
Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

v Olomouci ze dne 12. 12. 2022 

(hybridní forma – prezenčně a on-line na platformě ZOOM) 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D., prof. JUDr. Vladimír 
Sládeček, DrSc., doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., JUDr. Josef Baxa, prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., JUDr. Ing. 
Filip Dienstbier, Ph.D., doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., prof. 
JUDr. Jan Kuklík, DrSc., prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., prof. 
JUDr. Marek Števček, Ph.D., doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, Ph.D., prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 

 

Program zasedání: 

1) Zahájení Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále VR PF UP) a 
schválení programu zasedání 

2) Projednání plánu realizace Strategického záměru PF UP 2021+ pro rok 2023  
3) Informace o schválení doktorského studijního programu (dále DSP) Právní dějiny a římské 

právo a plánech na další rozvoj DSP 
4) Personální otázky – schválení nehabilitovaného odborníka  
5) Různé 
6) 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, které proběhlo současně prezenčně a on-line formou na platformě ZOOM (hybridní 
formou). Děkan Stehlík přivítal přítomné členy a představil nového člena VR PF UP, JUDr. Petra 
Angyalossyho, Ph.D., předsedu Nejvyššího soudu ČR a slavnostně předal doktoru Angyalossymu 
jmenovací dekret. Následně děkan Stehlík provedl kontrolu prezenční listiny se závěrem, že VR PF UP 
je usnášeníschopná (prezenčně přítomno 12 členů, on-line formou 9 členů, celkem přítomno 21 členů 
z celkového počtu 36 členů VR PF UP). Děkan Stehlík dále doplnil, že pozvánka na zasedání VR PF UP 
byla rozeslána v dostatečném předstihu a že zasedání VR PF UP je veřejné. Poté předal slovo proděkanu 
Kohajdovi, který představil návrh programu zasedání a vyzval členy k případnému doplnění návrhu 
programu. Poté proběhlo hlasování o schválení návrhu programu. 

Návrh usnesení č. 1 

Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje navržený program svého 
zasedání konaného dne 12. prosince 2022. 

Hlasování: 

Z celkového počtu 36 členů VR PF UP hlasovalo 21 členů: 

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0 

Návrh byl přijat. 



Ad 2) Projednání plánu realizace Strategického záměru PF UP 2021+ pro rok 2023 

Úvodem proděkan Kohajda informoval, že podklady k bodu č. 2 byly rozeslány společně s pozvánkou a 
následně předal slovo proděkance Vítové. Proděkanka Vítová představila dlouhodobý výhled plánu 
realizace Strategického záměru Právnické fakulty UP 2021+. Zmínila strukturu strategického záměru 
Univerzity Palackého, z které plány jednotlivých fakult vychází a doplnila informace k samotnému 
záměru. Poté vyzvala přítomné členy ke vznesení dotazů či připomínek. Profesor Eliáš se dotázal na 
téma Stříbrné promoce a na téma podpory a péče o studenty a zaměstnance. Proděkanka Vítová 
doplnila informace k daným otázkám. Následovala obecná diskuse na téma systémové podpory a 
motivace studentů doktorského studia a nad možností zlepšení celkové finanční situace do budoucna 
vedená zejména doc. Melzerem a doc. Fialou. Po této obecné diskusi děkan Stehlík vyzval členy 
k případnému doplnění diskuse na téma realizace plánu strategického záměru, který je předmětem 
tohoto bodu zasedání. Následně proděkan Kohajda předložil návrh usnesení č. 2 a přistoupilo se 
k hlasování. 

Návrh usnesení č. 2 

Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci projednala a bere na vědomí 
předložený návrh plánu realizace Strategického záměru PF UP 2021+ pro rok 2023. 

Hlasování: 

Z celkového počtu 36 členů VR PF UP hlasovalo 21 členů: 

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0 

Návrh byl přijat. 

 

Ad 3) Informace o schválení DSP Právní dějiny a římské právo a plánech na další rozvoje DSP 

Proděkan Kohajda uvedl třetí bod týkající se schválení nového doktorského studijního programu Právní 
dějiny a římské právo Radou pro vnitřní hodnocení Univerzity Palackého. Informoval o dalším postupu, 
tedy o zaslání podkladů Národnímu akreditačnímu úřadu a Ministerstvu školství, mládeže a 
tělovýchovy pro získání registračního čísla studijního programu a dalších náležitostí. Dále informoval o 
plánovaném počtu přijímaných studentů do prvního ročníku daného studijního programu v 
nadcházejícím akademickém roce 2023/24. Poté proděkan Kohajda předal slovo docentu Dostalíkovi, 
který je garantem DSP Právní dějiny a římské právo. Docent Dostalík se vyjádřil k průběhu samotného 
schválení DSP Radou pro vnitřní hodnocení, které proběhlo dne 23. 11. 2022. Proděkan Kohajda 
následně vyzval k položení případných dotazů. Žádné dotazy položeny nebyly. V druhé části třetího 
bodu proděkan Kohajda přednesl plán fakulty týkající se tvorby podkladů pro nový doktorský studijní 
program v nadcházejícím roce 2023 zaměřený na problematiku právní regulace nových digitálních 
technologií. Upřesnil, že na tvorbu programu získala Právnická fakulta finanční podporu z Národního 
plánu obnovy a že program by měl být připraven ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou. Měl by být 
spíše menšího rozsahu co do počtu přijímaných studentů. Taktéž zmínil, že předpokladem studijního 
programu je spolupráce se zahraničními univerzitami. 

 

Ad 4) Personální otázky – schválení nehabilitovaného odborníka  

Proděkan Kohajda uvedl čtvrtý bod programu týkající se návrhu vedoucího katedry Soukromého práva 
a civilního procesu profesora Telce na schválení JUDr. Ivety Vankátové, Ph.D. jakožto členky komise 



pro státní doktorskou zkoušku a školitelky pro specializaci Soukromé právo v rámci doktorského 
studijního programu Teoretické právní vědy. Proděkan Kohajda upřesnil, že návrh spolu s životopisem 
byl zaslán členům VR PF UP v příloze pozvánky. Doplnil, že JUDr. Vankátová je absolventkou Právnické 
fakulty UP v magisterském i doktorském studijním programu a po ukončení studií nadále spolupracuje 
s fakultou. V praxi působí jako notářka a svou publikační i vědeckou činnost zaměřuje na dědické právo. 
Následně proděkan Kohajda vyzval členy k případné diskusi, členové VR PF UP však neměli další otázky, 
a poté přednesl návrh usnesení č.3. 

Návrh usnesení č. 3 

Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje JUDr. Ivetu Vankátovou, 
Ph.D. jako členku komise pro státní doktorskou zkoušku a jako školitelku pro obor Soukromé právo. 

Hlasování: 

Z celkového počtu 36 členů VR PF UP hlasovalo 21 členů: 

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0 

Návrh byl přijat. 

 

Ad 5) Různé 

Děkan Stehlík vyzval přítomné členy k připomínkám či dotazům. Následovala diskuse na téma rozpočtu 
Právnické fakulty UP a k možnosti zvýšení mezd akademických pracovníků a zvýšení stipendií 
talentovaných studentů z řad doktorandů. Závěrem děkan Stehlík upřesnil reálné možnosti financování 
z projektů zejména typu GAČR a taktéž informoval, že konkrétní data pro upřesnění rozpočtu Právnické 
fakulty bude mít fakulta na jaře příštího roku. 

 

Ad 6) Ukončení VR PF UP 

Děkan Stehlík poděkoval všem přítomným za účast na zasedání VR PF UP a přistoupil k ukončení 
zasedání. Informoval o předpokládaném termínu dalšího zasedání, které je plánované na jaro roku 
2023. 

 

V Olomouci dne 12. 12. 2022 

 

 

 

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

 děkan PF UP v Olomouci 

 

Zapsala: Bc. Michaela Šimonová 
Schválil: doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. 


