Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 6. června 2017

Čas konání: 14:00 – 17:30 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. Zahájení
2. Projednání průběhu vzdělávání v programu mezinárodně uznávaného kursu LL.M.
nemovitosti a právo
3. Další postup v řízení ke jmenování profesorkou doc. JUDr. Zdeňky Králíčkové,
Ph.D.
4. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Petra Lavického, Ph.D.
5. Různé

1. Zahájení
Zasedání Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity zahájila její předsedkyně
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
2. Projednání průběhu vzdělávání v programu mezinárodně uznávaného kursu
LL.M. nemovitosti a právo
Děkanka a předsedkyně Rady doc. Selucká uvedla první meritorní bod programu týkající se
kursu LL.M. nemovitosti a právo. Daný program by měl umožnit např. vyšší vzdělání
v oblasti soudního inženýrství a závazkového práva. Kolem nastavení programu a oborové
definice se rozvinula diskuze, která byla završena hlasováním Vědecké rady. Návrh
Vědecká rada PrF MU v takto navržené podobě schválila (24 členů pro, 1 byl proti a 4 se
zdrželi hlasování).
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 2.
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3. Další postup v řízení ke jmenování profesorkou doc. JUDr. Zdeňky Králíčkové,
Ph.D.
Proděkan pro vědu a výzkum, doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., kterému děkanka doc.
Selucká předala slovo, požádal prof. JUDr. Jana Hurdíka, DrSc., předsedu hodnotící
komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. JUDr. Zdeňky Králíčkové, Ph.D. o
předložení zprávy Vědecké radě ve věci dalšího postupu v tomto řízení.
Komise pracovala ve složení:
Předseda:
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Členové:
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Cirák, CSc.
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr.
Prof. Hurdík postupně představil profil uchazečky, dále její vědeckou, pedagogickou a další
činnost.
Dne 17. května 2017 se hodnotící komise usnesla na návrhu, že uchazečka má být
jmenována profesorkou v oboru Občanské právo.
Doc. Kotásek prof. Hurdíkovi poděkoval za předložení zprávy a představil členům
Vědecké rady ke schválení níže uvedené usnesení. Vědecká rada jej přijala.
Hlasování Vědecké rady: (33 členů pro, žádný člen nebyl proti a dva se zdrželi hlasování):
1. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity bere na vědomí zprávu předsedy hodnotící
komise a dosavadní postup ve jmenovacím řízení doc. JUDr. Zdeňky Králíčkové, Ph.D.
2. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím zasedání dne 6. června
2017 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
uchazečku k přednesu přednášky, ve které předloží svou koncepci vědecké práce a výuky v oboru
Občanského práva.
3. Vědecká rada bere na vědomí téma přednášky „Koncepce vědecké práce a výuky v oboru občanské právo
se zaměřením na právo rodinné", které uchazečka navrhla dle citované směrnice.
Skrutátoři dle schválení Rady (33 členů pro, žádný člen nebyl proti a dva se zdrželi
hlasování) působili ve složení:
•

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Ph.D.
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•

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Doc. Kotásek poté vyzval doc. Králíčkovou k proslovení přednášky. Po ní doc. Kotásek
poskytl dostatečný prostor k vyjádření se k dotazům a dalším podnětům a následně otevřel
diskuzi a požádal o dotazy z pléna.
Poté, co byla ukončena rozprava, doc. Kotásek zahájil neveřejnou část jednání Vědecké
rady. Požádal tedy doc. Králíčkovou a nečleny Vědecké rady k opuštění jednací místnosti.
Dále byla opět otevřena rozprava.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity následně hlasovala tajným
hlasováním o návrhu, zda má být doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. jmenována
profesorkou.
Z celkového počtu 44 členů Vědecké rady bylo hlasování přítomno 34 členů.
Rozdáno hlasovacích lístků - 34
Odevzdáno hlasovacích lístků - 34
Odevzdáno kladných hlasů - 25
Odevzdáno záporných hlasů - 1
Odevzdáno neplatných hlasů - 8
Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada doporučila děkance předložení
Vědecké radě Masarykovy univerzity návrh na jmenování doc. JUDr. Zdeňky Králíčkové,
Ph.D. profesorkou v oboru Občanské právo.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 3 tohoto zápisu.
4. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Petra Lavického, Ph.D.
Doc. Kotásek úvodem požádal předsedkyni habilitační komise paní prof. JUDr. Alenu
Winterovou, CSc. o předložení zprávy ve věci dalšího postupu habilitačního řízení JUDr.
Petra Lavického, Ph.D. Prof. Winterová seznámila členy Vědecké rady s činností komise a
posudky oponentů. Oponent JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. přednesl svůj posudek
osobně.
Komise pracovala ve složení:
Předsedkyně:
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.
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Komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce:
prof. JUDr. Ján Mazák, PhD.
prof. JUDr. Světlana Ficová, Ph.D.
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
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 20. dubna 2017 se habilitační komise usnesla na návrhu, že uchazeč má být jmenován
docentem v oboru Občanské právo.
Doc. Kotásek následně předložil Vědecké radě ke schválení níže uvedené usnesení.
Vědecká rada jej hlasy svých přítomných členů schválila (30 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. Petra Lavického, Ph.D.
2.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím zasedání dne 6.
června 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 "Význam domněnky dobré víry pro
rozdělení důkazního břemena v civilním řízení soudním“, které uchazeč navrhl dle citované směrnice.
Vědecká rada dále schválila (30 členů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování) níže
uvedené skrutátory.
•
•

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Ph.D.
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Doc. Kotásek následně vyzval Dr. Lavického k proslovení přednášky. Dále otevřel diskuzi,
poskytl dostatečný prostor k vyjádření se k dotazům a dalším podnětům. Dr. Lavický se
také věnoval posudkům oponentů.
Doc. Kotásek následně zahájil neveřejnou část jednání Vědecké rady. Požádal tedy Dr.
Lavického 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. Petr Lavický, Ph.D. jmenován docentem.
Z celkového počtu 44 členů Vědecké rady bylo hlasování přítomno 34 členů.
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Rozdáno hlasovacích lístků - 34
Odevzdáno hlasovacích lístků - 34
Odevzdáno kladných hlasů - 32
Odevzdáno záporných hlasů - 1
Odevzdáno neplatných hlasů - 1
Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada doporučila děkance, aby předložila
rektorovi Masarykovy univerzity návrh na jmenování JUDr. Petra Lavického, Ph.D.
docentem v oboru Občanské právo.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 4 tohoto zápisu.
7. Různé
Na základě návrhu vedoucí Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva doc.
JUDr. Ilony Jančářové, Ph.D. Vědecká rada schválila (30 členů pro, nikdo proti, nikdo se
nezdržel hlasování) návrh na níže uvedeného akademického pracovníka jako člena komisí
pro ústní státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu:
•

Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.

Na základě návrhu vedoucího Katedry obchodního práva prof. JUDr. Josefa Bejčka, CSc.
Vědecká rada schválila (30 členů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování) návrh na
níže uvedeného akademického pracovníka jako člena komisí pro státní závěrečné zkoušky a
pro státní bakalářské zkoušky, a to od 1. 1. 2018:
•

Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Vědecká rada se v rámci tohoto bodu také věnovala návrhům vnitřních norem Masarykovy
univerzity upravujících průběh habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem.
Z rozsáhlé diskuze vyplynul jednoznačně negativní postoj k navrhovaným změnám, a to
zejména k návrhu čl. 2 odst. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
na MU. Z jednání také vyplynulo, že na říjnové zasedání Rady bude připravena deklarace
vůči znění těchto norem a absence rozsáhlejší diskuze s vědeckými radami fakult, které jsou
primárním orgánem, který v kvalifikačních řízeních uchazečů rozhoduje.
Proděkan doc. Kotásek dále předložil členům Rady pracovní verzi návrhu směrnice
„Požadavky a kritéria uplatňované v habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování
profesorem na Právnické fakultě Masarykovy univerzity“. Návrh finální verze bude
představen členům Vědecké rady PrF MU na jejím dalším zasedání.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 5-7 tohoto zápisu.
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Předsedkyně doc. Selucká poděkovala všem jejím členům za účast a popřála příjemné
strávení letních dovolených a prázdnin.
Další zasedání Vědecké rady PrF MU se bude konat 3. října 2017 a 5. prosince 2017, vždy
od 14:00. V roce 2018 pak 13. února, 10. dubna a 5. června.

V Brně dne 13. června 2017
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Zapsal: Mgr. Ing. Jiří Jaroš

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prezenční listina
Podklad k bodu Projednání průběhu vzdělávání v programu mezinárodně
uznávaného kursu LL.M. nemovitosti a právo
Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího
postupu v 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. Petra Lavického, Ph.D.
Poznámky prof. JUDr. Josefa Bejčka, CSC. k návrhu Řádu habilitačního
řízení a řízení ke jmenování profesorem na MU
Návrh požadavků a kritérií uplatňovaných v habilitačních řízeních a řízeních
ke jmenování profesorem na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
Další podklady k bodu Různé
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