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Vážené klientky a klienti, 
vyučující, studentky a studenti, 
příznivkyně a příznivci 
Studentské právní poradny,

v  rukou držíte zprávu o  činnosti 
Studentské právní poradny, jejíž 
chod zajišťuje Centrum pro klinic-
ké právní vzdělávání, samostat-
né pracoviště Právnické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci. 
Zpráva vás provede fungováním 
poradny v letech 2016 až 2019.
Představíme vám jednotlivé před-
měty, které pod poradnu spadají, 
přiblížíme vám její činnost, zjistíte, 
kolik případů již prošlo rukama 
studentů. Dozvíte se také, jak Stu-
dentská právní poradna vznikla 
a  jak se v  průběhu let proměňo-
vala. Poskytneme vám odkazy na 
články a  rozhovory, které o  čin-
nosti poradny byly zveřejněny 
v médiích. Můžete si přečíst, kolik 
případů jsme řešili v  jednotlivých 
letech, jaké typové případy řeší-
me, kolik času jsme nad případy 
klientů strávili a jak se počet pří-
padů, které jsme zvládli vyřídit, 
vyvíjel v průběhu let.
Ve zprávě najdete také praktické 
informace o tom, co můžete oče-
kávat, pokud se na poradnu obrá-
títe. Prozradíme vám, jaký výstup 
můžete od našich studentů oče-
kávat, kdo se vám bude věnovat 
i to, jak zajišťujeme kvalitu těchto 
výstupů.

Přejeme vám příjemné a  infor-
mačně bohaté čtení.

Tým Studentské právní poradny

1.
Historie 
a fungování 
Studentské 
právní poradny

Poradenské vzdělávání má na Právnické 
fakultě Univerzity Palackého v  Olomouci 
dlouhou historii. Na počátku stála několi-
kaletá spolupráce s americkou univerzitou 
Maurice A. Deane School of Law, Hofstra 
University v  New Hempstead (stát New 
York). Studentská právní poradna vznikla 
v roce 1996 a byla tak vůbec první právní 
klinikou ve střední Evropě. Její činnost však 
byla utlumena a následně znovu obnovena 
v roce 2002. V roce 2006 pak bylo fungo-
vání významně inovováno díky projektu 
Rozvoj praktických forem výuky na PF UP. 
Ve svých počátcích se poradna zaměřovala 
na civilněprávní a  správněprávní případy, 
od roku 2015 poskytuje poradenství též 
v oblasti trestněprávní. Poradna dnes fun-
guje přímo v budově právnické fakulty.

Studentská právní poradna (dále „SPP“) 
je praktickou výukovou aktivitou, v jejímž 
rámci studenti Právnické fakulty Univer-
zity Palackého v  Olomouci pod vedením 
pedagogů a  praktikujících právníků řeší 
reálné případy klientů, kteří se na SPP 
obrátí se žádosti o  rozbor jejich situa-
ce. Studentská právní poradna je určena 
především těm, kdo si z  finančního hle-
diska nemohou dovolit služby advokáta. 
Studenti na Právnické fakultě Univerzity 
Palackého mají možnost v  rámci SPP na 
základě zkušenosti, kterou přímo získají, 
rozvíjet profesní dovednosti, porozumění 
etickým aspektům právní profese a apliko-
vat znalosti v kontextu reálných případů. 
Mají možnost se do řešení reálného přípa-
du zapojit a pracovat na něm od začátku 
do konce. Jsou v  přímém kontaktu s  kli-
entem, což je nenahraditelnou zkušeností 
pro budoucí profesní život. 

Právní poradenství je poskytováno stu-
denty fakulty, na které dohlíží supervizoři 



z řad pedagogických pracovníků Právnické 
fakulty Univerzity Palackého, kteří jsou ve 
většině případů i praktiky. Poradna se za-
měřuje na široké spektrum právních pro-
blémů, nejčastěji z oblasti občanského prá-
va, rodinného práva, exekucí a insolvencí. 
Supervizoři, kteří dohlížejí na zpracování 
konkrétní právní rady, jsou vždy odborní-
ky v oboru práva, do něhož konkrétní ře-
šený případ spadá. 

Studentská právní poradna se dále vnitřně 
člení na několik sekcí:

• Studentská právní poradna,
• Administrativně právní klinika,
• Spotřebitelská právní klinika,
• Klinika práva a podnikání.

Studenti si zapisují nabízené předměty, 
které odpovídají právní oblasti, o níž mají 
zájem. Spory z  oblasti správního práva 
tak například řeší především studenti za-
psaní do Administrativně právní kliniky. 
V jejím rámci se věnují stavebnímu právu, 
právu životního prostředí či sporům s úřa-
dy. V  Klinice práva a  podnikání zase radí 
studenti začínajícím živnostníkům a start-
-upům. Spotřebitelská právní klinika se 
zaměřuje na pomoc klientům s problémy 
v oblasti spotřebitelského práva.

Do SPP jsou studenti přijímáni na základě 
výběrového řízení. Studenti se do něj hlá-
sí prostřednictvím formulářové přihlášky, 
která je k dispozici na elektronické nástěn-
ce Univerzity Palackého zpravidla měsíc 
před začátkem každého semestru, přihláš-
ku je nutné odeslat na příslušnou e-mai-
lovou adresu. Kromě úspěšnosti ve výbě-
rovém řízení je podmínkou přijetí i účast 
na výjezdním workshopu, který se koná ví-
kend před začátkem semestru nebo v prv-
ním týdnu semestru.

 

2.
Jak probíhá 
poskytování
právní pomoci

Poradna přijímá nové případy vždy několik 
týdnů v semestru. Úvodní pohovor s klien-
tem vedou samotní studenti. Na začátku 
klientovi vysvětlí, jak poradna funguje a co 
od ní mohou očekávat. Zjistí také, s jakým 
problémem klient přichází a zda jde o pří-
pad, kterému se poradna může věnovat. 
Následně od klienta získají kontaktní úda-
je a podrobné informace o případu. Veške-
ré informace zaznamenají do spisu a pře-
vezmou od klienta potřebné dokumenty. 
Spis poté odevzdají v  kanceláři SPP. Ten 
je následně přiřazen konkrétní dvojici 
studentů, kteří pracují pod dohledem su-
pervizora. Poté, co je případ přidělen kon-
krétním studentům, studenti telefonicky 
kontaktují klienta a dohodnou se s ním na 
dalším postupu a  termínu případné další 
schůzky, a to v závislosti na typu a nároč-
nosti případu. 

Po celou dobu práce na případu na stu-
denty dohlíží supervizoři. Se studenty dis-
kutují o případu, sledují, zda jejich právní 
rozbor jde správnou cestou, upozorňují je 
na případné omyly nebo odborné zdroje, 
kde by mohli hledat cestu k  řešení. Než 
správci předají písemnou právní radu kli-
entovi, musí ji vždy schválit supervizor. 
Předání právní rady klientovi probíhá 
osobně. Za výjimečných okolností a po do-
mluvě mohou studenti právní radu zaslat 
poštou nebo elektronicky. Účelem právní 
rady je poskytnout právní analýzu přípa-
du a nastínit všechny možné způsoby jeho 
řešení, včetně možných rizik. Volba řešení 
a  jeho realizace je však na klientovi. Stu-
denti mohou vypracovat podklady pro po-
dání, dopis nebo smlouvu, nemohou však 
za klienty jednat, jakékoliv kroky ve své 
věci tedy klient musí již učinit sám.



3.
Workshopy, 
letní školy 
a další akce

3.1.
Výjezdní workshop pro studenty 

Pro nové i stávající členy SPP pořádá Cen-
trum klinického právního vzdělávání pra-
videlně před začátkem semestru výjezdní 
víkendový workshop. Během víkendu se 
studenti seznámí s  fungováním poradny 
a  svými povinnostmi. Každý den je pro 
studenty připraveno několik výukových 
bloků, v  jejichž rámci se interaktivním 
způsobem seznamují s  fungování právní 
poradny a osvojují si praktické dovednosti 
nezbytné pro poskytování právního pora-
denství. Nechybí ani teambuildingové ak-
tivity. Studenti mají možnost setkat se se 
svými spolužáky a  supervizory a  v  nefor-
mální atmosféře víkendového workshopu 
se připravit na nadcházející semestr.

3.2.
Semináře s odborníky z praxe

Vzhledem k tomu, že SPP si zakládá na od-
bornosti a kvalitě poskytovaných právních 
rad, Centrum pro klinické právní vzdělává-
ní také zprostředkovává studentům kro-
mě odborné supervize setkání s odborníky 
z  praxe. Studenti tak mohou (za přísné-
ho dodržování mlčenlivosti) konzultovat 
právní problémy, se kterými se v rámci SPP 
setkali, a zvyšovat své odborné kompeten-
ce. V minulosti měli studenti možnost se-
tkat se s notářskou koncipientkou, advo-
kátem specializujícím se na spolkové právo 
nebo odborníkem v oblasti GDPR z jedné 
z  největších českých advokátních kance-
láří. SPP dále uspořádala besedu s profe-
sorem Michaelem Schlesingerem, který 
je koordinátorem právních klinik na John 
Marshall Law School v Chicagu.



3.3.
Punč s poradnou

V roce 2019 v předvánočním období uspo-
řádala SPP setkání se studenty, aby zvýšila 
povědomí o svých aktivitách.

3.4.
Projekt STARS – Skills Transfers In 
Academia: A  Renewed Strategy En-
hancing Legal Clinics in the European 
Union

Studenti, kteří se dlouhodobě věnovali čin-
nosti v SPP, měli v minulosti možnost zú-
častnit se programu STARS, v jehož rámci 
byla uspořádána letní škola v Lucemburku 
(Université du Luxembourg) a zimní škola 
v Římě (Università degli Studi Roma Tre). 
Tato setkání byla věnována sdílení zku-
šeností z  klinického právního vzdělávání 
a učastnili se jich studenti z pěti světových 
univerzit – Université du Luxembourg, 
Università degli Studi Roma Tre, Università 
degli Studi di Brescia, Romanian-American 
University Bucharest a Univerzity Palacké-
ho v Olomouci. Studenti se během setkání 
ve skupinkách tvořených studenty napříč 
univerzitami věnovali zadaným případům 
a jejich řešení následně prezentovali ostat-
ním účastníkům.



3.5.
Climate Justice Pledge

Právnická fakulta se v  listopadu 2019 za-
pojila do mezinárodní akce, která měla 
přispět k osvětě v oblasti ochrany životní-
ho prostředí. V rámci této akce přednášel 
Jiří Beneš z hnutí DUHA o novele lesního 
zákona, jejích důvodech a dopadech. Igor 
Hanečák z projektu Recyklator si připravil 
workshop, v jehož rámci předvedl, jak lze 
ze starých věcí vytvářet nové a  užitečné 
věci. Účastníci měli také možnost vyrobit 
si vlastní sáčky na ovoce a zeleninu ze sta-
rých záclon.

3.6.
Community Outreach Forum

V únoru 2019 se na naší fakultě uskutečni-
la akce, která měla za cíl sdílet informace 
o Klinice práva a podnikání s potenciální-
mi partnery, kteří by nám pro tuto klini-
ku mohli pomoci zprostředkovat vhodné 
klienty, tj. zejména osoby, které mají zá-
jem začít podnikat, patří na trhu práce 
mezi znevýhodněné skupiny (např. osoby 
na rodičovské dovolené, čerství absolventi 
SŠ bez praxe, senioři atd.) a  rádi by svo-
je podnikání postavili na pevném práv-
ním základu. Během akce se nám podařilo 
předběžně dohodnout spolupráci s Člově-
kem v tísni, Maltézskou pomocí, CzechIn-
vest a dalšími subjekty. Pomoc s propagací 
Studentské právní poradny pak přislíbila 
Hospodářská komora ČR a Magistrát měs-
ta Olomouc. 



Z následujícího grafu pak plyne, že počet 
případů předložených a  vyřízených SPP 
nemá jasně stoupající nebo klesající ten-
denci. 

Graf č. 1: 
Vývoj počtu případů předložených SPP 
a způsobu jejich vyřízení v letech 2016-2019

Pokud jde o složení případů, se kterými se 
klienti na SPP obrací, z následující tabulky 
(č. 2) a grafu (č. 2) plyne, že v naprosto dr-
tivé většině případů jde o právo občanské.

Tabulka č. 2:
Počty případů podle právního odvětví v le-
tech 2016-2019

Graf č. 2: 
Počty případů podle právního odvětví v le-
tech 2016-2019
 

4.
Studentská 
právní poradna 
v číslech
Počet případů, se kterými se na nás klienti 
obrací, se v jednotlivých semestrech pohy-
buje kolem 75-110; studenti tedy vyřídí asi 
150-200 případů za kalendářní rok. V roce 
2016 prošlo rukama studentů celkem 203 
spisů, v roce 2017 to bylo 157 spisů, v roce 
2018 pak 178 spisů. Data (viz tabulka č. 1) 
ukazují, že v naprosté většině případů byla 
klientům poskytnuta právní rada. Počet 
případů, které jsme byli nuceni odmítnout 
z  důvodu naplnění kapacity, se v  posled-
ních čtyřech letech ve všech semestrech 
pohyboval v řádech jednotek (1-4 případy), 
výjimkou byl pouze letní semestr v akade-
mickém roce 2017/2018, kdy musela po-
radna odmítnout 15 případů. Z toho tedy 
plyne, že SPP je schopna uspokojit poptáv-
ku po svých službách. Počet případů, které 
byla poradna nucena odmítnout z  jiného 
důvodu – s  ohledem na složitost přípa-
du nebo nesoučinnost klienta, případně 
na přání klienta, se pohyboval kolem 20. 
Z  uvedeného dále vyplývá, že  v  letech 
2016-2019 bylo v jednotlivých semestrech 
celkem odmítnuto asi 15-30 % případů.

Tabulka č. 1: 
Případy předložené SPP v letech 2016-2019



Počet studentů, kteří se případům kli-
entů každý semestr věnují, se pohybuje 
mezi 26-50 studenty. Historicky nejvíce 
studentů poskytovalo právní poradenství 
v  letním semestru akademického roku 
2016/2017, nejméně pak v  letním semest-
ru akademického roku 2017/2018. Na stu-
denty dohlíželo v minulých letech stabilně 
kolem 10 supervizorských týmů (nejméně 
jich bylo v letním semestru akademického 
roku 2017/2018, a to 7, nejvíce pak v zim-
ním semestru 2019/2020, a to 12).

Tabulka č. 3: 
Počet studentů a  supervizorů zapojených 
do fungování SPP v letech 2016-2019
 

Ani počet studentů, kteří projeví zájem 
o  působení v  SPP, nemá stoupající, nebo 
klesající tendenci, ale je proměnlivý. Totéž 
platí i pro jednotlivé tematické sekce po-
radny. Počet studentů nezávisí ani na kon-
krétním semestru, nebývá tedy pravidelně 
vyšší v zimním, nebo letním semestru aka-
demického roku.

Graf č. 3: 
Vývoj počtu studentů zapojených do fungo-
vání SPP a do jednotlivých jejich sekcí v le-
tech 2016-2019
 

SSP = Studentská právní poradna
KPPO = Klinika práva a podnikání
SPK = Spotřebitelská právní klinika
APK = Administrativně právní klinika

Na vypracování jedné právní rady studenti 
stráví v průměru 12-13 hodin. Nejčastěji se 
studenti jednomu případu věnují asi 5-15 
hodin, nad některými případy však strávili 
více než 35 hodin čistého času. Celkem tak 
v roce 2017 věnovali naši studenti klientům 
2104 hodin a v roce 2018 dokonce 2430 ho-
din. V  letech 2016-2018 klienti dostali fi-
nální právní radu v průměru za 77,54 dne 
(80,73 dne v  roce 2016, 73,94 dne v  roce 
2017 a 77,96 dne v roce 2018), tedy asi za 
2,5 měsíce.  

Na SPP se v letech 2016-2018 obraceli nej-
častěji jednotlivci (ženy častěji než muži, 
což je však pravděpodobně možné přičí-
tat poměrnému zastoupení pohlaví v po-
pulaci), ve 2,5-6 % případů skupiny osob 
(manželé, partneři, jiní příbuzní apod.) 
a  pouze výjimečně právnické osoby (asi 
1 % případů). To odpovídá zaměření po-
radny, která má sloužit primárně nemajet-
ným lidem. Právnickým osobám (PO) tak 
poskytuje poradenství jen ve specifických 
případech (např. začínající start-upy).

Tabulka č. 4: 
Zastoupení jednotlivých skupin klientů v le-
tech 2016-2019
 

Graf č. 4: 
Zastoupení jednotlivých skupin klientů v le-
tech 2016-2019

 

*



Studenti v  průměru na práci na přiděle-
ných případech stráví za semestr asi 31 ho-
din. Vyřízení jednoho spisu trvá průměrně 
12,5 hodiny. V součtu studenti dohromady 
věnují každý semestr průměrně úctyhod-
ných 1170 hodin.

Tabulka č. 5: 
Čas strávený studenty prací na případech 
v letech 2017-2019

 

 
Graf č. 5: 
Průměrný čas investovaný studentem do 
řešení případů za semestr a průměrný čas 
potřebný k  vypracování jednoho případu 
v letech 2017-2019

 

Graf č. 6: 
Úhrnný čas strávený studenty prací pro po-
radnu za semestr v letech 2017-2019

 

Z následujícího grafu pak plyne, že časově 
nejnáročnější na zpracování jsou případy 
týkající se spotřebitelského práva, které 
vyžadují průměrně více než 16 hodin prá-
ce studentů, následované případy správně 
právními, které vyžadují asi 14 hodin prá-
ce. Časově nejméně náročné jsou naopak 
trestní věci, na jejichž zpracování v letech 
2017-2019 studenti potřebovali průměrně 
jen cca 9,5 hodiny čistého času (viz graf č. 7).

Graf č. 7: 
Průměrný čas potřebný na zpracování jed-
noho případu podle právního odvětví v le-
tech 2017-2019

 



5.
Studentská 
právní poradna 
v médiích
O  činnosti SPP opakovaně informovala 
také média. Chcete-li se tedy o fungování 
poradny dozvědět více, můžete se podívat 
na videa, poslechnout si audionahrávky 
nebo přečíst články, na něž odkazujeme 
níže.

5.1.
Videa

• Promo video Centra pro klinické právní 
vzdělávání
• Česká televize: Studenti práv radí lidem 
v Olomouci zdarma

5.2.
Rozhlas

• Český rozhlas Olomouc: Studentská 
právní poradna se znovu otevírá a pomá-
há zdarma
• Český rozhlas Olomouc: Studentská 
právní poradna připravuje novinku
• Česká justice: Rozhovor pro Českou 
justici
• Český rozhlas Olomouc: Nemůžete si do-
volit advokáta? Pomoc nabízí Studentská 
právní poradna

5.3.
Články

• najpravo.sk: Klinické právne vzdelávanie 
na Právnickej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave
• iDnes.cz: Studenti práv zdarma radí li-
dem místo advokáta, případů mají desítky
• Deník.cz: Právní rady zdarma? Olomouč-
tí studenti je nabízejí
• Pres.UPmedia.cz: Kudy kam, když se 
v právech nevyznám
• iRozhlas: Studenti olomouckých práv 
i přes prázdniny zdarma radí nemajetným 
lidem

• Jiné Právo: Filipika za právní kliniky
• Lidovky.cz: Studenti práv poradí pacien-
tům zdarma

5.4.
Odkazy v odborných periodikách 

• Zpráva z konference 8th worldwide Glo-
bal Alliance for Justice Education Con-
ference a  13th International Journal of 
Clinical Legal Education Conference „Jus-
tice Education for a Just Society“. Právník, 
2016, č. 2, s. 200-205.

https://www.youtube.com/watch?v=YW4EdBE4yWQ&&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YW4EdBE4yWQ&&feature=youtu.be
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/234430-studenti-prav-radi-lidem-v-olomouci-zdarma/
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/234430-studenti-prav-radi-lidem-v-olomouci-zdarma/
http://www.rozhlas.cz/olomouc/doporucujeme/_zprava/studentska-pravni-poradna-se-znovu-otevira-a-pomaha-zdarma--1589515
http://www.rozhlas.cz/olomouc/doporucujeme/_zprava/studentska-pravni-poradna-se-znovu-otevira-a-pomaha-zdarma--1589515
http://www.rozhlas.cz/olomouc/doporucujeme/_zprava/studentska-pravni-poradna-se-znovu-otevira-a-pomaha-zdarma--1589515
http://www.rozhlas.cz/olomouc/doporucujeme/_zprava/studentska-pravni-poradna-pripravuje-novinku--1577399
http://www.rozhlas.cz/olomouc/doporucujeme/_zprava/studentska-pravni-poradna-pripravuje-novinku--1577399
https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/CKPV/2016/ceska_justice--25_05_2012_2110--cyklus_vzdelavani_v_justici_pravni_kliniky_aneb_bezplatna_pravni_pomoc_pripravila_iva_jonaso.mp3
https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/CKPV/2016/ceska_justice--25_05_2012_2110--cyklus_vzdelavani_v_justici_pravni_kliniky_aneb_bezplatna_pravni_pomoc_pripravila_iva_jonaso.mp3
https://olomouc.rozhlas.cz/nemuzete-si-dovolit-advokata-pomoc-nabizi-studentska-pravni-poradna-7766574
https://olomouc.rozhlas.cz/nemuzete-si-dovolit-advokata-pomoc-nabizi-studentska-pravni-poradna-7766574
https://olomouc.rozhlas.cz/nemuzete-si-dovolit-advokata-pomoc-nabizi-studentska-pravni-poradna-7766574
http://www.najpravo.sk/clanky/klinicke-pravne-vzdelavanie-na-pravnickej-fakulte-univerzity-komenskeho-v-bratislave.html
http://www.najpravo.sk/clanky/klinicke-pravne-vzdelavanie-na-pravnickej-fakulte-univerzity-komenskeho-v-bratislave.html
http://www.najpravo.sk/clanky/klinicke-pravne-vzdelavanie-na-pravnickej-fakulte-univerzity-komenskeho-v-bratislave.html
https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/studentska-pravni-poradna-spp-univerzity-palackeho-zdarma-sluzby-advokata.A150316_2147674_olomouc-zpravy_stk
https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/studentska-pravni-poradna-spp-univerzity-palackeho-zdarma-sluzby-advokata.A150316_2147674_olomouc-zpravy_stk
https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/pravni-rady-zdarma-olomoucti-studenti-je-nabizeji.html
https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/pravni-rady-zdarma-olomoucti-studenti-je-nabizeji.html
https://pres.upmedia.cz/publicistika/kudy-kam-kdyz-se-v-pravech-nevyznam
https://pres.upmedia.cz/publicistika/kudy-kam-kdyz-se-v-pravech-nevyznam
https://www.irozhlas.cz/regiony/studenti-olomouckych-prav-i-pres-prazdniny-zdarma-radi-nemajetnym-lidem_201307090045_kpracharova
https://www.irozhlas.cz/regiony/studenti-olomouckych-prav-i-pres-prazdniny-zdarma-radi-nemajetnym-lidem_201307090045_kpracharova
https://www.irozhlas.cz/regiony/studenti-olomouckych-prav-i-pres-prazdniny-zdarma-radi-nemajetnym-lidem_201307090045_kpracharova
https://jinepravo.blogspot.com/2012/01/maxim-tomoszek-filipika-za-pravni.html
https://www.lidovky.cz/noviny/studenti-prav-poradi-pacientum-zdarma.A081125_000129_ln_noviny_sko
https://www.lidovky.cz/noviny/studenti-prav-poradi-pacientum-zdarma.A081125_000129_ln_noviny_sko


6.
Studenti
V uplynulých semestrech se mohli klienti 
v SPP setkat s těmito studenty:

Letní semestr 2016
Boháčková Sára, Borčinová Pavlína, Dovr-
těl Jiří, Dražanová Barbora, Fialková Dob-
romila, Filipková Patricie, Hampl Tomáš, 
Hudač Jan, Chára Jiří, Janek Tomáš, Kohl 
Jan, Krplová Marie, Křupalová Nela, Lexa 
Jan, Lysoňková Renáta, Miláčková Klára, 
Pevalová Patrícia, Poláchová Ivana, Pospíšil 
Daniel, Staniczková Beatrice, Svítilová Klá-
ra, Šimek František, Štaffová Hana, Šupola 
Robert, Tollerianová Lenka, Trachtová Klá-
ra, Valochová Nikola, Vařeka Milan, Veče-
řová Soňa, Vít Tomáš, Vzoreková Tereza, 
Zápotocký Marek

Zimní semestr 2016
Dajčarová Alice, Nedůchalová Andrea, 
Balliu Arbër, Kvasničková Barbora, Plevá-
ková Barbora, Staniczková Beatrice, Po-
spíšil Daniel, Coufalová Denisa, Soldánová 
Denisa , Fialková Dobromila, Mikysková 
Eliška, Burianová Eva, Šaršová Eva, Gazda 
Jakub, Tomek Jakub, Hak Jan, Fabšíková 
Jana, Krausová Jana, Schneiderková Jesika, 
Novohradský Jindřich, Sommerová Karin, 
Trachtová Klára, Micka Marek, Mikulková 
Markéta, Jančatová Marta, KřupalováNela, 
Friml Ondřej, Pekárek Ondřej, Pospíšilová 
Pavla, Vaněk Radim, Klos Richard, Janoto-
vá Tereza, Řiháková Tereza, Hampl Tomáš, 
Lozinčák Tomáš, Trojan Tomáš, Farniková 
Veronika, Hrychová Veronika

Letní semestr 2017
Zatloukalová Adéla, Koudela Jan, Vrbová 
Marcela, Klos Richard, Cicvárek Ondřej, 
Hejčlová Anna, Vinklárková Alexandra, 
Jurečková Nikola, Šnajdr Miroslav, Vando-
vá Šárka, Černocká Šárka, Libiak Marek, 
Lotrek Kvido, Faměrová Dagmar, Škařupo-
vá Tereza, Gregořicová Lucie, Kostková 
Petra, Štěpánová Lenka, Glos Pavel, Gre-
gorová Eva, Janáček Lukáš, Škodová Marti-
na, Kvasničková Barbora, Nguyen Martin, 
Lazecká Kateřina, Vavříková Ivana, Luběna 

Patrik, Vyhlídalová Michaela, Müllerová 
Kateřina, Fialková Dobromila, Coufalová 
Denisa, Soldánová Denisa, Mikula Micha-
el, Štěpaníková Jolana, Burianová Eva, Šar-
šová Eva, Balliu Arber, Vaněk Radim, Janča-
tová Marta, Papežíková Lucie, Zoubek 
Petr, Ošťádalová Veronika, Spáčil Jakub, 
Kratochvílová Kateřina, Nováková Lenka, 
Lokaj Adam, Plachký Luděk, Trojan Tomáš

Zimní semestr 2017
Kozlová Tereza, Libiak Marek, Sajdl Miro-
slav, Holišová Zuzana, Svobodová Karoli-
na, Románková Pavla, Opršalová Veronika, 
Hrudníková Petra, Burget Lukáš, Kateřina 
Kösslerová, Matějů Tereza, Slosarczyk Lu-
káš, Spáčil Jakub, Dudková Laura, Coufalo-
vá Denisa, Kocurková Eliška, Mackovčinová 
Radka, Nawrathová Markéta, Papežíková 
Lucie, Uhlíř Marek, Flíček Jan, Gajárek Lu-
káš, Hurníková Lucie, Charvát Jan, Petřek 
Pavel, Tomášek Jakub, Bek Vladimír, Havel-
ková Eva, Minařík Tomáš, Pajatsch Ondřej, 
Pažoutová Dominika, Ráčková Vanessa  

Letní semestr 2018
Holišová Zuzana, Foukalová Karolína, 
Spáčil Jakub, Václavík Ladislav, Holubo-
vá Kateřina, Cetkovský Matěj, Kössle-
rová Kateřina, Matějů Tereza, Pešatová 
Kateřina, Barabáš Ludvík, Kocurková Eliš-
ka, Nawrathová Markéta, Libiak Marek, 
Martínková Barbora, Charvát Jan, Olivová 
Michaela, Galdová Kateřina, Urbášková Di-
ana, Steinbauer Boris, Dyčka Jiří, Herzáno-
vá Kristýna, Křepelka Jaroslav, Opršalová 
Veronika, Černá Lucie, Hrudníková Petra, 
Franěk Jakub

Zimní semestr 2018
Barabáš Ludvík, Bartáková Veronika, Cet-
kovský Matěj, Číhalová Veronika, Dvorská 
Tereza, Dyčka Jiří, Foukalová Karolína, Gal-
dová Kateřina, Fričová Kateřina, Herzá-
nová Kristýna, Hnojilová Nikola, Holišová 
Zuzana, Horáková Vendula, Hrudníková 
Petra, Chlebková Debora, Jílek Jakub, Jo-
chymková Klára, Jurašková Kristýna, Kace-
jová Anežka, Kapková Valerie, Kocurková 
Eliška, Kříženecká Vendula, Libiak Marek, 
Martínková Barbora, Matysková Klára, 
Mencová Nela, Musialová Barbora, Na-



wrathová Markéta, Novotná Kateřina, Ou-
jezská Alžběta, Pellarová Daniela, Randová 
Tereza, Skalková Kateřina, Slezáková Tina, 
Smetanová Kristýna, Střítecká Veronika, 
Suková Veronika, Steinbauer Boris, Temlo-
vá Barbora, Urbášková Diana, Václavík La-
dislav, Vrbatová Natálie

Letní semestr 2019
Barabáš Ludvík, Bukáček Richard, Cetkov-
ský Matěj, Číhalová Veronika, Dvorská Te-
reza, Dyčka Jiří, Galdová Kateřina, Fričová 
Kateřina, Haltmar Tomáš, Herzánová Kris-
týna, Hnojilová Nikola, Horáková Vendula, 
Hrudníková Petra, Charvát Jan, Krausová 
Jana, Kříženecká Vendula, Kuběnová Te-
reza, Libiak Marek, Martínková Barbora, 
Matysková Klára, Mencová Nela, Musialo-
vá Barbora, Novotná Kateřina, Opršalová 
Veronika, Oujezská Alžběta, Pellarová Da-
niela, Reichová Denisa, Smetanová Kris-
týna, Suková Veronika, Steinbauer Boris, 
Stýblo Jiří, Temlová Barbora, Urbášková 
Diana, Václavík Ladislav, Valentová Aneta, 
Vrbatová Natálie, Foukalová Karolína, Ho-
lišová Zuzana

Zimní semestr 2019
Balská Gabriela, Bartáková Veronika, Bed-
nářová Kristýna, Bublíková Kristýna, Cori-
tarová Lucie, Fričová Kateřina, Gerhardt 
Karel, Goldmann David, Haltmar Tomáš, 
Hnojilová Nikola, Holišová Monika, Horá-
ková Vendula, Hradilíková Eva, Chlebková 
Debora, Indra Kryštof, Jochymková Klara, 
Komárková Jitka, Králová Sára, Křepelka 
Jaroslav, Kuběnová Tereza, Kuzmík Juraj, 
Mádrová Karolína, Málek Tomáš, Matys-
ková Klára, Místecký Tomáš, Monczková 
Kristýna, Musialová Barbora, Oujezská 
Alžběta, Pečka Petr, Pellarová Daniela, Raš-
ťáková Tereza Tina, Schuranová Kateřina, 
Smetanová Kristýna, Svobodová Karolína, 
Střítecká Veronika, Temlová Barbora, Ur-
bášek Karel, Valentová Aneta, Vencl Ště-
pán, Vrbatová Natálie

7.
Kontakty 
a praktické
informace
7.1.
Kontakt

kancelář Studentské právní poradny
Právnická fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
Olomouc 771 11

e-mail: studentskapravniporadna@upol.cz
telefon: 585 637 616
web: www.pf.upol.cz/verejnost/

7.2.
Pravidla poskytování právní pomoci 

1. Právní pomoc je v  rámci Student-
ské právní poradny poskytována studenty 
pod dozorem pedagogů Právnické fakulty 
Univerzity Palackého v  Olomouci, advo-
kátů zapsaných v  seznamu advokátů, ve-
deném Českou advokátní komorou, nebo 
advokátních koncipientů, zapsaných v se-
znamu advokátních koncipientů, vedeném 
Českou advokátní komorou (dále jen su-
pervizoři).

2. Právní pomoc spočívá v  analýze 
všech informací poskytnutých klientem 
k případu a jejím cílem je objasnění právní-
ho rozměru případu a navržení možností, 
jak v případu dále postupovat.

3. Právní pomoc je poskytována pře-
devším osobám, které si nemohou dovolit 
placenou právní pomoc, tj. nemají dosta-
tek finančních prostředků na zaplacení 
právní služby advokáta. Klientům, jimž to 
jejich finanční situace dovoluje, doporu-
čujeme, aby využili profesionálních služeb 
advokáta, který může na rozdíl od Stu-
dentské právní poradny poskytnout také 
právní zastoupení a zpravidla nepotřebuje 
k poskytnutí svých služeb tolik času jako 
studenti ve Studentské právní poradně.

mailto:%20studentskapravniporadna%40upol.cz?subject=


4. Studentská právní poradna ne-
poskytuje právní poradentství v  oblasti 
korporátního práva, restitučního práva 
a v trestním právu ve věcech, které vyža-
dují zastoupení právním zástupcem. Stu-
dentská právní poradna nepřijímá klienty, 
jimž již právní pomoc poskytuje jiný sub-
jekt.

5. Studentská právní poradna nepo-
skytuje právní zastoupení u  soudů či ji-
ných orgánů a  nejedná za klienta. Klient 
činí veškeré úkony ve své věci sám a svým 
vlastním jménem.

6. Klient vždy sám určuje další postup 
ve své věci. Studenti poskytující právní po-
radenství v  rámci Studentské právní po-
radny nemohou rozhodovat tyto otázky 
za klienta ani mu radit, jak se má rozhod-
nout.

7. Studentská právní poradna za ško-
du vzniklou v důsledku poskytnutí právní 
pomoci odpovídá pouze v případě, že při 
poskytování právní pomoci došlo ze strany 
studentů nebo supervizorů k zaviněnému 
porušení povinností plynoucích z  vnitř-
ních předpisů Studentské právní poradny.

8. Na poskytnutí právní pomoci nemá 
klient právní nárok. Studentská právní po-
radna si vyhrazuje právo odmítnout nebo 
ukončit poskytování právní pomoci. Důvo-
dem pro odmítnutí nebo ukončení může 
být např. porušení pravidel poskytování 
právní pomoci ze strany klienta, neposkyt-
nutí všech požadovaných informací pro 
vypracování právní rady, pracovní vytíže-
nost kanceláře Studentské právní poradny 
nebo přílišná složitost případu.

9. Právní pomoc je poskytována jak ve 
formě písemné právní rady, která se pře-
dává klientovi, tak i ve formě ústní konzul-
tace. Vyhotovení právní rady trvá obvykle 
nejméně jeden měsíc, podle složitosti pří-
padu i déle.

Právnická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci

Centrum pro klinické právní vzdělávání
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 771 11, Olomouc
Česká republika

pf.upol.cz
facebook.com/Pravnicka.fakulta.UP

instagram.com/pf_upol
twitter.com/pf_upol
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