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Jak již název recenzované publikace vypovídá, byla vy-
dána v Plzni počátkem roku 2022 Západočeskou univer-
zitou v Plzni ku příležitosti životního jubilea doc. JUDr. 
Jana Paulyho, CSc., pod editací doc. JUDr. Jindřicha 
Psutky, Ph.D. Jubilant je osobností, která je v rámci svého 
akademického působení neodmyslitelně spjatá s Fakul-
tou právnickou ZČU. Shodou okolností se deset let před 
svým jubileem stal jejím děkanem. Téměř bezprostředně 
po nástupu do této funkce byl konfrontován s turbulentní-
mi událostmi, jejichž zákonitým vyústěním měl být zánik 
fakulty. Zasvěcení do tehdejšího dění absolutně nepochy-
bují, že bez jeho neutuchajícího a nezměrného úsilí, vůle, 
odvahy, energie, zarputilosti a v neposlední řadě invence 
a erudice by k němu skutečně došlo. A právě tyto spo-
lečně prožité složité okamžiky tehdejší doby následované 
postupnou konsolidací a rozvojem fakulty se staly silným 
pojítkem s pracovníky na fakultě i studenty, přičemž toto 
nejen pracovní, ale především lidské propojení je patrné 
v celé řadě příspěvků, které jsou v Poctě obsaženy. Jejich 
autory jsou akademičtí pracovníci či další osobnosti spja-
tí s jubilantem a FPR ZČU.

Úvodního velmi osobního slova a přání se ujal stáva-
jící děkan FPR JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., který 
spolu s proděkany a tajemnicí fakulty představuje jednu 
skupinu členů autorského kolektivu. Tou další jsou ve-
doucí kateder fakulty, jakož i další vybraní členové těchto 
kateder. Jádro příspěvků dodali členové Katedry občan-
ského práva, jejíž je jubilant vedoucím. Samotné mapo-
vání Pocty je příjemným zážitkem, protože je z příspěvků 
zřejmé, že byly vytvořeny ne z „povinné slušnosti“, ale 
proto, že jejich autory pojí s jubilantem vřelé lidské pou-
to. Čtení některých pasáží pak minimálně budí úsměv na 
rtu, protože se v nich jasně zobrazuje znalost jubilantovy 
osobnosti a povahy. Některé autory pojí s oslavencem ně-
kolik desítek let trvající přátelství, jednoho dokonce ten 
nejbližší rodinný vztah. Co však spojuje všechny autory, 
je snaha osobním přáním nebo volbou tématu či obojím 
jubilanta potěšit, což rozhodně Poctu svou lidskostí po-
vyšuje nad obvyklé kolektivní publikace, u kterých se 
hodnotí toliko vědecký přínos díla.

Jak již bylo uvedeno výše, úvodní slovo vzešlo od dě-
kana FPR S. Balíka, který ho svým specifickým stylem 
vyhýbajícím se obvyklé sumarizaci vědeckých výstupů 
a profesního života jubilanta pojal nejen jako poděko-
vání a přání všeho dobrého, ale i přiblížení jubilantovy 
osobnosti, oblastí působení, včetně jeho úsilí o záchranu 
a konsolidaci FPR. Dále jsou příspěvky uspořádány abe-
cedně, nikoliv tematicky.

Děkan S. Balík je autorem prvního příspěvku, ve 
kterém nejprve poukazuje na dlouholeté přátelství s ju-
bilantem, které provází společný zájem o sport i snaha 
o záchranu FPR a symbolicky představuje „Aféru notáře 
Dra Hugo Patsche“, příběh z oblasti prvorepublikového 
notářství, ukázku toho, že „selhání jednotlivce nemá vést 
ke ztrátě důvěry v instituci, na jejíž půdě k onomu selhání 
došlo“.

Členka Katedry občanského práva FPR JUDr. Alena 
Bányaiová, CSc., do Pocty připravila příspěvek podpoře-
ný soudní judikaturou s názvem „Dobré mravy a excesivní 
úroky z prodlení“. Tajemnice FPR a členka Katedry finanč-
ního práva a národního hospodářství Mgr. Ing. Dana Bár-
ková, Ph.D., ve své stati o podvojném charakteru účetnictví 
zdůraznila propojení práva a ekonomie, což je jubilantovi 
velmi blízké, vzhledem k jeho dlouholetému působení na 
VŠE v Praze i k oblastem jeho zájmu, které představují 
právní úpravy cenných papírů a kapitálového trhu. JUDr. 
Bc. Peter Brezina, Ph.D., člen Katedry teorie práva FPR, 
věnoval s ohledem na orientování jubilanta na obchodní 
právo svůj příspěvek Karlu N. Llewellynovi, jedné z nej-
slavnějších postav americké právní školy a hlavnímu au-
torovi vzorového jednotného obchodního zákoníku USA.

S předmětem oslavencovy pozornosti, totiž prá-
vem cenných papírů, spojil své pojednání i doc. JUDr. 
Tomáš Dvořák, Ph.D., člen Kateder obchodního i ob-
čanského práva, které nese název „Akcie po novele zá-
kona o obchodních korporacích provedené zákonem  
č. 33/2020 Sb.“ Obdobně svůj příspěvek s názvem 
„Ústavní deficity procesu zpeněžování obchodního po-
dílu ve společnosti s ručením omezeným“ pojala i doc. 
JUDr. Monika Forejtová, Ph.D., vedoucí Katedry ústav-
ního a evropského práva, která ho obohatila o velmi 
osobní poděkování jubilantovi.

Další člen autorského kolektivu a Katedry občanské-
ho práva, Mgr. Milan Hradec, Dr., vytvořil podle svých 
slov příspěvek zabývající se problematikou prakticky 
využitelnou v běžném životě s názvem „Šetření pojistné 
události“. S ohledem na jubilantův hlavní obor působení 
se další autor, Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D., člen Kate-
der pracovního a občanského práva, zhostil ve svém textu 
s názvem „Vystačíme si se zákoníkem práce při náhradě 
újmy v pracovním právu?“ tématu propojujícího zákoník 
práce s občanským zákoníkem.

Proděkanka pro studium a vedoucí Katedry finančního 
práva a národního hospodářství JUDr. Petra Hrubá Smr-
žová, Ph.D., si jako předmět svého příspěvku s názvem 
„Pes jako objekt daňověprávních vztahů v ČR“ zvolila 
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„nejlepšího přítele“ jubilanta. Prof. JUDr. Jan Hurdík, 
DrSc., působící na Katedře občanského práva FPR i Práv-
nické fakulty Masarykovy univerzity, své pojednání s ná-
zvem „K roli obecné části v systému soukromého práva“ 
věnoval systému soukromého práva. Naopak na úzkou 
problematiku při rozhodování Ministerstva vnitra ČR se 
ve svém příspěvku s názvem „Oprávnění Ministerstva 
vnitra ČR, odboru azylové a migrační politiky (OAMP) 
k učinění právního úsudku ohledně výkonu nelegální prá-
ce“ zaměřil JUDr. Martin Janák, člen Katedry pracovního 
práva a práva sociálního zabezpečení FPR.

Doc. JUDr. Vilém Knoll, Ph.D., proděkan pro vědu 
a výzkum FPR a člen Katedry právních dějin FPR, roze-
bral téma jubilantovi velmi blízké s ohledem na jeho obli-
bu hradu Karlštejn a jeho malebného okolí, a to „Zemský 
kříž z karlštejnského pokladu a jeho dvě zástavy“. Do 
ústavního, mezinárodního a trestního práva zabrousilo 
duo autorů z Katedry trestního práva a Katedry teorie prá-
va, a to JUDr. Petr Kybic, Ph.D., a Mgr. Jan Lego, Ph.D., 
ve své stati nazvané „Psycho aneb úvahy nad jedním roz-
hodnutím ESLP“.

Zájmu jubilanta o právo cenných papírů využil další 
autor, doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M., který půso-
bí na Katedře obchodního práva FPR i Právnické fakul-
ty Univerzity Karlovy, když sepsal příspěvek nazvaný 
„Vkladní knížka jako cenný papír“. Z téhož důvodu pří-
hodným tématem s názvem „Řády směnečné vratislav-
ské“ se zabývala další dvojice spoluautorů lidsky osla-
venci blízkých, a to doc. JUDr. Antonín Lojek, Ph.D., 
a JUDr. Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D., kteří jsou členy 
Katedry právních dějin FPR. Následuje gratulace nazva-
ná „Jak jsme hledali sportovní právo“ od autora pochopi-
telně jubilantovi lidsky nejbližšího, JUDr. Jana Paulyho 
ml., která reflektuje společný zájem otce a syna, a to „(ne)
existující“ sportovní právo.

Následující dvojice příspěvků nazvaných „Příběh 
z Evropského soudu pro lidská práva“ a „Vláda práva 
a majetek“ vzešla z pera autorů úzce spjatých s pro-
blematikou mezinárodního práva a lidských práv, a to 
soudce JUDr. Aleše Pejchala a Mgr. Vladimíry Pejcha-
lové Grünwaldové, LL.M., Ph.D., členky Katedry mezi-
národního práva FPR, kteří jsou zároveň dlouholetými 

přáteli oslavence, což se pochopitelně odrazilo v jejich 
přístupu.

Do Pocty nejvíce zainteresovaná osoba, tedy její edi-
tor, doc. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D., člen Katedry ob-
čanského práva FPR, připojil k osobní gratulaci i „Několik 
poznámek k pojmovému vymezení res extra commercium 
– aneb každá res není věc“, což je téma, které bezpochyby 
upoutá jubilantovu pozornost. Věcem, ovšem v právu řím-
ském, věnoval pozornost i další člen Katedry občanského 
práva, Mgr. Petr Ptáček. Trojici autorů z řad členů Katedry 
občanského práva pomyslně uzavírá JUDr. Zdeněk Pul-
krábek, Ph.D., který se ve svém příspěvku nazvaném „Ná-
mitka promlčení (kacířská miniatura)“ cíleně zhostil téma-
tu, které při obdobné příležitosti jubilant sám rozebíral.

„Několik zamyšlení nad obsahem pojmu obchodní 
právo“ i osobní gratulaci a zdůvodnění výběru tématu do 
Pocty připojil vedoucí Katedry obchodního práva a ga-
rant doktorského studijního programu prof. JUDr. Pře-
mysl Raban, Ph.D. Obdobně lidsky přistoupili ke svému 
příspěvku s názvem „Jak je to s prekérností spoluvlastnic-
tví?“ i další spoluautorští partneři, JUDr. Radek Spurný 
a JUDr. Kristýna Spurná, členové Katedry občanského 
práva. Dlouholetý kmenový člen Katedry občanského 
práva, JUDr. Alexander Šíma připojil „Něco zajímavostí 
z práva (nejen) rybářského“.

Vedoucí Katedry trestního práva, doc. JUDr. František 
Vavera, Ph.D., přispěl do Pocty vedle osobní vzpomínky 
na chvíle s oslavencem společně prožité i statí nazvanou 
„Neotřesitelnost daktyloskopie“. Publikaci pomyslně 
uzavírají dvě další dlouholeté členky Katedry občanského 
práva, a to JUDr. Miroslava Wipplingerová, Ph.D., LL.A., 
s příspěvkem „Úvahy nad řízením o některých otázkách 
fyzických osob“ a JUDr. Jitka Wolfová s tématem „Exe-
kuce cenných papírů“.

Pocta tedy celkem čítá 27 příspěvků, z toho tři byly 
vyhotoveny ve spoluautorství.

Závěrem by se i autorka ráda dodatečně připojila ke 
gratulantům se svým upřímným přáním oslavenci všeho 
dobrého!

JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.
Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni




