Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 9. září 2008
Čas konání: 14:00 – 15:30 hod.
Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU
Přítomni: 26 členů (dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu)
Program jednání (dle pozvánky, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu)
1. Přivítání a zahájení
2. Stanovení dalšího postupu v habilitačním řízení JUDr. Josefa Kotáska, Ph.D.
3. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Tomáše Richtera, LL.M., Ph.D.
4. Nová akreditace doktorského studijního programu
5. Schválení nových členů komisí pro obhajoby disertačních prací a komisí pro státní
rigorózní zkoušky
6. Různé
1. Přivítání a zahájení
Jednání zahájila předsedkyně vědecké rady děkanka prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Přivítala přítomné členy vědecké rady a představila program zasedání s tím, že uvedla situaci,
která nastala v habilitačním řízení JUDr. Josefa Kotáska, Ph.D. Děkanka zmínila důvody, pro které
bylo nutné toto řízení zopakovat. Uvedla, že na základě návrhu předloženého členům vědecké rady
k elektronickému hlasování dne 23. 6. 2008, byla ustanovena nová komise a řízení pokračuje dle
§72 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách).
2. Stanovení dalšího postupu v habilitačním řízení JUDr. Josefa Kotáska, Ph.D.
Proděkanka pro vědu a vnější vztahy fakulty doc. Kalvodová uvedla druhý bod jednání týkající se
stanovení dalšího postupu v habilitačním řízení JUDr. Josefa Kotáska, Ph.D., a předala slovo prof.
JUDr. Josefovi Bejčkovi, CSc., předsedovi hodnotící komise, který předložil vědecké radě návrh
na určení dalšího postupu ve věci habilitačního řízení v oboru obchodní právo JUDr. Josefa
Kotáska, Ph.D.
Hodnotící komise ve složení: předseda - prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., členové - prof. JUDr.
Karel Eliáš, Dr., prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc. a JUDr. Ivana
Štenglová, jmenovala tyto oponenty: doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc., prof. JUDr. Jan Dědič,
JUDr. Ivana Štenglová. Tito oponenti vypracovali oponentské posudky na práci dr. Kotáska
„Ochrana vnitřních informací“ se stejným výsledkem a zhodnocením jako u předcházejících
posudků. Všichni oponenti se shodli v tom, že práce splňuje požadavky standardně kladené na
habilitační práce v oboru obchodní právo, a že prokazuje příslušnou vědeckou kvalifikaci v daném
oboru. Všichni oponenti doporučili práci k obhajobě.
Vedle hodnocení habilitační práce se habilitační komise věnovala též zhodnocení vědecké
kvalifikace uchazeče a jeho pedagogické způsobilosti. Dr. Kotásek prokázal svoji vědeckou
kvalifikaci mimo jiné svojí účastí na řešení Výzkumného záměru PrF MU „Evropský kontext
vývoje českého práva po roce 2004“, v jehož rámci se podílel na kvalitních publikačních
výstupech publikovaných u nás i v zahraničí. Jedná se celkem o 3 monografie a 38 odborných
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článků, 8 příspěvků ve sbornících z konferencí – dr. Kotásek se prezentoval aktivně na řadě
konferencí s vystoupeními k aktuálním otázkám harmonizace práva EU s právem českým (zejm. v
oblasti práva cenných papírů a práva kapitálového trhu, v oblasti práva nekalé soutěže). Ve své
specializaci se dr. Kotásek již stal uznávaným odborníkem a referenční autoritou. Plnohodnotným
ekvivalentem vědecko-výzkumné činnosti v oblasti práva je u dr. Kotáska tvorba komentářů.
Z hlediska pedagogické způsobilosti uchazeče je dr. Kotásek na Katedře obchodního práva
uznávaným specialistou na oblast práva cenných papírů a práva kapitálového trhu. Rozvinul
interaktivní osnovu v rámci e-learningu a jeho e-learningový předmět Směnečné a šekové právo se
stal vynikajícím etalonem vzorové interaktivní učební pomůcky. Jeho povinně volitelný předmět
Právo cenných papírů se stal velmi oblíbeným doplňkem studijního plánu prakticky orientovaných
absolventů. Umění dr. Kotáska podat velmi živě a srozumitelně i velmi složitá témata prokázala i
jeho přednáška pro odbornou veřejnost, která proběhla 6. 5. 2008. Přednášky se zúčastnilo 38
posluchačů. Dne 8. 9. 2008 se sešla habilitační komise v novém složení a tajně hlasovala o
výsledku - čtyřmi kladnými hlasy v tajném hlasování (ze 4 zúčastněných členů komise - dr.
Štenglová se omluvila) bylo hlasováno pro návrh na jmenování dr. Kotáska docentem v oboru
obchodní právo.
Proděkanka doc. Kalvodová poděkovala prof. Bejčkovi za poskytnutou zprávu a otevřela
rozpravu. V rámci rozpravy nebyly vzneseny další připomínky či příspěvky, proděkanka tedy
vyzvala přítomné členy vědecké rady k hlasování o předloženém návrhu. Vědecká rada přijala
poté 25 hlasy přítomných (1 se zdržel hlasování) toto usnesení:
1. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity bere na vědomí zprávu předsedy
habilitační komise a dosavadní postup v habilitačním řízení JUDr. Josefa Kotáska,
Ph.D.
2. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím zasedání
dne 7. 10. 2008 proběhla další fáze habilitačního řízení dle § 72 odst. 10 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), a dle článku 5 odst. 8 Směrnice rektora č. 14/2006 Habilitační řízení
a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě.
3. Vědecká rada bere na vědomí téma habilitační přednášky „Spotřebitel jako směnečný
dlužník“, které uchazeč navrhl dle čl. 5 odst. 9 písm. b) citované směrnice.
3. Zahájení habilitačního řízení JUDr. Tomáše Richtera, LL.M., Ph.D.
Děkanka prof. Rozehnalová uvedla další bod jednání a předala slovo proděkance doc. Kalvodové.
Doc. Kalvodová informovala vědeckou radu o zahájení habilitačního řízení v oboru obchodní
právo JUDr. Tomáše Richtera, LL.M., Ph.D., vyučující na Institutu ekonomických studií, FSV,
UK v Praze. Doc. Kalvodová uvedla, že návrh na zahájení řízení byl podán uchazečem dne 14.
května 2008, a konstatovala, že uchazeč předložil všechny podklady v souladu s § 74 zákona č.
111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách). Proděkanka dále přednesla návrh na složení hodnotící komise, a otevřela k tomuto
návrhu diskuzi. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Vědecká rada poté přijala všemi
hlasy přítomných toto usnesení:
Pro posouzení návrhu na jmenování JUDr. Tomáše Richtera, LL.M. Ph.D. docentem v oboru
obchodní právo schvaluje vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity na návrh
děkanky hodnotící komisi ve složení:
předseda komise: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Masarykova univerzita,
Právnická fakulta
členové:
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Masarykova univerzita,
Právnická fakulta
Univerzita Karlova v Praze,
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Právnická fakulta
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JUDr. Zdeněk Krčmář

Nejvyšší soud

JUDr. Jiří Nykodým

Ústavní soud

4. Nová akreditace doktorského studijního programu
Děkanka prof. Rozehnalová uvedla další bod jednání týkající se akreditace doktorského studijního
programu, přičemž návrh označila za lehce modifikovaný, neboť zejména z personálních důvodů
bylo oproti stávající akreditaci nutné provéct nezbytné změny. Poté předala slovo proděkance pro
doktorské studium a rigorózní řízení doc. Gregorové a požádala ji o detailnější představení
předloženého materiálu. Doc. Gregorová v úvodu zmínila, že se jedná o akreditaci jednoho
studijního programu pod názvem Teoretické právní vědy, který se rozpadá na jednotlivé studijní
obory. Oproti stávající akreditaci došlo v návrhu u několika oborů ke změnám v názvech: u
stávajících samostatných oborů Dějiny státu a práva a Římské právo je návrh na akreditaci
jednoho oboru pod názvem Dějiny práva a římské právo, dále pak u stávajících samostatných
oborů Správní právo a Právo životního prostředí je návrh na akreditaci jednoho oboru pod názvem
Správní právo a právo životního prostředí, podobná změna je navržena u stávajících samostatných
oborů Právo Evropských společenství a Mezinárodní právo veřejné, kde je návrh na akreditaci
jednoho obru pod názvem Mezinárodní a evropské právo. Důležitá je pak změna ve standardní
době studia, která je oproti stávající akreditaci navržena na 4 roky. Doc. Gregorová dále
představila obsah části B (vstupní požadavky, studijní předměty, požadavky na státní doktorskou
zkouškua atd.) a části Da (složení oborových rad a přehled přednášejících) akreditačních
materiálů.
Děkanka prof. Rozehnalová poděkovala doc. Gregorové za představení materiálu a vyzvala
přítomné členy vědecké rady k diskuzi. S připomínkou k oboru Mezinárodní a evropské právo se
přihlásil prof. Bejček, který uvedl, že nejsou v oborové komisi zastoupeni odborníci z oboru
Mezinárodní právo veřejné. Vedoucí Katedry mezinárodního a evropského práva prof. Týč
reagoval na připomínku a uvedl, že daný návrh vyplývá ze současné personální situace na katedře.
Prof. Rozehnalová navrhla, aby se členem oborové komise stal prof. Malenovský, soudce
Evropského soudního dvora, který rovněž působí na Katedře mezinárodního a evropského práva.
Dále pak vysoupil prof. Šámal s připomínkou k oboru Finanční právo a ekonomie, které s ohledem
na primární zaměření Právnické fakulty vyučovat právní vědu se může jevit příliš ekonomicky
zaměřené, zvláště s ohledem na akreditaci doktorského studijního programu. Na připomínku
reagoval proděkan dr. Mrkývka a uvedl, že se jedná o běžný postup i na jiných fakultách, kde jsou
též nabízeny ekonomické disciplíny. V tomto tvrzení podpořil dr. Mrkývku též doc. Tomšík
z České národní banky, který se postavil za návrh a ohodnotil pozitivně možnost této
interdisciplinární nabídky, tj. kombinace právních předmětů a stěžejních předmětů z
oblasti ekonomie. Doc. Tomšík se dále dotázal na požadavky směrem k publikační činnosti
v rámci studia, k čemuž mu bylo sdělěno, že směrem k publikacím v impactovaných časopisech
není problém v oblasti ekonomie, kde se nabízí možnost publikování v několika impactovaných
časopisech. Doc. Gregorová doplnila, že v podmínkách státní doktorské zkoušky je též stanovena
nutnost publikování diplomové práce, bez čehož diplomová práce není připuštěna k obhajobě.
Doc. Gregorová též souhlasila s názorem dr. Mrkývky a doc. Tomšíka k charakteru studijního
oboru a uvedla, že se nedomnívá, že by se jednalo čistě o ekonomickou disciplínu. Na toto téma
navázal s připomínkou prof. Fiala a vyjádříl se k názvu tohoto oboru, který působí problematicky,
a proto by navrhoval název Finanční právo a ekonomika financí. Prof. Šámal též vyjádřil svůj
názor na vhodnější vyjádření obsahu oboru již v jeho názvu. K návrhu nebyly vzneseny další
připomínky. Vědecká rada poté přijala všemi hlasy přítomných toto usnesení:
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Vědecká rada PrF MU schvaluje akreditační materiál pro akreditaci DSP Teoretické právní
vědy v uvedených oborech s tím, že doporučuje předkladatelům zvážit název oboru Finanční
právo a ekonomie.
5. Různé
Předsedkyně vědecké rady děkanka prof. Rozehnalová otevřela poslední bod jednání a představila
nové členy Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kteří byly jmenováni členy
k 1. 9. 2008, a to: doc. Ing. PhDr. Ing. Vladimíra Tomšíka, Ph.D., Ph.D., člena předsednictva
České národní banky, doc. JUDr. Ladislava Vojáčka, CSc., nového vedoucího Katedry dějin státu
a práva, a doc. JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Ph.D., docenta Katedry ústavního práva a politologie.
Poté děkanka předala slovo proděkance Kalvodové, která představila návrhy kateder na schválení
nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky, které byly podány na základě ustanovení § 53
odst. 2 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), podle čl. 23 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU pro studenty
magisterského a bakalářského studia a podle čl. 19 odst. 2 Směrnice děkana č. 2/2006 o studiu
v bakalářském a magisterském programu. Jednalo se o návrh Katedry pracovního práva a
sociálního zabezpečení na jmenování JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D. členkou komise pro blokové
zkoušky B v magisterském studijním programu a schválení JUDr. et Ing. Petra Machálka, Ph.D.
členem komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu;
návrh Katedry správní vědy a správního práva na jmenování JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D.,
JUDr. Ing Petra Svobody, Ph.D. a JUDr. Tomáše Foltase, Ph.D. členy komise pro státní závěrečné
zkoušky v magisterském studijním programu – v předmětu Finanční právo, členy komisí ve všech
oborech bakalářského studijního programu a komisí v rámci rigorózního řízení a doktorského
studia; návrh Katedry právní teorie na jmenování JUDr. Karin Brzobohaté, Ph.D., JUDr. Jaromíra
Harvánka, CSc., JUDr. Drahomíry Houbové, CSc., JUDr. et Mgr. Martina Škopa, Ph.D. a JUDr.
Romana Vaňka, Ph.D. členy komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním
programu pro předmět Teorie práva, a schválení JUDr. Radima Polčáka, Ph.D. členem komise pro
státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu, členem komise pro státní závěrečné
zkoušky v bakalářském studijním programu a členem komise pro soubornou zkoušku (A) pro
předmět Teorie práva; návrh Katedry ústavního práva a politologie na schválení JUDr. Kateřiny
Šimáčkové, Ph.D. členkou komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním
programu a pro obhajoby bakalářských prací a Katedry finančního práva a národního hospodářství
na schválení Ing. Evy Tomáškové, Ph.D. členkou komise pro státní závěrečné zkoušky
v bakalářském studijním programu a magisterském studijním programu včetně obhajob
kvalifikačních prací. Jelikož k těmto návrhům nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky,
přednesla proděkanka Kalvodová vědecké radě návrh usnesení v níže uvedeném znění a požádala
o jeho schválení. Vědecká rada poté přijala všemi hlasy přítomných toto usnesení:
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje navržené akademické
pracovníky a odborníky dle znění tohoto návrhu (příloha č. 3) členy komisí pro státní závěrečné
zkoušky.
Doc. Gregorová pokračovala v tomto bodu jednání a přednesla návrh na schválení nových členů
komisí pro obhajoby disertačních prací v rámci doktorského studijního programu Teoretické
právní vědy, který byl předložen na základě návrhu Oborové rady DSP. Navrženi v oboru
Trestního práva byli JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D., z Nejvyššího státního zastupitelství, a JUDr.
Karel Meixner, CSc. V oboru Pracovní právo byli navrženi JUDr. Eva Šimečková, Ph.D.,
z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D., advokát,
Vyškov, a JUDr. Antonín Mládek, Ph.D., ze Západomoravské vysoké školy, Třebíč. Pro obor
Dějiny státu a práva byl navržen JUDr. et Mgr. Ondřeje Horák, Ph.D., z Právnické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci. K tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky,
vědecká rada tedy přijala všemi hlasy přítomných toto usnesení:
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Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje jmenování JUDr. Miroslava
Růžičky, Ph.D. a JUDr. Karla Meixnera, CSc. členy komise pro obhajoby disertačních prací
v oboru Trestní právo, JUDr. Evu Šimečkovou, Ph.D., JUDr. Ing. Petra Machálka, Ph.D., a
JUDr. Antonína Mládka, Ph.D. členy komise pro obhajoby disertačních prací v oboru Pracovní
právo, a JUDr. et Mgr. Ondřeje Horáka, Ph.D. členem komise pro obhajoby disertačních prací
v oboru Dějiny státu a práva.
Doc. Gregorovou byl dále předložen návrh na jmenování JUDr. Zdeňka Kapitána, Ph.D. členem
komise pro státní rigorózní zkoušky v oboru Mezinárodní právo soukromé. K tomuto návrhu
nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky, vědecká rada tedy přijala všemi hlasy přítomných
toto usnesení:
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity schvaluje jmenování JUDr. Zdeňka
Kapitána, Ph.D. členem komise pro státní rigorózní zkoušky v oboru Mezinárodní právo
soukromé.
K tomuto bodu jednání nebyly vzneseny další připomínky či příspěvky, předsedkyně vědecké rady
děkanka prof. Rozehnalová tedy poděkovala přítomným za účast a zasedání vědecké rady ukončila
s tím, že další termín zasedání VR PrF je stanoven na 7. října 2008.

V Brně dne 10. září 2008
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., v.r.
děkanka

Zapsala: Věra Redrupová
Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Pozvánka
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