Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 4. prosince 2018

Čas konání: 14:00 – 16:00 hod.
Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU
Přítomni: 33 členů (dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu)
Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Návrh změny v habilitační komisi v řízení JUDr. Mgr. Evy Šimečkové, Ph.D.
Zahájení habilitačního řízení JUDr. Michala Petra, Ph.D.
Zahájení habilitačního řízení JUDr. Pavla Koukala, Ph.D.
Zpráva předsedy habilitační komise v řízení JUDr. Pavola Kádeka, PhD.
Další postup v habilitačním řízení JUDr. Mgr. Evy Šimečkové, Ph.D.
Různé

1. Zahájení
Jednání Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity zahájila děkanka doc. JUDr.
Markéta Selucká, Ph.D. V úvodu požádala přítomné k povstání a k minutě ticha za zesnulou
členku Vědecké rady PrF MU paní prof. JUDr. Zdeňku Gregorovou, CSc. Následně doc.
Selucká předala slovo proděkanovi pro vědu a výzkum doc. JUDr. Josefu Kotáskovi, Ph.D.
2. Návrh změny v habilitační komisi v řízení JUDr. Mgr. Evy Šimečkové, Ph.D.
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity na svém zasedání dne 5. 12. 2017
schválila návrh děkanky Právnické fakulty MU na zahájení habilitačního řízení uvedené
uchazečky, společně s návrhem na složení habilitační komise tohoto řízení.
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Vzhledem k úmrtí prof. JUDr. Zdeňky Gregorové, CSc., předsedkyně habilitační komise
tohoto řízení, navrhla děkanka jmenovat prof. JUDr. Jana Hurdíka, DrSc., jako nového
předsedu této komise.
Vědecké radě byl tedy předložen ke schválení následující návrh usnesení:
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje na návrh děkanky
nové složení habilitační komise pro posouzení návrhu na jmenování
JUDr. Mgr. Evy Šimečkové, Ph.D. docentkou v oboru Pracovní právo a sociální
zabezpečení:
Předseda komise
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Členové
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnave

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

JUDr. Zdeněk Novotný

emeritní soudce Nejvyššího soudu ČR

Tento návrh byl hlasováním členů Rady schválen (32 členů pro, žádný proti a nikdo se
nezdržel hlasování).
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 2 tohoto zápisu.
3. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Michala Petra, Ph.D.
Doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. uvedl návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru Právo
Evropské unie JUDr. Michala Petra, Ph.D. 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. Michala Petra, Ph.D.,
docentem v oboru Právo Evropské unie, ve složení:
Předseda komise
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
v Brně
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Členové
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
v Brně

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci

doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.

Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislavě

JUDr. Robert Neruda, Ph.D.

HAVEL & PARTNERS

Návrh Vědecká rada svými hlasy přijala (32 členů pro, žádný člen nebyl proti a žádný se
nezdržel hlasování).
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 3 tohoto zápisu.
4. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Pavla Koukala, Ph.D.
Doc. Kotásek přešel k dalšímu bodu, a to k návrhu na zahájení habilitačního řízení v oboru
Občanské právo JUDr. Pavla Koukala, Ph.D. V souladu s § 72 zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů uchazeč předložil všechny odpovídající
podklady. Proděkan doc. Kotásek následně přednesl Vědecké radě návrh usnesení:
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje na návrh děkanky
habilitační komisi pro posouzení návrhu na jmenování JUDr. Pavla Koukala, Ph.D.,
docentem v oboru Občanské právo, ve složení:
Předseda komise
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
v Brně

Členové
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
v Brně

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

Nejvyšší soud České republiky

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.

Právnická
v Trnavě

fakulta

Trnavské

univerzity
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prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Návrh Vědecká rada svými hlasy přijala (32 členů pro, žádný člen nebyl proti a žádný se
nezdržel hlasování).
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 4 tohoto zápisu.
5. Zpráva předsedy habilitační komise v řízení JUDr. Pavola Kádeka, PhD.
Doc. Kotásek předal v souladu s čl. 7 Jednacího řádu Vědecké rady Právnické fakulty
Masarykovy univerzity slovo předsedkyni habilitační komise paní prof. JUDr. Věře
Kalvodové, Dr. s žádostí o přednesení zprávy o postupu komise a jejích závěrech v
habilitačním řízení JUDr. Pavola Kádeka, PhD. Předsedkyně komise přednesla svou zprávu
zcela ve shodě s jejím písemným vyhotovením, které je založeno ve spisu. Vědecká rada PrF
MU vzala na vědomí zprávu předsedkyně komise (hlasování Vědecké rady: 32 členů
souhlasilo se vzetím zprávy na vědomí, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel).
Komise pracuje ve složení:
Předseda komise

prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Členové

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce:
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.,
doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.
Dne 27. listopadu 2018 se habilitační komise tajným hlasováním usnesla na předložení svého
stanoviska Vědecké radě Masarykovy univerzity k zastavení řízení ke jmenování uchazeče
docentem v oboru Trestní právo.
Vědecká rada PrF MU vzala na vědomí zprávu předsedkyně komise (hlasování Vědecké rady:
32 členů souhlasilo se vzetím zprávy na vědomí, žádný člen nebyl proti a žádný se nezdržel)
a následovala diskuze.
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Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 5 tohoto zápisu.
6. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Mgr. Evy Šimečkové, Ph.D.
Doc. Kotásek představil následující bod programu, a to další postup v habilitačním řízení Dr.
Šimečkové, s habilitační komisí ve složení:
Předseda komise

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

Členové

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
JUDr. Zdeněk Novotný

Oponenty habilitační práce byli:
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Oponenti habilitační práce ve svých posudcích konstatovali, že habilitační práce splňuje
požadavky standardně kladené na habilitační práce v daném oboru.
Dne 18. září 2018 se habilitační komise usnesla na návrhu, že uchazečka má být jmenována
docentkou v oboru Pracovní právo a sociální zabezpečení.
Na svém zasedání dne 2. 10. 2018 Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity
vzala na vědomí zprávu předsedy habilitační komise o dosavadním postupu v habilitačním
řízení JUDr. Mgr. Evy Šimečkové, Ph.D.
Vědecké radě Právnické fakulty Masarykovy univerzity se proto navrhuje, aby na svém
zasedání dne 4. prosince 2018 přijala ve věci dalšího postupu habilitačního řízení JUDr. Mgr.
Evy Šimečkové, Ph.D. toto usnesení:
1. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím
zasedání dne 4. prosince 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.
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2. Vědecká rada bere na vědomí téma habilitační přednášky "Pracovněprávní
aspekty mobbingu na pracovišti" které uchazečka navrhla dle citované
směrnice.
Vědecká rada dále schválila (30 členů pro, nikdo proti, dva se zdrželi hlasování) níže uvedené
skrutátory:



doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Doc. Kotásek dále vyzval Dr. Šimečkovou k proslovení přednášky. Přednáška trvala ve
standardním rozsahu. Doc. Kotásek poté otevřel diskuzi, poskytl dostatečný prostor
uchazečce k vyjádření se k dotazům a dalším podnětům. Dr. Šimečková se podrobněji
věnovala posudkům oponentů a dále reagovala na dotazy z pléna a odbornou rozpravu
(předmětem diskusí byl např. účel pracovněprávní úpravy, návrh řešení předestřený v závěru
habilitační přednášky či problematika tzv. souběhů funkcí).
Doc. Kotásek následně zahájil neveřejnou část jednání Vědecké rady a požádal 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. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D. jmenována
docentkou.
Z celkového počtu 47 členů Vědecké rady bylo hlasování přítomno 33 členů.
Rozdáno hlasovacích lístků - 33
Odevzdáno hlasovacích lístků - 33
Odevzdáno kladných hlasů - 22
Odevzdáno záporných hlasů - 6
Odevzdáno neplatných hlasů - 5
Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada zastavila řízení ve věci jmenování JUDr.
Mgr. Evy Šimečkové, Ph.D. docentkou v oboru Pracovní právo a sociální zabezpečení.
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 5 tohoto zápisu.
7. Různé
Návrh děkanky na jmenování člena zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v
bakalářském studiu
Na základě žádosti doc. JUDr. Soni Skulové, Ph.D., vedoucí katedry správní vědy a
správního práva, předložila děkanka doc. Selucká Vědecké radě ke schválení následující návrh
usnesení:
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Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje na návrh děkanky
členství JUDr. Davida Hejče, Ph.D. ve zkušebních komisích pro státní závěrečné
zkoušky v bakalářském studijním programu.
Rada daný návrh svými hlasy schválila (33 pro, nikdo proti nikdo se nezdržel).
Návrh děkanky Právnické fakulty MU na jmenování člena zkušebních komisí a člena pro
obhajoby závěrečných prací
Na základě žádosti doc. JUDr. Jana Svatoně, CSc., vedoucího katedry ústavního práva a
politologie, předložila děkanka doc. Selucká Vědecké radě ke schválení následující návrhy
usnesení:
1. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje na návrh
děkanky členství doc. JUDr. PhDr. Roberta Zbírala, Ph.D., ve zkušebních
komisích pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském
studijním programu a členství pro obhajoby bakalářských a diplomových
prací.
2. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje na návrh
děkanky členství Mgr. Zuzany Vikarské, MJur, MPhil, Ph.D., ve zkušebních
komisích pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu a
členství pro obhajoby bakalářských prací.
Rada daný návrh svými hlasy schválila (33 pro, nikdo proti nikdo se nezdržel).
Podklady k tomuto bodu jsou součástí Přílohy č. 6 tohoto zápisu.
Děkanka členy informovala, že další zasedání Vědecké rady PrF MU se bude konat 5. února
2019, poděkovala a popřála všem příjemné prožití blížícího se období svátků.

V Brně dne 10. prosince 2018

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Zapsal: Mgr. Ing. Jiří Jaroš
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Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezenční listina
Návrh změny v habilitační komisi v řízení JUDr. Mgr. Evy Šimečkové, Ph.D.
Návrh na zahájení habilitačního řízení JUDr. Michala Petra, Ph.D.
Návrh na zahájení habilitačního řízení JUDr. Pavla Koukala, Ph.D.
Návrh usnesení v dalším postupu v habilitačním řízení JUDr. Mgr. Evy
Šimečkové, Ph.D.
Podklady k bodu Různé
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