Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
v Olomouci ze dne 25. 10. 2022
(hybridní forma – prezenčně a on-line na platformě ZOOM)
___________________________________________________________________________

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: JUDr. Josef Baxa, JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D., doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.,
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Program zasedání:
1) Zahájení VR PF UP a schválení programu zasedání
2) Projednání návrhu na podání žádosti o akreditaci habilitačního řízení „Právo Evropské unie“
3) Personální otázky – schválení nehabilitovaného odborníka
4) Různé
5) Ukončení VR PF UP

Ad 1) Zahájení VR PF UP a schválení programu zasedání
Děkan Stehlík zahájil jednání zasedání Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
(dále VR PF UP), které proběhlo současně prezenčně a on-line formou na platformě ZOOM (hybridní
formou). Děkan Stehlík přivítal přítomné členy, provedl kontrolu prezenční listiny a sdělil, že VR PF UP
je usnášeníschopná (prezenčně přítomno 15 členů, on-line formou 14 členů, celkem přítomno 29 členů
VR PF UP z celkového počtu 35 členů VR PF UP). Děkan Stehlík doplnil, že pozvánka na zasedání VR PF
UP byla rozeslána v předstihu a že zasedání VR PF UP je veřejné. Dále uvedl, že se jedná o první zasedání
VR PF UP tohoto roku a že druhé zasedání VR PF UP by mělo proběhnout dne 12.12.2022.
Děkan Stehlík předal slovo panu proděkanu Kohajdovi, který následně představil jednotlivé body
programu. Proděkan Kohajda doplnil, že materiály k bodům programu byly zaslány společně
s pozvánkou a vyzval členy k případnému doplnění bodů programu. Nebyly vznešeny další návrhy na
doplnění a přistoupilo se k hlasování o schválení následujícího programu:
1) Zahájení VR PF UP a schválení programu zasedání
2) Projednání návrhu na podání žádosti o akreditaci habilitačního řízení „Právo Evropské unie“
3) Personální otázky – schválení nehabilitovaného odborníka
4) Různé
5) Ukončení VR PF UP

Návrh usnesení č. 1
Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje navržený program svého
zasedání konaného dne 25. října 2022.
Hlasování:
Z celkového počtu 35 členů VR PF UP hlasovalo 29 členů:
Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0
Návrh byl přijat.

Ad2) Projednání návrhu na podání žádosti o akreditaci habilitačního řízení „Právo Evropské unie“
Úvodem proděkan Kohajda k tomuto bodu informoval, že podklady pro žádost o akreditaci byly
rozeslány společně s pozvánkou všem členům VR PF UP. Dále uvedl, že schválení žádosti o akreditaci
habilitačního řízení dle vnitřní normy UP R-B-20/07, části šesté, probíhá následovně: návrh na podání
žádosti o akreditaci habilitačního řízení v daném oboru předkládá rektorovi UP děkan příslušné fakulty
po vyjádření souhlasu vědecké rady fakulty. K návrhům na akreditační řízení se dále vyjadřuje Vědecká
rada UP a poté je prostřednictvím rektora podána žádost o akreditaci habilitačního řízení Národnímu
akreditačnímu úřadu. Proděkan Kohajda dále předal slovo děkanu Stehlíkovi. Děkan Stehlík informoval,
že v minulosti získala fakulta akreditaci pro habilitační a jmenovací řízení v oboru Občanské právo a na
to by fakulta ráda navázala akreditací habilitačního řízení z oboru Právo Evropské unie. Vyzdvihl velmi
dobré personální zajištění daného oboru. Výhledově by dle slov děkana Stehlíka fakulta ráda postoupila
v získání dalších akreditací pro habilitační řízení, jejichž žádosti se nyní připravují. Následovala diskuse
na dané téma, pan JUDr. Bárány, DrSc. se dále více dotázal na výstupy a zkušenosti garantů
mezinárodního charakteru. Děkan Stehlík se vyjádřil k otázce mezinárodních zkušeností a působení
garantů, včetně získání projektů, vyzdvihl množství publikačních výstupů garantů (výstupy indexované
ve WoS, Scopus i v zahraničních časopisech) a zdůraznil tak mezinárodní přesah garantů řízení. Vedoucí
katedry Mezinárodního a evropského práva doc. Petr potvrdil slova děkana Stehlíka. Proděkan Kohajda
navázal na slova děkana Stehlíka se zdůrazněním aktivní vědecké fáze garantů řízení včetně publikační
činnosti a získání množství externích grantů (GA ČR aj.), jež z žádosti samotné vyplívá. Děkan Stehlík
vyzval členy k doplnění diskuse na dané téma a poté proděkan Kohajda předložil návrh usnesení č.2
vědecké radě k hlasování.
Návrh usnesení č. 2
Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje podání žádosti o
akreditaci habilitačního řízení v oboru Právo Evropské unie.
Hlasování:
Z celkového počtu 35 členů VR PF UP hlasovalo 29 členů:
Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0
Návrh byl přijat.

Ad 3) Personální otázky – schválení nehabilitovaného odborníka
Proděkan Kohajda uvedl třetí bod spočívající v doplnění nehabilitovaného odborníka mezi školitele a
členy komisí pro státní doktorské zkoušky, a to konkrétně JUDr. Aleše Máchy, Ph.D. na žádost vedoucí
katedry Správního práva a finančního práva PF UP doc. Frumarové pro výkon činnosti školitele v rámci
doktorského studijního programu a člena komise pro státní doktorskou zkoušku, vše pro obor Správní
právo. Doplnil, že životopis dr. Máchy včetně uvedené publikační činnosti a odborných aktivit byl
rozeslán členům VR PF UP současně s pozvánkou. Proděkan Kohajda dále uvedl, že dr. Mácha byl již
dříve schválen VR PF UP pro obor Správní právo pro obhajoby a státní zkoušky v rigorózním řízení a
nová žádost směřuje čistě k roli školitele a člena komisí státních doktorských zkoušek. Doc. Frumarová
dále specifikovala odborné aktivity dr. Máchy (mimo akademickou a vědeckou činnost zaké jeho
činnost pro Ministerstvo pro místní rozvoj aj.). Proděkan Kohajda vyzval, zda by někdo chtěl přispět do
diskuse a následně přednesl návrh třetího usnesení.
Návrh usnesení č. 3
Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje JUDr. Aleše Máchu, Ph.D.
jako člena komise pro státní doktorskou zkoušku a jako školitele pro obor Správní právo.
Hlasování:
Z celkového počtu 35 členů VR PF UP hlasovalo 29 členů:
Pro: 29 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0
Návrh byl přijat.

Ad 4) Různé
Děkan Stehlík vyzval přítomné k případným připomínkám či dotazům. Nebyly vzneseny další podněty
pro diskusi. Následně děkan Stehlík pozval všechny přítomné na příští zasedání VR PF UP
(předpokládaný termín 12.12.2022 ve 14 hodin) a zmínil, že na tomto zasedání bude prostor pro
rozsáhlejší diskusi. Informoval, že zasedání se bude opět konat prezenčně i v on-line podobě, tedy
hybridní formou.

Ad 5) Ukončení VR PF UP
Děkan Stehlík poděkoval všem přítomným za účast a přistoupil k ukončení zasedání.

V Olomouci dne 25.10.2022
Zapsala: Bc. Michaela Šimonová

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D., v.r.
děkan PF UP v Olomouci, předseda vědecké rady

