivítání předala slovo proděkanovi pro vědu a výzkum doc. JUDr. Josefu Kotáskovi,
Ph.D. Doc. Kotásek nejprve členy seznámil s programem zasedání a následně se věnoval
navrhovaným změnám v jednacím řádu Vědecké rady PrF MU, a to zejména v oblasti
procesního průběhu kvalifikačních řízení. Doc. Kotásek požádal členy Rady o připomínky
k navrhovanému materiálu, který členům zašle.
2. Projednání členů Akademické rady programů mezinárodně uznávaných kursů
Proděkan pro strategii a rozvoj fakulty doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. představil Vědecké
radě složení a procesní nastavení fungování členů Akademické rady programů mezinárodně
uznávaných kursů. Materiál Vědecká rada PrF MU projednala v takto navržené podobě.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 2.
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3. Schválení Nezávislých hodnotitelů programů mezinárodně uznávaných kursů
Doc. Svatoň seznámil členy Rady s návrhem složení nezávislých hodnotitelů programů
mezinárodně uznávaných kursů. Materiál Vědecká rada PrF MU v takto navržené podobě
schválila (33 členů pro, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel hlasování).
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 3.
4. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Petra Kolmana, Ph.D.
Proděkan pro vědu a výzkum doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. uvedl návrh na zahájení
habilitačního řízení v oboru Správní právo a právo životního prostředí JUDr. Petra
Kolmana, Ph.D. odborného asistenta na Katedře správní vědy a správního 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 usnesení:
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje na návrh děkanky habilitační komisi
pro posouzení návrhu na jmenování JUDr. Petra Kolmana, Ph.D. docentem 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. Kateřina Frumarová, Ph.D.
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Návrh Vědecká rada svými hlasy přijala (33 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. Olgy Pouperové, Ph.D.
Doc. Kotásek úvodem požádal předsedu habilitační komise pana prof. JUDr. Petra Průchu,
CSc. o předložení zprávy ve věci dalšího postupu habilitačního řízení JUDr. Olgy
Pouperové, Ph.D. Prof. Průcha seznámil členy Vědecké rady s činností komise a posudkem
doc. JUDr. Ing. Branislava Cepeka, PhD. Oponenti doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. a doc.
JUDr. Martin Kopecký, CSc. přednesli své posudky osobně.
Komise pracovala ve složení:
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Předseda:
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Členové:
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, Ph.D.
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce:
doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
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 13. března 2017 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 následující usnesení. To Vědecká
rada hlasy svých přítomných schválila (33 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. Olgy Pouperové, Ph.D.
2.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím zasedání dne 4.
4. 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 "Postavení a poslání Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání“, které uchazečka navrhla dle citované směrnice.
Vědecká rada dále schválila (33 členů pro, nikdo proti, jeden se zdržel 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. Věra Kalvodová, Dr.

Doc. Kotásek následně vyzval Dr. Pouperovou k proslovení své přednášky. Poté otevřel
diskuzi, poskytl dostatečný prostor k vyjádření se k dotazům a dalším podnětům a Dr.
Pouperová měla také možnost věnovat se k posudkům oponentů.
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Doc. Kotásek následně zahájil neveřejnou část jednání Vědecké rady. Požádal Dr.
Pouperovou a nečleny Vědecké rady k opuštění jednací místnosti.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity po ukončení rozpravy hlasovala
tajným hlasováním o návrhu, zda má být JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. jmenována
docentkou.
Z celkového počtu 44 členů Vědecké rady bylo hlasování přítomno 34 členů.
Rozdáno hlasovacích lístků - 34
Odevzdáno hlasovacích lístků - 34
Odevzdáno kladných hlasů - 28
Odevzdáno záporných hlasů - 4
Odevzdáno neplatných hlasů - 2
Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada doporučila děkance, aby předložila
rektorovi Masarykovy univerzity návrh na JUDr. Olgy Pouperové, Ph.D. docentkou
v oboru Správní právo a právo životního prostředí.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 5 tohoto zápisu.
6. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Dany Ondrejové, Ph.D.
Doc. Kotásek i rámci tohoto bodu požádal nejprve předsedu habilitační komise pana prof.
JUDr. Josefa Bejčka, CSc. o předložení zprávy ve věci dalšího postupu habilitačního řízení
JUDr. Dany Ondrejové, Ph.D. Prof. Bejček seznámil členy Vědecké rady s činností komise
a jednotlivými posudky nepřítomných oponentů. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
přednesl svůj posudek sám.
Komise pracovala ve složení:
Předseda:
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Členové:
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
JUDr. Jiří Macek
prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
Komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce:
doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
prof. JUDr. Jan Dědič
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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 4. dubna 2017 se habilitační komise usnesla na návrhu, že uchazečka má být
jmenována docentkou v oboru Obchodní právo.
Doc. Kotásek předložil Vědecké radě ke schválení následující usnesení. Toto usnesení
Vědecká rada svými hlasy schválila (33 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. Dany Ondrejové, Ph.D.
2.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím zasedání dne 4.
4. 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 "Hledisko průměrného spotřebitele v
právu proti nekalé soutěži, v právu závazkovém a v právu proti nekalým obchodním praktikám“, které
uchazečka navrhla dle citované směrnice.
Doc. Kotásek požádal Dr. Ondrejovou k proslovení své přednášky. Poté otevřel diskuzi,
poskytl dostatečný prostor k vyjádření se k dotazům a dalším podnětům a Dr. Ondrejová
měla také možnost věnovat se k posudkům oponentů.
Doc. Kotásek následně zahájil neveřejnou část jednání Vědecké rady. Požádal tak Dr.
Ondrejovou 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. Dana Ondrejová, Ph.D. jmenována
docentkou.
Z celkového počtu 44 členů Vědecké rady bylo hlasování přítomno 33 členů.
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, aby předložila
rektorovi Masarykovy univerzity návrh na jmenování JUDr. Dany Ondrejové, Ph.D.
docentkou v oboru Obchodní právo.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 6 tohoto zápisu.
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7. Různé
Děkanka a předsedkyně Rady doc. Selucká poděkovala všem jejím členům za účast.
Další zasedání Vědecké rady PrF MU se bude konat 6. června 2017 od 14:00.

V Brně dne 11. dubna 2017
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Zapsal: Mgr. Ing. Jiří Jaroš

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezenční listina
Podklad k bodu Projednání členů Akademické rady programů mezinárodně
uznávaných kursů
Podklad k bodu Schválení Nezávislých hodnotitelů programů mezinárodně
uznávaných kursů
Návrh na zahájení habilitačního řízení JUDr. Petra Kolmana, Ph.D.
Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího
postupu v habilitačním řízení JUDr. Olgy Pouperové, Ph.D.
Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího
postupu v habilitačním řízení JUDr. Dany Ondrejové, Ph.D.
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