Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 5. června 2018

Čas konání: 14:00 – 16:00 hod.
Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU
Přítomni: 31 členů (dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu)
Program jednání:

1. Zahájení
2. Návrh vzniku doktorských studijních programů
3. Žádost o možnost předkládat habilitační práce v českém, respektive slovenském
jazyce dle čl. 6 odst. 5 Směrnice Masarykovy univerzity č. 7/2017 Habilitační řízení a
řízení ke jmenování profesorem
4. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Davida Sehnálka, Ph.D.
5. Různé

1. Zahájení
Jednání Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity zahájila děkanka doc. JUDr.
Markéta Selucká, Ph.D. V úvodu přivítala přítomné členy a sdělila jim, že členům Rady končí
posledním dnem srpna 2018 mandát. Složení Vědecké rady tak, jak je v návrhu pro další
funkční období, je však pozměněno pouze drobně a všichni přítomní členové jsou opět
navrženi. Funkční období Vědecké rady PrF MU bude začínat 1. září 2018. Doc. Selucká
také členy Rady informovala o schválení návrhu k udělení čestného doktorátu prof. Michael
Paul Sengovi, BA, J.D. Vědeckou radou MU. Slavnostní udělení by se mělo konat dne 17.
října 2018. Doc. Selucká dále předala slovo proděkanovi pro vědu a výzkum doc. JUDr.
Josefu Kotáskovi, Ph.D.
2. Návrh vzniku doktorských studijních programů
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Proděkan doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. představil členům Rady obecný rámec vzniku
nových doktorských studijních programů a stručně byla nastíněna metodika, kterou se
postupovalo. Podklady byly členům Rady zaslány v předstihu. Vědecká rada se postupně
zabývala jednotlivými návrhy na vznik doktorských studijních programů:
1) Doktorský studijní program Legal Theory and Public Affairs (Představil doc. JUDr.
Mgr. Martin Škop, Ph.D.)
Vědecká rada Právnické fakulty MU schvaluje návrh vzniku doktorského studijního
programu Legal Theory and Public Affairs s navrhovaným garantem doc. JUDr. Mgr.
Martinem Škopem, Ph.D. (Hlasování VR: 29 členů pro, žádný nebyl proti a žádný se
nezdržel).
2) Doktorský studijní program Comparative Constitutional Law (Z důvodu řádně
omluvené nepřítomnosti navrhovaného garanta programu doc. JUDr. Davida
Kosaře, Ph.D., LL.M., J. S. D. program představil doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., který
je veden jako jeden ze zástupců garanta.)
Vědecká rada Právnické fakulty MU schvaluje návrh vzniku doktorského studijního
programu Comparative Constitutional Law s navrhovaným garantem doc. JUDr.
Davidem Kosařem, Ph.D., LL.M., J. S. D. (Hlasování VR: 29 členů pro, žádný nebyl
proti a žádný se nezdržel).
3) Doktorský studijní program Comparative Corporate, Foundation and Trust Law
(Představila doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.)
Vědecká rada Právnické fakulty MU schvaluje návrh vzniku doktorského studijního
programu Comparative Corporate, Foundation and Trust Law s navrhovaným
garantem doc. JUDr. Kateřinou Ronovskou, Ph.D. (Hlasování VR: 29 členů pro,
žádný nebyl proti a žádný se nezdržel).
4) Doktorský studijní program Intellectual Property Law (Z důvodu řádně omluvené
nepřítomnosti navrhované garanta programu doc. JUDr. Dany Ondrejové, Ph.D.
program představil doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., který je veden jako jeden ze
zástupců garanta.)
Vědecká rada Právnické fakulty MU schvaluje návrh vzniku doktorského studijního
programu Intellectual Property Law s navrhovaným garantem doc. JUDr. Danou
Ondrejovou, Ph.D. (Hlasování VR: 29 členů pro, žádný nebyl proti a žádný se
nezdržel).
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 2 tohoto zápisu.
3. Žádost o možnost předkládat habilitační práce v českém, respektive slovenském
jazyce dle čl. 6 odst. 5 Směrnice Masarykovy univerzity č. 7/2017 Habilitační řízení a
řízení ke jmenování profesorem
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Proděkan pro vědu a výzkum, doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. představil členům Vědecké
rady návrhy a zdůvodnění žádostí k výjimkám z povinnosti předkládat habilitační práce v
českém, respektive slovenském jazyce dle čl. 6 odst. 5 Směrnice Masarykovy univerzity č.
7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Vědecká rada následně přikročila
k hlasování o schválení uvedeného návrhu, resp. argumentace tak, jak je uvedeno v podkladu
pro tento bod pro obor:
Správní právo a právo životního prostředí
Hlasování: Vědecká rada schvaluje návrh a odůvodnění žádosti k možnosti předkládat
habilitační práce v českém, respektive slovenském jazyce pro obor Správní právo a právo
životního prostředí (30 členů pro, žádný proti a žádný se nezdržel hlasování).
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 3 tohoto zápisu.
4. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Davida Sehnálka, Ph.D.
Doc. Kotásek předal slovo předsedovi habilitační komise panu prof. JUDr. Vladimíru
Týčovi, CSc. s žádostí o předložení zprávy ve věci dalšího postupu habilitačního řízení JUDr.
Davida Sehnálka, Ph.D. Prof. Týč seznámil členy Vědecké rady s činností komise a posudky
oponentů. Oponent JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. přednesl své postřehy osobně.
Komise pracovala ve složení:
Předseda komise

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Členové

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Assoc. Prof., Assist. Prof. Ana Vlahek, PhD
doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D.

Komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce:
prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
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Na základě posudků oponentů, které doporučily připustit uchazeče k obhajobě habilitační
práce, komise zhodnotila úroveň habilitační práce.
Dne 28. května 2018 se habilitační komise usnesla na návrhu, že uchazeč má být jmenován
docentem v oboru Právo Evropské unie.
Doc. Kotásek předložil Vědecké radě ke schválení návrh dalšího postupu v habilitačním
řízení v duchu ustanovení Článku 7 Jednacího řádu Vědecké rady Právnické fakulty
Masarykovy univerzity a níže uvedené usnesení. Vědecká rada dané 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 o dosavadním postupu v habilitačním řízení JUDr. Davida Sehnálka, Ph.D.

2.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím zasedání dne 5.
června 2018 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. 7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě.
3.
Vědecká rada bere na vědomí téma habilitační přednášky "Kritická analýza projevů zásady
efektivity práva EU („effet utile“) v aktuální rozhodovací činnosti Soudního dvora" 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. Martin Škop, Ph.D.

•

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D..

Doc. Kotásek dále vyzval Dr. Sehnálka k proslovení přednášky. Poté otevřel diskuzi, poskytl
dostatečný prostor k vyjádření se k dotazům a dalším podnětům. Dr. Sehnálek se také
věnoval posudkům oponentů a zodpovězení vybraných dotazů.
Doc. Kotásek následně zahájil neveřejnou část jednání Vědecké rady.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity po ukončení rozpravy hlasovala
tajným hlasováním o návrhu, zda má být JUDr. David Sehnálek, Ph.D. jmenován docentem.
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Z celkového počtu 44 členů Vědecké rady bylo hlasování přítomno 31 členů.
Rozdáno hlasovacích lístků - 31
Odevzdáno hlasovacích lístků - 31
Odevzdáno kladných hlasů - 31
Odevzdáno záporných hlasů - 0
Odevzdáno neplatných hlasů - 0
Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada doporučila děkance, aby předložila
rektorovi Masarykovy univerzity návrh na jmenování JUDr. Davida Sehnálka, Ph.D.
docentem v oboru Právo Evropské unie.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 4 tohoto zápisu.

5. Různé
Schválení školitele studentky
Na základě 28 odst. 2, odst. 3 Studijního zkušebního řádu MU a čl. 2 odst. 1, odst. 3 Směrnice
děkana č. 9/2017 O studiu v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy po
projednání s předsedkyní oborové rady byl Vědecké radě předložen návrh na schválení JUDr.
Ing. Radovana Dávida, Ph.D. školitelem studentky v oboru Teorie práva Mgr. et Mgr. Kláry
Brožovičové, Ph.D. pro téma Právně-sociologická problematika mediace.
Tento návrh Rada svými hlasy přijala (31 členů bylo pro, žádný nebyl proti a žádný se
nezdržel).
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 5 tohoto zápisu.

Další zasedání Vědecké rady PrF MU se bude konat 2. října 2018.

V Brně dne 25. června 2018
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
Zapsal: Mgr. Ing. Jiří Jaroš
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Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezenční listina
Podklady k bodu Návrh vzniku doktorských studijních programů
Podklady k bodu Žádost o možnost předkládat habilitační práce v českém,
respektive slovenském jazyce dle čl. 6 odst. 5 Směrnice Masarykovy univerzity
č. 7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího
postupu v habilitačním řízení JUDr. Davida Sehnálka, Ph.D.
Podklady k bodu Různé
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