
Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty UP 

v Olomouci ze dne 24. 11. 2021 

( on-line na platformě ZOOM ) 

___________________________________________________________________________ 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.; doc. JUDr. Eduard Burda, Ph.D., prof. Dr. Karel 

Eliáš; prof. JUDr. Vladimír Sládeček, dr.h.c.; JUDr. Filip Dienstbier, Ph.D. 

 

Program zasedání:  

1) Zahájení VR PF UP a schválení programu zasedání 

2) Projednání plánu realizace Strategického záměru PF UP 2021+ pro rok 2022 

3) Projednání zařazení předmětu Insolvenční právo z kategorie povinně volitelného na 

povinný od letního semestru ak. r. 2021/2022 

4) Personální otázky – schválení nehabilitovaných odborníků – revize 

5) Různé 

6) Ukončení VR PF UP  

 

 

Ad 1) Zahájení VR PF UP a schválení programu zasedání  

Jednání zasedání VR PF UP, které proběhlo na platformě ZOOM on-line, zahájil děkan Stehlík. 

Děkan Stehlík úvodem informoval o rezignaci pana prof. Vlčka ze zdravotních důvodů,  

poděkoval mu za jeho dlouholetou spolupráci a popřál mu hodně zdraví. Dále omluvil 

z dnešního zasedání doc. Pouperovou, a prof. Eliáše pro celé jednání, prof. Boháče, doc. Burdu 

a doc. Křepelku pro úvodní jednání.  

Přivítal přítomné členy, provedl kontrolu prezenční listiny a sdělil, že VR PF UP je 

usnášeníschopná (21 členů VR PF UP z celkového počtu 35 členů VR PF UP), předal slovo 

panu proděkanovi Kohajdovi, který následně představil jednotlivé body programu a zahájil 

hlasování o schválení následujícího programu: 
1) Zahájení VR PF UP a schválení programu zasedání 
2) Projednání plánu realizace Strategického záměru PF UP 2021+ pro rok 2022  
3) Projednání zařazení předmětu Insolvenční právo z kategorie povinně volitelného na povinný 

od letního semestru ak. r. 2021/2022 
4) Personální otázky – schválení nehabilitovaných odborníků – revize  
5) Různé 
6) Ukončení VR PF UP 

 

Návrh usnesení č. 1 

Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje navržený 

program svého zasedání konaného dne 24. listopadu 2021. 

 

Hlasování: 

Z celkového počtu 35 členů VR PF UP hlasovalo on-line 21 členů: 

Pro: 21                  Proti: 0        Zdržel se hlasování: 0 

Návrh byl přijat. 

 

Ad2) Projednání plánu realizace Strategického záměru PF UP 2021+ pro rok 2022 

Proděkan Kohajda uvedl tento bod a předal slovo paní proděkance Vítové. Proděkanka Vítová 

představila plán realizace Strategického záměru PF UP 2021+ pro rok 2022. 



Informovala, že materiál byl dopředu rozeslán všem členům vědecké rady. 

Strategický záměr Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 21+ (dále jen 

„Strategický záměr PF UP 21+“) je základním koncepčním dokumentem na období 2021–2030. 

Upravuje vzdělávací, vědecké, výzkumné a další činnosti fakulty důležité pro její rozvoj a je 

rozhodným pro její financování.  

Strategický záměr PF UP 21+, který vychází a navazuje na Strategický záměr Univerzity 

Palackého v Olomouci, obsahuje 5 priorit a 9 strategických cílů. 

Dále sdělila, že vědecká rada fakulty projednává návrh strategického záměru vzdělávací a 

tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem veřejné vysoké školy 

a návrhy každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty. 

Proděkan Kohajda vyzval k diskusi. Nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

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 

2022. 

 

Hlasování: 

Z celkového počtu 35 členů VR PF UP hlasovalo on-line 21 členů: 

Pro: 21                  Proti: 0        Zdržel se hlasování: 0 

Návrh byl přijat. 

 

Připojil se doc. Melzer ve 13.19 hod.  

 

Ad3) Projednání zařazení předmětu Insolvenční právo z kategorie povinně volitelného na 

povinný od letního semestru ak. r. 2021/2022 

Proděkan Kohajda představil návrh vedoucího katedry Soukromého práva a civilního procesu 

pana prof. Telce na zařazení předmětu Insolvenční právo z kategorie povinně volitelného na 

povinný od letního semestru akademického roku 2021/2022. 

Předmět je až doposud veden pouze jako povinně volitelný. Insolvenční právo bylo vedle toho 

vyučováno v rámci povinného předmětu Civilní proces. V souvislosti se zúžením časové dotace 

pro předmět Civilní proces v novém magisterském studijním programu již nemůže být věnován 

této oblasti dostatečný prostor. Podrobnější znalost této oblasti je přitom součástí profilu 

absolventa zdejší právnické fakulty. Zájem o zavedení tohoto předmětu je i ze strany samotných 

studentů. Předmět by měl navazovat na předměty Civilní proces 1 a Civilní proces 2. Měl by 

tedy být zařazen do LS 3. ročníku magisterského studijního programu Právo a právní věda. 

 

Diskuze:  Proděkan Kohajda vyzval k diskusi a požádal doc. Havla jako garanta tohoto 

předmětu a člena VR ke krátkému komentáři. Doc. Havel podotkl, že nestačí pár přednášek 

v rámci výuky jiných předmětů katedry, aktuální právní praxe si žádá samostatný předmět. Doc. 

Škop sdělil, že Insolvenční právo se stává dominantou v tak komplexním oboru, je to žádoucí. 

Doc. Kohajda informoval, že je to důležité pro praxi a pozitivně se k předmětu vyjadřují také 

studenti. 

 

Návrh usnesení č. 3 

Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje zařazení 

předmětu Insolvenční právo mezi povinné předměty v magisterském studijním programu 

Právo a právní věda. 

 



Hlasování: 

Z celkového počtu 35 členů VR PF UP hlasovalo on-line 22 členů: 

Pro: 22                  Proti: 0        Zdržel se hlasování: 0 

Návrh byl přijat. 

 

Ad4) Personální otázky – schválení nehabilitovaných odborníků – revize 

Proděkan Kohajda informoval, že se jedná o celkovou revizi v naprosté většině již schválených 

nehabilitovaných odborníků pro jednotlivá jednání, jako jsou členství ve zkušebních komisích 

závěrečných zkoušek a v komisích pro obhajoby absolventských prací atd.  

Materiál byl opět dopředu rozeslán (komplexní tabulka + doprovodné odborné životopisy všech 

navrhovaných nehabilitovaných odborníků); revize byla zpracována do excelové tabulky; 

z každé katedry vedoucí navrhli školitele, kteří jsou buď již schváleni dříve vědeckou radou 

anebo teprve předkládají ke schválení školitele, které chtějí využívat. Dále proděkan Kohajda 

informoval, že u DSP neexistuje v rámci jednotlivých právnických fakult v ČR  jednotný 

systém při schvalování nehabilitovaných školitelů. Dle právní legislativy a univerzitních 

předpisů není vyloženě vyžadováno, aby jeden nehabilitovaný odborník jako školitel byl vždy 

schválen jako školitel konkrétního studenta a konkrétní disertační práce, může být schvalován 

obecně pro funkci školitele a vedoucího disertační práce, z tohoto důvodu můžeme to takto, jak 

je navrženo v materiálu, navržené nehabilitované odborníky jako školitele schválit.  Tímto 

postupem je kladena větší odpovědnost na oborové rady, která musejí zvažovat, zda 

schváleného odborníka pro daný obor je odborně vhodné schválit i pro konkrétní téma z tohoto 

oboru. 

Proděkan Kohajda vyzval k diskusi. Nebyly žádné připomínky a dotazy.  

 

Připojil se prof. Wintr ve 13:32 hod. 

 

Návrh usnesení č. 4 

Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje podle 

předloženého návrhu jednotlivé v něm uvedené osoby pro jednotlivé v něm uvedené 

činnosti (konkrétně jako členy komisí pro státní doktorskou zkoušku, pro státní rigorózní 

zkoušku, pro ústní část státní závěrečné zkoušky, pro obhajoby kvalifikačních prací a 

jako školitele ), a to vždy pro v předloženém materiálu uvedený studijní program, obor 

nebo specializaci. Tento předložený návrh se stane přílohou o tomto zasedání. 
 

Odpojil se doc. Fiala. 

 

Hlasování: 

Z celkového počtu 35 členů VR PF UP hlasovalo on-line 22 členů: 

Pro: 22                  Proti: 0        Zdržel se hlasování: 0 

Návrh byl přijat. 

 

Ad5) Různé 

Děkan Stehlík informoval o průběhu ZS, který probíhá prezenční i online formou. Co se týče 

LS nejsme schopni předvídat v návaznosti na stávající průběh epidemické situace. Další termín 

zasedání VR PF UP se plánuje na jaře, zřejmě opět v online režimu. 

 

Odpojil se doc. Doležal. 

 

Diskuze: Doc. Škop se dotázal, jak řešíme z hlediska bezinfekčnosti přístup studentů na fakultu? 

Proděkanka Vítová odpověděla, že z RUP nejsou známa opatření  -  neprovádíme kontrolu u 



studentů při vstupu na fakultu. Při konání větších akcí, jako např. promocí dodržujeme přísná 

hygienická nařízení. Děkan Stehlík informoval o realizaci výuky s ohledem na příslušné 

aktuálně platné normy, včetně univerzitních opatření. Sledují se počty nakažených. 

 

Připojil se prof. Boháč ve 13:40 hod. 

Děkan Stehlík a proděkan Kohajda pogratulovali prof. Boháčovi ke zvolení kandidátem na 

děkana PF UK. 

 

Ad6) 6) Ukončení VR PF UP  

Děkan Stehlík poděkoval všem za účast, panu proděkanovi Kohajdovi za perfektní přípravu 

průběhu zasedání a ukončil zasedání. 

 

V Olomouci dne 25. 11. 2021 

 

Zapsala: Renáta Grézlová 

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

 

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

                                                                                              děkan PF UP v Olomouci 

 

1. Příloha – Seznam schválených nehabilitovaných odborníků 


