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Stanovisko hodnotící komise 
 
k návrhu  na jmenování uchazeče:  doc. Damián NĚMEC, dr 
 

profesorem pro obor:   Teologie   
     
Složení komise:  

předseda:  prof. Ladislav Tichý, Th.D.  
  CMTF UP v Olomouci 
členové: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.   
  PF UK v Bratislavě, PF TU v Trnavě 
 

  doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.  
PF UK v Praze 

   

doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D.  
Anglo-American University in Prague 

 

  doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. 
PF UP v Olomouci 

 
 
Stanovisko hodnotící komise:  

 Hodnotící komise schválená Vědeckou radou CMTF dne 19. 2. 2020 a jmenovaná 
děkanem CMTF UP v Olomouci prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peterem Tavelem, Ph.D. dne 19. 2. 2020 
pracovala ve složení prof. Tichý, předseda, prof. Nemec, doc. Horák, doc. Kašný a doc. Stehlík. 

 Komise shledala, že doc. Damián Němec působí na CMTF UP v Olomouci od roku 1991. 
V roce 1991 získal vysokoškolské vzdělání v oboru Katolická teologie na CMTF UP v Olomouci, 
v roce 1996 licenciát teologie a v roce 2003 doktorát teologie v oboru Teologie ve specializaci 
kanonické právo na Papežské teologické fakultě ve Wroclavi (v Polsku).  V roce 2008 se 
habilitoval v oboru Teologie na CMTF UP v Olomouci (habilitační práce Konkordátní smlouvy 
Apoštolského stolce s postkomunistickými zeměmi (1990–2007).  

V letech 2005-2016 byl vedoucím Katedry církevního práva na CMTF UP a od r. 2016 
dosud je vedoucím Katedry církevních dějin a církevního práva CMTF UP. V letech 2006–2014 
zastával funkci proděkana pro organizaci, rozvoj a právní záležitosti a byl statutárním 
zástupcem děkanky CMTF UP. Od roku 2012 je vědeckým pracovníkem Ústavu pro právní 
otázky náboženské svobody na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě. V letech 1994–
2010 externě vyučoval na Katedře teorie práva a právních dějin Právnické fakulty UP 
v Olomouci, od roku 2006 dosud vyučuje externě na Katedře historie Filosofické fakulty UP 
v Olomouc. Od roku 2013 dosud přednáší konfesní právo a majetkové právo v rámci 
distančního licenciátního kurzu kanonického práva na Akademii kanonického práva na 
Vranově u Brna a od roku 2018 také vyučuje kanonické právo také na Právnické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně.  

Doc. Němec se specializuje na kanonické právo (právo zasvěceného života, majetkové 
právo, právo svátostí a svátostin, trestní právo), na konfesní právo (oblast vztahů mezi státem 
a církvemi a náboženskými společnostmi, především s katolickou církví, se zaměřením na 
konkordátní právo). Dále se podílí na formulaci církevní legislativy, především v oblasti 
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vlastního práva řeholních institutů, spolupracuje na překladech liturgických textů (Římský 
pontifikál, Svatební obřady, revize překladu Římského misálu), překládá církevní dokumenty 
(především kanonickoprávní povahy) a připravuje je na oficiální vydání. Zaměřuje se také na 
historické a právní souvislosti života řeholních institutů od roku 1918 do současnosti se 
zvláštním zřetelem na období komunistické totality a na právně poradenskou činnost pro 
církevní právnické osoby (Česká biskupská konference, Konference vyšších řeholních 
představených, Biskupství brněnské, jednotlivé řeholní instituty, zvláště ženské). 

V rámci doktorského studijního programu připravil k promoci dva absolventy 
ve specializaci církevní právo.  

Komise konstatovala, že pedagogická kvalifikace uchazeče plně odpovídá 
požadovaným kritériím na Univerzitě Palackého a jeho soustavná pedagogická práce 
na vysoké škole – 28 let – přesahuje počet požadovaný Univerzitou Palackého.  

 Doc. Němec byl v letech 2018–2019 hlavním řešitelem projektu „Registration 
of Churches and Religious Societies“ na PF TU v Trnavě (poskytovatel International Visegrad 
Fund), v letech 2012–2015 zástupcem řešitele projektu „Sociálna náuka Katolíckej cirkvi 
v pracovnom práve Slovenskej republiky“ a v letech 2016–2019 členem řešitelského týmu 
projektu „Financovanie cirkví a náboženských společnosti“ – oba na PF TU v Trnavě (oba 
od poskytovatele VEGA MŠVVaŠ SR).  

Komise dále posoudila uchazečovu publikační činnost a konstatovala, že splňuje 
požadavky Univerzity Palackého pro kandidáta profesorského řízení: 
 Doc. Němec je autorem odborných studií publikovaných doma i v zahraničí. Publikační 
činnost čítá 3 monografie, 8 kapitol v knihách, 15 článků v zahraničních a 20 v tuzemských 
recenzovaných vědeckých časopisech, 26 příspěvků v recenzovaných sbornících z konferencí 
a 4 v ostatních sbornících, 5 příspěvků v univerzitních aktech a ostatních tuzemských 
časopisech, 1 učebnici, 5 příspěvků v recenzované příležitostné publikaci (Festschrift), 
redigoval vydání 1 knihy, podílel se na vytváření církevní legislativy (4), překládal oficiální 
(převážně právní) dokumenty katolické církve (14) a přeložil 4 liturgické knihy (v rámci 
překladatelských komisí). Citační index obsahuje 131 citačních zahraničních  ohlasů, doma 
i v zahraničí. 

Komise dále shledala, že doc. Němec byl v letech 1990–1991 a 1996–1999 členem 
Akademického senátu CMTF UP, v letech 2005–2006 a 2017–2019 Akademického senátu UP 
a dále že od roku 2006 dosud je členem Vědecké rady CMTF UP. Doc. Němec je od roku 2005 
dosud členem (od října 2019 předsedou) Oborové rady praktické teologie CMTF UP.  

Doc. Němec je od roku 2002 dosud členem (v letech 2006-2018) předseda) Komise pro 
intelektuální život České dominikánské provincie. 

Od roku 2011 je členem vědecké rady časopisu Kościół i Prawo (Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II, Polsko), členem vědecké rady časopisu Prawo Wyznaniowe (Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polsko), od roku 2012 je členem vědecké rady časopisu 
Ecumeny and Law (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polsko) a od roku 2015 členem vědecké 
rady časopisu Przegląd Prawa Wyznaniowego (Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, 
Lublin, Polsko). Od roku 2017 je členem Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví 
na Ministerstvu zdravotnictví ČR. 

Doc. Němec absolvoval 7 vědeckých odborných tuzemských a zahraničních stáží 
a badatelských pobytů. Aktivně se se svou přednáškou zúčastnil 51 odborných konferencí 
a sympozií doma i v zahraničí. 
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Dále se hodnotící komise seznámila s jednoznačně kladnými doporučeními čtyř 
významných profesorů o. Univ.-Prof. Dr. Wilhelma Resse z Institutu für Praktische Theologie 
Kirchenrecht Katholisch-Theologische Fakultät – Leopold-Franzens-Universität Insbruck, 
Dr.h.c. prof. doc. JUDr. Marka Šmida, PhD. z Právnické fakulty Trnavskej univerzity v Trnavě, 
prof. JUDr. Jiřího Rajmunda Tretery z Katedry právních dějin Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze a Ks. prof. dr hab. Edwarda Góreckého, prof. zwycz. z Wroclawi. 

Po posouzení všech těchto skutečností se komise shodla na tom, že doc. Damián 
Němec je význačnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru doma i v zahraničí. 
S uspokojením konstatovala, že jsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem 
č. 111/1998 Sb. v § 74 odst. 5. pro pokračování v řízení za účelem jmenování doc. Damiána 
Němce, dr. profesorem.  

 
Hlasování hodnoticí komise: 
 

V tajném hlasování členů hodnoticí komise bylo schváleno usnesení navrhnout Vědecké radě 
CMTF UP v Olomouci jmenování doc. Damiána NĚMCE, dr. profesorem pro obor teologie. 
 
Výsledek hlasování: 
 

počet hlasujících: 5 
počet hlasů kladných:  5 
počet hlasů záporných: 0 
zdržel se hlasování: 0 
 
 
V Olomouci  dne 2. 9. 2020           
 
 
 
Podpisy členů komise: 
 
prof. Ladislav Tichý, Th.D. ...............…….....…..................... 
 
prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. .....................……....................... 
 
doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. ..............................…….............. 
 
doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D. ....................................……........ 
 
doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. .........................................……... 


