Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty UP
v Olomouci ze dne 14. 6. 2021
( on-line na platformě ZOOM )
___________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D., prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., doc. JUDr.
Miroslav Štrkolec, Ph.D.; JUDr. Josef Baxa, prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, doc. JUDr. Josef Kotásek,
Ph.D., prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Ph.D., doc. JUDr. Olga
Pouperová, Ph.D., doc. JUDr. Marek Števček, Ph.D., prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc.
Program zasedání:
1. Zahájení VR PF UP a schválení programu zasedání
2. Předání ceny M. Liberdy za rok 2020
3. Projednání nového navazujícího magisterského programu Evropské právo a politiky EU
4. Projednání rozšíření doktorského studijního programu Teoretické právní vědy o novou
specializaci Právní dějiny a římské právo
5. Personální otázky – schválení:
a) Dr. Slavomíra Hally jako nehabilitovaného školitele dr. Emanuela Selaseho
ASAMOAHA, s tématem dizertační práce : Recognition and Enforcement of
International Commercial Arbitration Awards in Frontier Economies in Africa:
Legislative and Judicial Challenges and Prospects;
b) Dr. Slavomíra Hally a dr. M.M. Bradley jako nehabilitovaných členů do komise pro
státní doktorské zkoušky pro obor mezinárodní právo;
c) Dr. Slavomíra Hally, dr. M.M. Bradley, dr. Petra Stejskala, dr. Miluše Hrnčiříkové, dr.
Michala Malacky, dr. Pavla Bureše, dr. Martina Faixe jako nehabilitovaných členů
komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací pro obor
mezinárodní právo;
d) Dr. Ondreje Hamuľáka a dr. Petra Stejskala jako nehabilitovaných členů komisí pro
státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací pro obor evropské právo;
e) Dr. Gabrielu Halířovou jako nehabilitovanou členku komisí pro státní závěrečné
zkoušky a obhajoby bakalářských a diplomových prací pro obor právo sociálního
zabezpečení;
f) Mgr. Martinu Grochovou jako nehabilitovanou členku komisí pro obhajoby
bakalářských a diplomových prací pro obor ústavní právo;
g) Dr. Martinu Küchlerovou jako nehabilitovanou členku komisí pro obhajoby
bakalářských a diplomových prací pro obor správní právo;
h) Dr. Soňu Pospíšilovou jako nehabilitovanou členku komisí pro státní závěrečné zkoušky
pro obor správní právo;
i) Dr. Zdenka Kopečného jako nehabilitovaného člena komisí pro obhajoby bakalářských
a diplomových prací pro obor trestní právo.
6. Různé

7. Ukončení VR PF UP
Jednání zasedání VR PF UP, které proběhlo na platformě ZOOM on-line, zahájil děkan Stehlík.
Přivítal přítomné členy, provedl kontrolu prezenční listiny a sdělil, že VR PF UP je
usnášeníschopná (21 členů VR PF UP z celkového počtu 36 členů VR PF UP).
Ad 1) Zahájení VR PF UP a schválení programu zasedání
Děkan Stehlík následně představil jednotlivé body programu a zahájil hlasování o schválení
programu.
Návrh usnesení č. 1
Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje navržený
program svého zasedání konaného dne 14. června 2021.
Hlasování:
Z celkového počtu 36 členů VR PF UP hlasovalo on-line 21 členů:
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
Návrh byl přijat.
Ad 2) Předání ceny M. Liberdy za rok 2020
Děkan Stehlík udělil cenu M. Liberdy za rok 2020 doc. et doc. Naděždě Šiškové, Ph.D.
z katedry Mezinárodního a evropského práva za dlouhodobý přínos pro rozvoj PF UP a šíření
jejího dobrého jména a doc. PhDr. Lence Holé, Ph.D. z katedry Politologie a společenských
věd za mimořádný přínos pro rozvoj PF UP v oblasti mediace - mimosoudní metody řešení
sporů.
(Pozn. V průběhu bodu se připojili další 2 členové VR PF UP.)
Ad 3) Projednání nového navazujícího magisterského programu Evropské právo a
politiky EU
Proděkan Tomoszek sdělil následující k dnešnímu zaslanému materiálu. V návaznosti na
aktuálně pobíhající celouniverzitní debatu o překryvech oblastí vzdělávání ve studijních
programech vyvstala během minulého týdne potřeba upravit v již předloženém akreditačním
materiálu navazujícího magisterského studijního programu Evropské právo a politiky EU dva
aspekty:
1. zařazení předmětů jako předmětů profilového základu (PZ) nebo základních teoretických
předmětů (ZT),
2. vymezení disciplín státní závěrečné zkoušky.
Ad 1) Co se týče zařazení předmětů do kategorií PZ a ZT, navrhujeme v již předloženém
materiálu provést následující změny:
Předměty Teorie a metodologie výzkumu, Úvod do politologie a Úvod do práva, které byly
původně označeny jako základní teoretické předměty profilového základu studijního programu,
a dále předmět Evropská politika, který byl původně označen jako předmět profilového
základu, navrhujeme z těchto kategorií odstranit, neboť v důsledku úpravy obsahového
zaměření státní závěrečné zkoušky nebudou výstupy z realizace těchto studijních předmětů
obsahem zkouškových okruhů ústní části státní závěrečné zkoušky.
Zdůvodnění: V případě předmětu Teorie a metodologie výzkumu jsou rozvíjeny znalosti a
dovednosti, které studenti budou využívat při psaní diplomové práce, nejsou však samostatně

předmětem zkoušení u státních závěrečných zkoušek. U předmětů Úvod do politologie a Úvod
do práva jde o znalosti a dovednosti, které jsou podstatné pro schopnost plnohodnotného
zapojení do výuky ostatních předmětů v rámci předloženého studijního programu, nebudou
však předmětem zkoušení u státních závěrečných zkoušek. U předmětu Evropská politika se
jedná o znalosti a dovednosti, které dotvářejí kontext k chápání praktického fungování evropské
integrace z perspektivy jednotlivých členských států, nicméně tyto otázky nebudou předmětem
zkoušení u státních závěrečných zkoušek s ohledem na jejich výraznější zaměření do oblasti
vzdělávání Právo.
Ad 2) Co se týče změny vymezení disciplín státní závěrečné zkoušky:
Disciplíny státní závěrečné zkoušky byly v původně předloženém materiálu vymezeny takto:
1.
Evropské právo (ústavní základy EU, jednotný vnitřní trh)
2.
Evropská unie a lidská práva (lidskoprávní mechanismy na úrovni EU)
3.
Evropská unie – teorie a praxe integračního procesu (společné politiky EU, vnější
vztahy EU, jednotlivé státy v procesu integrace, historie integračního procesu)
Navrhujeme změnu vymezení třetího disciplíny, která by nově měla být vymezena takto:
3.
Právní rámec a praxe politik EU (společné politiky EU, vnější vztahy EU, jednotlivé
státy v procesu integrace, historie integračního procesu, členství ČR v EU)
Zdůvodnění: Nový název přesněji vystihuje právní zaměření třetí disciplíny státní závěrečné
zkoušky, která se bude nově orientovat na ověření nabytých znalostí a dovedností z oblasti
vzdělávání Právo týkajících se politik EU, aby bylo explicitně naplněno zaměření
předkládaného studijního programu dané jeho názvem, tj. evropské právo a politiky EU.
Znalosti a dovednosti týkající se politik EU budou ověřovány po stránce právního rámce
v teoretické i praktické rovině tak, aby byl odpovídajícím způsobem naplněn profil absolventa
navrhovaného studijního programu.
Návrh usnesení č. 2
Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje návrh
nového navazujícího magisterského programu Evropské právo a politiky EU a v souladu
s § 30 odst. 1 písm. c zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, navrhuje předložit žádost
o jeho akreditaci ke schválení.
Hlasování:
Z celkového počtu 36 členů VR PF UP hlasovalo on-line 23 členů:
Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
Návrh byl přijat.
Ad 4) Projednání rozšíření doktorského studijního programu Teoretické právní vědy o
novou specializaci Právní dějiny a římské právo
Proděkan Kohajda informoval, že podkladový materiál byl zaslán všem členům VR PF UP.
Právnická fakulta UP v současné době (v akademickém roku 2020/2021 již druhým
akademickým rokem) uskutečňuje akreditovaný doktorský studijní program Teoretické právní
vědy v pěti specializacích, kterými jsou Evropské a mezinárodní právo, Soukromé právo,
Správní právo, Trestní právo a Ústavní právo. Každé specializaci odpovídá jeden studijní plán.
Každý studijní plán obsahuje předměty společného základu a předměty specializace. Aktuálním
záměrem Právnické fakulty UP je rozšíření tohoto doktorského studijního programu o novou
specializaci Právní dějiny a římské právo. Personálně bude výuka tohoto programu zajištěna

z hlediska habilitovaných akademických pracovníků doc. Horákem, doc. Dostalíkem a doc.
Bílým, dále se budou na výuce podílet zkušení odborní asistenti pracoviště.
Dále sdělil, že studijní program DSP (Právní dějiny a římské právo) byl schválen AS PF UP
dne 10. 5. 2021 a dále pokud bude dnes schválen VR PF UP, následně půjde do RVH UP.
Proděkan Kohajda zmínil, že v počátečních 2-3 letech realizace této specializace Právnická
fakulta UP předpokládá přijetí nejvýše 3 studentů do této specializace, v následujících letech
pak nanejvýše 5 studentů přijatých v jednom akademickém roku do této specializace.
Diskuze: Doc. Škop podotkl, že na Masarykově univerzitě specializace u DSP nejsou zrovna
preferovanou variantou, zda je pohled UP obdobný. Proděkan Kohajda informoval, že po
konzultaci s odborným metodikem UP nemáme negativní stanovisko k doplnění specializace
v tomto DSP, který na specializacích je založen.
Návrh usnesení č. 3
Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje návrh na
rozšíření doktorského studijního programu Teoretické právní vědy o novou specializaci
Právní dějiny a římské právo a v souladu s § 30 odst. 1 písm. c zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách, navrhuje předložit žádost o jeho akreditaci ke schválení.
Hlasování:
Z celkového počtu 36 členů VR PF UP hlasovalo on-line 23 členů:
Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
Návrh byl přijat.
Ad5) Personální otázky – schválení
Proděkan Kohajda provedl změny v bodě č. 5 s tím, že se nebude hlasovat písmeno f) a i), neboť
tito pracovníci jsou zařazeni do Centra klinického vzdělávání, k němuž bude komplexní
materiál předložen na nadcházející VR PF UP.
Dále předložil a zdůvodnil následující návrhy VR PF UP ke schválení:
1. Dr. Slavomíra Hally jako nehabilitovaného školitele dr. Emanuela Selaseho
ASAMOAHA, s tématem dizertační práce : Recognition and Enforcement of
International Commercial Arbitration Awards in Frontier Economies in Africa:
Legislative and Judicial Challenges and Prospects.
Návrh usnesení č. 4
Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje Dr.
Slavomíra Hallu jako nehabilitovaného školitele studenta dr. Emanuela Selaseho
ASAMOAHA, práce na téma: Recognition and Enforcement of International
Commercial Arbitration Awards in Frontier Economies in Africa: Legislative and
Judicial Challenges and Prospects.
Hlasování:
Z celkového počtu 36 členů VR PF UP hlasovalo on-line 23 členů:
Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
Návrh byl přijat.

2. Dr. Slavomíra Hally jako člena zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky a
obhajoby dizertačních prací v oboru mezinárodní právo soukromé a dr. M.M. Bradley jako
členku zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
v oboru mezinárodní právo veřejné.
Návrh usnesení č. 5
Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje Dr.
Slavomíra Hallu jako člena zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby
dizertačních prací v oboru mezinárodní právo soukromé a dr. M.M. Bradley jako členku
zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací v oboru
mezinárodní právo veřejné.
Hlasování:
Z celkového počtu 36 členů VR PF UP hlasovalo on-line 23 členů:
Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
Návrh byl přijat.
Proděkan Kohajda dále informoval, že je v plánu po prázdninách předložit VR PF UK
kompletní seznam nehabilitovaných odborníků schválených nebo navrhovaných ke schválení
jako členové zkušebních komisí v magisterských a bakalářských oborech, neboť postupem
doby dříve schválení odborníci mnohdy habilitovali, považuje za vhodné proto přijmou
přehledný materiál. V tento okamžik ale z důvodu podnětů kateder kvůli zářiovým obhajobám
navrhuje ke schválení následující osoby:
3. a) dr. Slavomíra Hally, dr. Miluši Hrnčiříkovou, dr. Michala Malacku jako členy
zkušebních komisí pro státní zkoušky a obhajoby diplomových prací v oboru
mezinárodní právo soukromé;
b) dr. M.M. Bradley, dr. Petra Stejskala, dr. Pavla Bureše a dr. Martina Faixe jako členy
zkušebních komisí pro státní zkoušky a obhajoby diplomových prací v oboru
mezinárodní právo veřejné;
c) dr. Ondreje Hamuľáka a dr. Petra Stejskala jako členy zkušebních komisí pro státní
zkoušky a obhajoby diplomových prací v oboru evropské právo;
d) dr. Gabrielu Halířovou jako členku zkušebních komisí pro státní zkoušky a obhajoby
diplomových a bakalářských prací v oboru právo sociálního zabezpečení;
e) dr. Martinu Küchlerovou jako členku zkušebních komisí pro obhajoby diplomových a
bakalářských prací v oboru správní právo;
f) f) dr. Soňu Pospíšilovou jako členku zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky
v oboru správní právo.

Návrh usnesení č. 6
Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje:
a) dr. Slavomíra Hallu, dr. Miluši Hrnčiříkovou, dr. Michala Malacku jako členy
zkušebních komisí pro státní zkoušky a obhajoby diplomových prací v oboru mezinárodní
právo soukromé;

b) dr. M.M. Bradley, dr. Petra Stejskala, dr. Pavla Bureše a dr. Martina Faixe jako členy
zkušebních komisí pro státní zkoušky a obhajoby diplomových prací v oboru mezinárodní
právo veřejné;
c) dr. Ondreje Hamuľáka a dr. Petra Stejskala jako členy zkušebních komisí pro státní
zkoušky a obhajoby diplomových prací v oboru evropské právo;
d) dr. Gabrielu Halířovou jako členku zkušebních komisí pro státní zkoušky a obhajoby
diplomových a bakalářských prací v oboru právo sociálního zabezpečení;
e) dr. Martinu Küchlerovou jako členku zkušebních komisí pro obhajoby diplomových a
bakalářských prací v oboru správní právo;
f) dr. Soňu Pospíšilovou jako členku zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v
oboru správní právo.
Hlasování:
Z celkového počtu 36 členů VR PF UP hlasovalo on-line 23 členů:
Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
Návrh byl přijat.
Ad 6) Různé
Děkan Stehlík oznámil, že dne 23. 9. 2021 bude fakulta slavit 30. výročí založení; připravuje
se speciální web s medailonky ostatních děkanů PF UP. Dále informoval, že se chystá
slavnostní otevření nové knihovny se studovnou, která nese jméno dr. Milady Horákové.
K těmto akcím budou zaslány pozvánky.
Dále avizoval zasedání VR PF UP na podzim, kdy o přesném termínu budou členové VR PF
UP včas informováni.
Ad 7) Ukončení VR PF UP
Děkan Stehlík poděkoval všem členům VR PF UP za účast, popřál všem krásné léto a ukončil
zasedání.
V Olomouci dne 15. 6. 2021
doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.
předseda VR PF UP
zapsala: Renáta Grézlová

