
Zápis z 7. zasedání Vědecké rady FMV konaného dne 

8. června 2022 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

  

1. Zahájení  

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

2. Habilitační řízení JUDr. Ing. Tomáše Moravce, Ph.D. v oboru Obchodní 
právo 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

3. Schválení komise pro habilitační řízení Ing. Petra Janečka, Ph.D. v oboru 
Mezinárodní ekonomické vztahy 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

4. Schválení změn ve složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a 
obhajoby kvalifikačních prací FMV VŠE  

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

5. Různé  

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ad 1) 

Zahájení 

Zasedání Vědecké rady FMV VŠE v Praze (VR FMV) zahájil děkan Fakulty mezinárodních 

vztahů, doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Uvítal přítomné členy a hosty, seznámil je s programem 

jednání a konstatoval, že VR FMV je usnášeníschopná. 

 

Ad 2) 

Habilitační řízení JUDr. Ing. Tomáše Moravce, Ph.D. v oboru Obchodní právo 

 
 
Kompletní materiál k projednání tohoto návrhu byl zpřístupněn členům VR FMV na intranetu 

FMV. Komise byla schválena v souladu s § 74 odst. 3 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách VR FMV na jejím zasedání dne 23. března 2022. 

Děkan seznámil Vědeckou radu s oponenty habilitační práce na téma Určení pravomoci a 

rozhodného práva v evropském insolvenčním řízení a věcech souvisejících a s komisí, která 

posoudila materiály k habilitačnímu řízení ve složení: 

 

Předseda:  

• prof. JUDr. Martin Boháček, CSc., FMV VŠE v Praze (interní člen); obor jmenovacího 

řízení: Obchodní právo  

Členové:  

• prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc., Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni 

(externí člen); obor jmenovacího řízení: Občanské právo  

• prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., Právnická fakulta UK v Praze (externí 

člen); obor jmenovacího řízení: Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního 

obchodu 

• doc. JUDr. Ing. Radka Zahradníková, LL.M., Ph.D., Krajský soud v Praze (externí člen); 

obor habilitačního řízení: Obchodní právo 

• doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě/FMV VŠE v Praze (interní 

člen); obor jmenovacího řízení: Obchodní právo 

Oponenti práce: 

• Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 

• Prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 

• Doc. JUDr. Jan Brodec, Ph.D., LL.M. 



Děkan navrhl Vědecké radě skrutátory doc. Ing. Martinu Jiránkovou, Ph.D. a prof. Ing. Lenku 

Fojtíkovou, Ph.D. Vědecká rada schválila navržené skrutátory. 

Pro návrh: 14 hlasů1 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Stanovisko komise přednesl její předseda, prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.: 

Habilitační komise na základě podkladů předložených k habilitaci a závěrů oponentských 

posudků i po seznámení se s textem habilitační práce dospěla po důkladném a 

zodpovědném zvážení požadovaných kritérií a po diskuzi svých členů a jejich tajném 

hlasování k závěru, že JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D., splňuje požadavky stanovené 

Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a naplňuje současně platná kritéria 

uplatňovaná při habilitačním řízení na VŠE v Praze a podává tímto zprávu Vědecké radě 

FMV VŠE v Praze, že doporučuje pokračovat v habilitačním řízení – umožnit mu na 

zasedání Vědecké rady obhajobu a přednést na níže uvedené vybrané téma habilitační 

přednášku a po úspěšné obhajobě i přednášce mu udělit titul „docent“ v oboru Obchodní 

právo. 

Následně jednotliví oponenti habilitační práce zmínili klíčové body svých posudků (za 
nepřítomného prof. Smrčku tak učinila doc. Jiránková, za doc. Brodce doc. Grmelová a za 
prof. Růžičku prof. Boháček). Poté přednesl JUDr. Tomáš Moravec, Ph.D. svoji přednášku na 
téma „Odměna jednatele a její smluvní úprava“. 

Teze přednášky: 

• Úvod do problematiky 

• Právní úprava odměny jednatele 

• Vymezení odměny jednatele v ČR 

• Jiná plnění ve prospěch jednatele v ČR 

• Odepření a vrácení odměny 

• Důvody neplatnosti 

• Omezení smluvní volnosti při sjednání odměny jednatele 

• Zahraniční judikatura 

• Jaké pracovněprávní nároky lze podřadit pod smlouvu o výkonu funkce a případná 

rizika 

• SWOT analýza právní úpravy 

 
1 Hlasování se nezúčastnili doc. Pěničková, doc. Műller a prof. Lošťák. 



V rámci následné diskuse odpověděl dr. Moravec na otázky, které zazněly na plénu zasedání 

VR FMV. Otázky se týkaly zejména následujících oblastí: 

• doc. Taušer se ptal na otázku přiměřenosti výše odměn nejvyššího managementu, 

• prof. Maitah se tázal v souvislosti s hypotézami v habilitační práci na jejich ověření a 

také na to, jak lze ekonomicky stanovit optimální jurisdikci, 

• prof. Lošťák položil otázku na existenci specifického podoboru právní vědy, který by 

se zaměřoval na experimenty v právu. 

 

Z 24 členů VR FMV bylo přítomno 17 členů. Pro udělení hodnosti docent se vyslovilo 16 

členů VR FMV, žádný se nevyslovil proti a 1 hlas byl neplatný. Na základě výše uvedeného 

výsledku podá děkan fakulty návrh na jmenování JUDr. Ing. Tomáše Moravce, Ph.D. 

docentem v oboru Obchodní právo k podpisu rektorovi VŠE v Praze. 

 

Ad 3) 

Schválení komise pro habilitační řízení Ing. Petra Janečka, Ph.D. v oboru Mezinárodní 
ekonomické vztahy 

Název habilitační práce: Moderní management turistických destinací s využitím systémově 

dynamického modelování 

 

Předseda komise: prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D., Katedra 
mezinárodních ekonomických vztahů, FMV VŠE v Praze a 
ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. 

 

 

  

Členové komise: doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., Katedra 
mezinárodních ekonomických vztahů, FMV VŠE v Praze; 
obor habilitačního řízení: Světová ekonomika 

  

prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D., Provozně 
ekonomická fakulta, ČZU v Praze; obor jmenovacího 
řízení: Odvětvová ekonomika a management 

  

doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D., Ekonomická fakulta, 
Technická univerzita, Liberec; obor habilitačního řízení: 
Mezinárodní obchod 

  



doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D., Mendelova univerzita 
v Brně; obor habilitačního řízení: Ekonomika a 
management 

 
Vědecká rada FMV VŠE schválila komisi pro habilitační řízení Ing. Petra Janečka, Ph.D. v 

oboru Mezinárodní ekonomické vztahy 

 
Pro návrh: 17 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Ad 4) 

Schválení změn ve složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních 
prací FMV VŠE 

a) Změny ve složení komisí na KCR: 

Pro návrh: 17 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

a) Změny ve složení komisí pro státní bakalářskou zkoušku MOB/MOB2, IBB; pro státní 
závěrečnou zkoušku v magisterském studijním programu MO3_2; pro soubornou zkoušku 
2BS2, 2KK2, 2OP2; pro obhajoby kvalifikačních prací 2OBP, 2OP864B, 2ODP, IB3_2. Uvedené 
body byly hlasovány jednotlivě bod po bodu, přičemž všechna hlasování skončila výsledkem: 

Pro návrh: 17 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

 

Ad 5) 

Různé  



 

Závěrem pan děkan poděkoval všem členům VR FMV za účast a připomněl, že další zasedání 

proběhne na podzim 2022. 

 

 

 

Zapsal: Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. Schválil: doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

  
 Za VR FMV: doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. 


