Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 3. října 2017

Čas konání: 14:00 – 16:00 hod.
Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU
Přítomni: 23 členů (dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu)
Program jednání:
1. Zahájení
2. Projednání žádosti JUDr. Petra Kolmana, Ph.D. o přerušení habilitačního řízení
3. Projednání materiálu "Požadavky a kritéria uplatňované v habilitačních řízeních a
řízeních ke jmenování profesorem"
4. Informace o nové úpravě habilitačních a jmenovacích řízeních v rámci MU
5. Různé

1. Zahájení
Jednání Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity zahájila děkanka doc. JUDr.
Markéta Selucká, Ph.D., přivítala přítomné členy Rady a předala slovo doc. JUDr. Josefu
Kotáskovi, Ph.D.
2. Projednání žádosti JUDr. Petra Kolmana, Ph.D. o přerušení habilitačního řízení
Vědecké Radě byla předložena žádost pana JUDr. Petra Kolmana, Ph.D. ve věci žádosti o
přerušení habilitačního řízení do 30. 6. 2018. Rada byla také seznámena s výzvou děkanky
doc. Selucké k doplnění konkrétních důvodů směřované panu Dr. Kolmanovi. Na tuto
výzvu nebylo zareagováno. Vědecká rada se tak zabývala žádostí a svým hlasováním (22
členů pro, žádný proti a jeden se zdržel hlasování) rozhodla následovně:
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity žádá habilitační komisi v řízení pana JUDr.
Petra Kolmana, Ph.D. o stanovisko ve věci žádosti o přerušení habilitačního řízení do 30. 6. 2018.
Vědecká rada se bude následně zabývat touto žádostí po obdržení stanoviska komise na svém následujícím
zasedání.
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Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 2.
3. Projednání materiálu "Požadavky a kritéria uplatňované v habilitačních řízeních
a řízeních ke jmenování profesorem"
Proděkan pro vědu a výzkum, doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., představil členům Rady
návrh vnitřní normy „Požadavky a kritéria uplatňované v habilitačních řízeních a řízeních
ke jmenování profesorem“. Následně požádal členy Vědecké rady o zaslání připomínek
k tomuto návrhu.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 3 tohoto zápisu.
4. Informace o nové úpravě habilitačních a jmenovacích řízeních v rámci MU
Vědecká rada PrF MU vyjádřila nesouhlas s novou úpravou habilitačních a jmenovacích
řízení v rámci MU. Rada požádala doc. Kotáska o formulaci Prohlášení Vědecké rady
Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyjadřující nesouhlas s obsahem těchto norem a
procesem jejich přijetí.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 4 tohoto zápisu.
5. Různé
Vědecká rada PrF MU schválila svými hlasy (23 členů pro, žádný proti, nikdo se nezdržel
hlasování) následující změny ve složení zkušebních komisí pro Státní rigorózní zkoušku.
Změna ve složení zkušebních komisí pro Státní rigorózní zkoušku
a)
Na základě návrhu předsedy zkušební komise pro Státní rigorózní zkoušku ve
specializaci Právo životního prostředí je vědecké radě předložen návrh na jmenování
nového externího člena výše uvedené komise - JUDr. Ing. Filipa Dienstbiera, Ph.D.,
soudce Nejvyššího správního soudu. Navržený kandidát by tak nahradil zemřelou JUDr.
Drahomíru Pálenskou, CSc.
b)
Na základě návrhu předsedy zkušební komise pro Státní rigorózní zkoušku ve
specializaci Finanční právo je vědecké radě předložen návrh na jmenování nových členů
výše uvedené komise – Dr Mgr. Damiana Czudka, Ph.D. a Mgr. Janu Kranecovou, Ph.D. a
odvolání stávajících členů – JUDr. Ing. Jana Kopřivy, Ph.D. a JUDr. Aleny Schillerové,
Ph.D.
Vědecká rada PrF MU schválila svými hlasy (23 členů pro, žádný proti, nikdo se nezdržel
hlasování) následující školitele z řad akademických pracovníků (s titulem CSc. a Ph.D.) pro
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konkrétní studenty DSP (přijaté ke studiu v akademickém roce 2017/2018) a konkrétní
témata disertačních prací.
Schválení školitelů z řad akademických pracovníků (s titulem CSc. a Ph.D.) pro konkrétní
studenty DSP (přijaté ke studiu v akademickém roce 2017/2018) a konkrétní témata
disertačních prací
•
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. - Mgr. Vladislav Bernard (učo 407876) USPS
kombin. [sem 1] - Lidskoprávní limity veřejnoprávního vymáhání soutěžního práva
•
Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D. - Mgr. Stanislav Bureš (učo 199190) FPFV [sem 1]
-Vliv unijního práva na národní finanční kontrolu
•
JUDr. Klára Drličková, Ph.D. - Mgr. Michaela Garajová (učo 407720) MEPS [sem
1] - Korupcia a medzinárodné rozhodcovské konanie
•
Mgr. Jakub Hanák, Ph.D. - Mgr. Martina Weissová (učo 407903) SPZP [sem 1] Nástroje ochrany a hospodárného využívání ložisek nerostných surovin
•
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. - Mgr. Jan Malý (učo 407762) TRPR [sem 1] Trestní odpovědnost právnických osob ve vybraných evropských zemích - komparativně
právní studie
•
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. - Mgr. Robert Peša (učo 407772) OBCP [sem 1] –
Problémové aspekty zjišťování skutkového stavu v civilním řízení soudním
•
JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M. -Mgr. Bc. Šárka Šilhánková (učo 391668)
MEEP [sem 1] - Právní aspekty módního průmyslu
•
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. -Mgr. Eva Sigmundová (učo 392849) SPZP [sem 1] Správněprávní aspekty národního pobytového oprávnění cizinců
•
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. - Mgr. Jan Zibner (učo 407708) ICT [sem 1] -Umělá
inteligence jako technologická výzva autorskému právu
•
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. - Mgr. Zuzana Marethová (učo 344107) FPFV
kombin. [sem 1] - Zvláštní prostředky ochrany osob zúčastněných na správě daní
•
JUDr. Pavel Salák, Ph.D. - Mgr. Lucie Mrázková (učo 407872) DPRP [sem 1] Držba práva
•
Ing. Eva Tomášková, Ph.D. -Mgr. Romana Buzková (učo 393058) FPFV [sem 1] Vliv Evropského výboru regionů na financování regionální politiky a rozpočet Evropské
unie
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•
Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M. -Mgr. Jan Průdek (učo 392897) MEEP [sem
1] -Mezinárodní zločiny proti kulturnímu dědictví v době mimo ozbrojený konflikt
•
Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. -Mgr. Nela Faltusová (učo 417745) SPZP
[sem 1] - Mezinárodní soft law v ochraně životního prostředí
Vědecká rada PrF MU schválila svými hlasy (23 členů pro, žádný proti, nikdo se nezdržel
hlasování) následující stálé školitele studentů DSP.
Schválení stálých školitelů studentů DSP v souladu se čl. 28 odst. 3 Studijního a zkušebního
řádu MU pro obor
•
•

Ústavní právo a státověda
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.

•
•

Obchodní právo
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

•
•

Občanské právo
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

•
•

Teorie práva
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

•

Finanční právo a finanční vědy
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

•
•

Dějiny práva a římské právo
doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.

Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 5 tohoto zápisu.
Předsedkyně Rady doc. Selucká na závěr jednání poděkovala všem jejím členům za účast.
Další zasedání Vědecké rady PrF MU se bude konat 5. prosince 2017 od 14:00. V roce
2018 pak 13. února, 10. dubna a 5. června.

V Brně dne 16. října 2017
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
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Zapsal: Mgr. Ing. Jiří Jaroš

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezenční listina
Podklady k bodu Projednání žádosti JUDr. Petra Kolmana, Ph.D. o
přerušení habilitačního řízení
Návrh vnitřní normy Požadavky a kritéria uplatňované v habilitačních
řízeních a řízeních ke jmenování profesorem,
Podklad k bodu Informace o nové úpravě habilitačních a jmenovacích
řízeních v rámci MU
Další podklady k bodu Různé
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