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VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze (1975-1979), absolvent oboru právo 
Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze, JUDr.,  v oboru Dějiny státu a práva, 1981 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Dr., v oboru Obchodní právo, 1997 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, doc., v oboru Obchodní právo, 1998 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, prof. v oboru Obchodní právo, 2002 

  

  

NAJVÝZNAMNEJŠIA VEDECKÁ ČINNOSŤ - hlavní autor návrhu českého občanského zákoníku vypracovaného v letech 2000 – 2011 a 
schváleného v roce 2012 jako zák. č. 89/2012 Sb. 
- zapojení do projektu APVV-14-0061 „Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského 
súkromného práva pri uplatňovaní zásad európského práva (řešitelka mim.prof. Monika 
Jurčová) 
- zapojení do projektu APVV-18_0337 „Zodpovednosť členov orgánov obchodných 
spoľočností medzi korporačným, insolvenčným a trestným právom“ (řešitelka doc. Lucie 
Žitňanská) 
- zapojení do projektu APVV-18-0443 „Prieniky pracovného práva do iných odvetví 
súkromného práva (a vice versa)“ (řešitelka prof. Andrea Olšovská) 

 
  

NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE - Občanský zákoník - Velký akademický komentář. 1. svazek, § 1 - 487. Praha: Linde, 2008. 
ISBN 978-80-7201-687-7; 2. svazek, § 488 - 880. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-687-7 
- Odraz peripetií české civilistiky v dějinách Právníka. In: MASOPUST, Zdeněk, ed. Právo a 
stát na stránkách Právníka. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i, 2011, s. 249-281. ISBN 
978-80-87439-05-0 
- Věcná břemena § 151n - § 151r občanského zákoníku. Podrobný komentář k jednotlivým 
ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této problematiky v 
novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Praha: Linde Praha, 2012. ISBN 978-80-
7201-893-2 
- K první větě občanského zákoníku: prolegomena ke každému příštímu komentáři 
občanského zákoníku. Právník. 2014, 153(6), 433-447. ISSN 0231-6625 
- K justifikaci pravidla o nezávislosti uplatňování soukromého práva na uplatňování práva 
veřejného. Právník. 2014, 153(11), 1007-1033. ISSN 0231-6625 
- Dvě pozemkové reformy a státní nabytí vlastnického práva k nemovitostem. Právník. 2016, 
155(3), 209-232. ISSN 0231-6625 
- Vlastnictví a právo v tenzi mezi stabilitou a proměnlivostí zákonodárství. Praha: Academia, 
2017. Slavnostní přednášky Akademie věd České republiky : špičkový výzkum ve veřejném 
zájmu, IV. ISBN 978-80-200-2798-6 
- Ekvita a soukromé právo. Právny obzor. 2017, 100 (4), 337–390, ISSN 0032-6984 
- Poutník za hranice pozitivistických kruhů. Emil Svoboda. Výbor z díla. Praha: Wolters 
Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-007-6 
- Autonomie vůle a informace. In: Paneurópske právnické rozpravy. Človek – Informácie - 
Právo. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2019, s. 21-33. ISBN 978-80-89453-66-5 
- První zásada soukromého práva (Zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka 
tvořit si vlastní životní poměry). Právny obzor. 2019, 102 (5), 375-389, ISSN 0032-6984 
- Bohatství vlastního názoru a svoboda jej šířit, s. 9 – 31 in: DULAKOVÁ, A. – ERDÖSOVÁ, A. 
(eds.), Sloboda projevu v kontexte moderných technologií. Žilina: Georg, 2020, ISBN 978-80-
8154-295-4 
- Vyšší moc v soukromoprávních poměrech. In: Zoufalý, V. (ed.). XXVIII. Karlovarské 
právnické dny. Karlovy Vary: Karlovarské právnické dny – Leges, 2021, s. 15-44. ISBN978-80-
7502462-6. 
 



 

 

 

 

NAJVÝZNAMNEJŠIE OCENENIA  
 
- stříbrná medaile Antonína Randy, Jednota českých právníků, 2004 
- cena Právník roku 2006 v oboru občanské právo, Česká advokátní komora a EPRAVO:CZ, 
2007 
- autorská cena za publikaci Občanský zákoník. Velký akademický komentář, Karlovarské 
právnické dny, 2009 
- uveden do Právnické síně slávy v rámci soutěže Právník roku, Česká advokátní komora 
a EPRAVO:CZ, 2011 
- pamětní medaile Právnické fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, 2018 
- cena Antona Hajduka za mimořádné výsledky ve vědecké a výzkumné činnosti, Trnavská 
univerzita v Trnave, 2021  

ČLENSTVO V CELOŠTÁTNYCH AKADEMICKÝCH, 
VEDECKÝCH A ODBORNÝCH VÝBOROCH 

A ORGANIZÁCIÁCH A GRÉMIÁCH 
ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH 

AKADEMICKÝCH, VEDECKÝCH A ODBORNÝCH 
VÝBOROCH A ORGANIZÁCIÁCH A GRÉMIÁCH 

 

- člen vědecké rady Akademie věd České republiky 
- člen komise Akademie věd České republiky pro udělování vědeckých hodností 
- člen vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
- člen vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
- člen vědecké rady Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky 
- předseda redakční rady časopisu Právník 
- člen redakční rady časopisu Právny obzor 
- člen redakční rady časopisu Súkromné právo 
- člen redakční rady časopisu Právní rozhledy 
- člen redakční rady časopisu Obchodněprávní revue 
- člen redakční rady časopisu Právní rádce 
- člen Legislativní rady vlády České republiky 
- člen grémia Jednoty českých právníků 
 
 
 

  
 

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI německý jazyk, ruský jazyk 
  

  

  

 
 
 
 


