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Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere.
Poctivě žít, nikomu neškodit, každému dávat, co mu patří. 

Domitius Ulpianus, Regularum in Digesto, lib. I, 10, 1
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Právnická fakulta Univerzity Palackého navazuje na stale-
tou tradici vysokého právnického učení v Olomouci. Její 
moderní historie se začala psát v roce 1991, kdy vznikla jako 
první porevoluční právnická fakulta v tehdejším Českoslo-
vensku.
Jejím posláním je podporovat hodnoty svobody, demo-
kracie a občanské společnosti. Akademici kladou důraz na 
praktické formy výuky, významné místo mezi nimi má do-
vednostní učení. Fakulta disponuje moderními výukovými 
prostorami, které se využívají také při pořádání vědeckých 
konferencí nebo slavnostních shromáždění.
Právnická fakulta v  roce 2017 pokračovala ve zvyšování 
kvality vzdělávacích, vědeckých a tvůrčích procesů.
Právnická fakulta pokračovala v rozšiřování svých aktivit 
směrem k veřejnosti. V roce 2017 pokračovala v realizaci 
výuky v rámci univerzity třetího věku, celoživotního vzdě-
lávání a dětské univerzity.
Tato výroční zpráva o  činnosti a  hospodaření právnické 
fakulty obsahuje informace o  vnitřní organizaci fakulty, 
informace o studijních záležitostech, o personálním obsa-
zení fakulty, o vývoji vědecko-výzkumných aktivit, interna-
cionalizaci, hospodaření a dalších aktivitách v roce 2017.
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VEDENÍ PRÁVNICKÉ FAKULTY

Děkanka: 
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Proděkani:
JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI
proděkan pro zahraniční záležitosti 
a statutární zástupce děkanky

doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum

doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. 
(habilitována k 1. 6. 2017)
proděkanka pro doktorský studijní program 
a rigorózní řízení

JUDr. Maxim Tomoszek. Ph.D. 
proděkan pro bakalářský a magisterské 
studijní programy

JUDr. Monika Horáková, Ph.D.
proděkanka pro organizaci a rozvoj

Tajemník fakulty:
Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D.

NÁZEV A ADRESA
 
Právnická fakulta Univerzity Palackého 
(PF UP) v Olomouci
třída 17. listopadu 8
pošt. schránka 16
771 11 Olomouc
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I. CENTRÁLNÍ 
ADMINISTRATIVNÍ JEDNOTKY

1. Sekretariát děkanky:
Renáta Grézlová

2. Studijní oddělení:

Vedoucí:
Bc. Vladěna Břeňová, DiS.
správa a zajištění agendy související se studiem 
na fakultě, databáze STAG, přijímací řízení

Referentky:
Mgr. Martina Burýšková
magisterské studium oboru Právo 2. - 5. ročník

Bc. Lenka Sedláková
bakalářské a navazující magisterské studium, magis-
terské studium oboru Právo 1. ročník, rozvrh výuky

Bc. Alice Tandlerová
studium v doktorském studijním programu, adminis-
trátorka oboru Právo v CŽV, rigorózní řízení 

3. Zahraniční oddělení:

Referentky:
Mgr. Radana Kuncová - referentka zahraničního 
oddělení

Mgr. Lucie Kovaříková, Ph.D. - referentka 
zahraničního oddělení

4. Oddělení komunikace a vnějších vztahů:
Mgr. Eva Hrudníková
Daniel Pospíšil (od 1. 7. 2017)

5. Personální a mzdové oddělení:
Anna Hanková
Šárka Jordanová

6. Ekonomický úsek:
Marcela Mazuráková

7. Podatelna:
Bc. Eva Grulichová

8. Správce počítačové sítě:
Mgr. Petr Šuta

9. Provozní úsek:
vedoucí: Zdeněk Nožka
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II. KATEDRY A CENTRA

Katedra jazyků 
(vedoucí – Mgr. Leona Černá, od 1.  7. 2017 PhDr. 
Kamila Tozzi di Angelo)

Katedra mezinárodního a evropského práva 
(vedoucí – doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D.)

Katedra politologie a společenských věd 
(vedoucí – doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc., od 1.  7. 
2017 Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D.)

Katedra soukromého práva a  civilního procesu 
(vedoucí – prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.)

Katedra správního práva a finančního práva 
(vedoucí – doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.)

Katedra teorie práva a právních dějin 
(vedoucí – JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.)

Katedra trestního práva 
(vedoucí – prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., od 1. 7. 2017 
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.)

Katedra ústavního práva 
(vedoucí – doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.)

Centrum pro klinické právní vzdělávání 
(vedoucí – JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.)

Centrum pro vědu a výzkum
(vedoucí – doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D.)

III. SAMOSPRÁVNÉ 
AKADEMICKÉ ORGÁNY

AKADEMICKÝ SENÁT
(funkční období od 22. 11. 2015)
Akademický senát fakulty je jejím samosprávným za-
stupitelským akademickým orgánem, má 15 členů. Ti 
jsou voleni akademickou obcí fakulty na tříleté funkč-
ní období. Senát tvoří komora akademických pracov-
níků (9 zástupců) a komora studentská (6 zástupců). 
Jeho činnost se řídí Volebním a  jednacím řádem AS 
PF UP. Akademický senát volí děkana, schvaluje roz-
počet, rozhoduje o změnách uspořádání fakulty atd. 
Může řešit i  aktuální problémy studentů a  zaměst-
nanců.
V průběhu roku 2017 zasedal tento senát v následují-
cích termínech: 13. 2., 27. 3., 3. 4., 4. 5., 26. 6., 18. 9., 
31. 10. a 4. 12. 
Zápis z  1. jednání lze najít na http://old.pf.upol.cz/
menu/fakultni-organy/akademicky-senat/#c37131, 
ostatní potom na https://www.pf.upol.cz/o-fakulte/
fakultni-organy/akademicky-senat/.

Předseda senátu:
doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D., Katedra ústavního 
práva

Místopředseda: 
Milan Vařeka – student oboru Právo (do 13. 2. 2017)
Luděk Plachký – student oboru Právo (od 27. 3. 2017) 

Další členové - akademičtí pracovníci:
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. 
– Katedra správního práva a finančního práva
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doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. 
– Katedra správního práva a finančního práva
JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. 
– Katedra soukromého práva a civilního procesu
doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. 
– Katedra soukromého práva a civilního procesu
doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D. 
– Katedra mezinárodního a evropského práva
JUDr. Ondřej Svaček, LL.M. Ph.D. 
– Katedra mezinárodního a evropského práva
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. 
– Katedra trestního práva
JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. 
– Katedra správního práva a  finančního práva (od 
19. 9. 2017)
JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. 
– Katedra soukromého práva a civilního procesu (do 
19. 9. 2017)

Další členové – studenti:
Martin Hrabec 
– obor Právo (od 13. 2. 2017 do 15. 9. 2017)
Kateřina Müllerová 
– obor Právo (od 15. 9. 2017)
Luděk Plachký 
– obor Právo (řadový člen do 27. 3. 2017)
Mgr. Veronika Pochylá 
– doktorský program Teoretické právní vědy, obor 
Trestní právo
Daniel Pospíšil 
– obor Právo
Ondřej Sasín 
– obor Právo
Radim Vaněk 
– obor Právo

VĚDECKÁ RADA
Vědecká rada je samosprávným orgánem fakulty. Je 
složená z významných osob z oborů, v nichž fakulta 
realizuje výukovou, výzkumnou či jinou činnost, pro-
jednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studij-
ní programy, také se věnuje habilitačnímu řízení a ří-
zení ke jmenování profesorů. Členy jmenuje děkanka 
fakulty po schválení akademickým senátem.

Předsedkyně:
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. 
– Katedra správního práva a finančního práva

Interní členové:
doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. 
– Katedra ústavního práva
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. 
– Katedra správního práva a finančního práva
doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. 
– Katedra politologie a společenských věd
doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. 
– Katedra správního práva a finančního práva
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. 
– Katedra soukromého práva a civilního procesu
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. 
– Katedra mezinárodního a  evropského práva (od 
17. 10. 2017)
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
– Katedra trestního práva (do 1. 9. 2017)
doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. 
– Katedra ústavního práva
doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. 
– Katedra soukromého práva a civilního procesu
doc. JUDr. Alexander Nett, CSc. – Katedra trestního 
práva (do 1. 9. 2017)
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doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. 
– Katedra správního práva a  finančního práva (od 
17. 10. 2017)
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. 
– Katedra správního práva a finančního práva
doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D. 
– Katedra mezinárodního a evropského práva
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. 
– Katedra trestního práva
doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. 
– Katedra mezinárodního a evropského práva
doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. 
– Katedra soukromého práva a civilního procesu (od 
3. 4. 2017; habilitován k 1. 1. 2017)
doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D. 
– Katedra soukromého práva a civilního procesu
prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. 
– Katedra teorie práva a právních dějin

Externí členové:

JUDr. Josef Baxa 
– předseda Nejvyššího správního soudu ČR
doc. JUDr. Eduard Burda, Ph.D. 
– děkan Právnické fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislavě
JUDr. Eduard Bárány, DrSc. 
– emeritní místopředseda Ústavního soudu SR, Ústav 
státu a práva SAV
doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
 – Ústav státu a práva AV ČR
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. 
– děkanka Právnické fakulty UPJŠ Košice
prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš 

– Ústav státu a práva AV ČR
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 
– Ústav státu a práva AV ČR
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. 
– proděkan pro vědu a  výzkum, Právnická fakulta 
Masarykovy univerzity v Brně
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. 
– vedoucí Katedry mezinárodního a evropského prá-
va, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
– děkan Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Ph.D. 
– děkanka Právnické fakulty Trnavské univerzity 
v Trnavě
JUDr. Pavel Rychetský 
– předseda Ústavního soudu ČR
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. 
– děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 
– předseda Nejvyššího soudu ČR
doc. JUDr. Marek Števček, Ph.D. 
– Právnická fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislavě
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 
– Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, LRV

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
Disciplinární komisi zřizuje děkanka. Při jednání se 
řídí Disciplinárním řádem UP pro studenty.

Předseda:
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. 
– Katedra trestního práva
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Členové z řad akademiků:
JUDr. Martin Kopa, Ph.D. 
– Katedra ústavního práva
JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. 
– Katedra soukromého práva a civilního procesu

Členové z řad studentů:
Mgr. Zdeněk Červínek 
– doktorský program Teoretické právní vědy, obor 
Ústavní právo
Luděk Plachký 
– obor Právo
Šárka Vandová 
– obor Právo

IV. DALŠÍ ORGÁNY FAKULTY

KOLEGIUM DĚKANKY
Kolegium děkanky je stálým poradním orgánem dě-
kanky zřízeným na základě Statutu PF UP. Jeho členy 
jsou proděkani, tajemník, vedoucí kateder a center, 
předseda a  místopředseda AS PF UP a  další osoby, 
o nichž tak svým rozhodnutím určí děkanka.

Předsedkyně:
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Členové:
JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI
JUDr. Monika Horáková, Ph.D.
doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.
JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.
doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D.
Bc. Ing. Petr Bačík, Ph.D.

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.
Mgr. Leona Černá (do 30. 6. 2017)
doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. (do 30. 6. 2017)
doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. (do 30. 6. 2017)
doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D. (od 1. 7. 2017)
doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D.
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. (od 1. 7. 2017)
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
PhDr. Kamila Tozzi di Angelo (od 1. 7. 2017)
JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.
doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.
Milan Vařeka (do 13. 2. 2017)
Luděk Plachký (od 27. 3. 2017)
Daniel Pospíšil

OBOROVÁ RADA
Oborová rada je odborný, kontrolní a hodnotící or-
gán doktorského studijního programu. Rada zejména 
projednává návrhy témat disertačních prací a  jejich 
změny, schvaluje individuální studijní plány a hodno-
tí jejich plnění, navrhuje školitele a členy komisí pro 
přijímací řízení, státní doktorskou zkoušku a  obha-
jobu disertační práce. Členy oborové rady jmenuje 
děkanka po schválení Vědeckou radou PF UP.

Předseda:
prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. – Právnická fakulta UP 
v Olomouci

Členové:
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
 – emeritní místopředseda Ústavního soudu SR, 
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Ústav státu a práva SAV
doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. 
– Právnická fakulta UP v Olomouci
prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš 
– Ústav státu a práva AV ČR
doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. 
– Právnická fakulta UP v Olomouci
doc. PhDr. Pavel Hlavinka, Ph.D. 
– Právnická fakulta UP v Olomouci
doc. JUDr. Petr Hlavsa, CSc. 
– Právnická fakulta UP v Olomouci (do 23. 10. 2017)
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. 
– Právnická fakulta UP v Olomouci
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. 
– Právnická fakulta MU v Brně
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
– Právnická fakulta UP v Olomouci, Právnická fakulta 
UK v Praze (do 1. 9. 2017)
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. 
– Právnická fakulta UP v Olomouci (od 20. 10. 2017)
doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. 
– Právnická fakulta UP v Olomouci
doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. 
– Právnická fakulta UP v Olomouci
prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 
– Ústavní soud ČR
doc. JUDr. Alexander Nett, CSc. 
– Právnická fakulta UP v Olomouci (do 1. 9. 2017)
doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. 
– Ústavní soud SR, Právnická fakulta UPJŠ v Košicích
doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. 
– Právnická fakulta UP v Olomouci
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. 
– Právnická fakulta UP v Olomouci, Právnická fakulta 
UK v Praze

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D. 
– Právnická fakulta UP v Olomouci
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. 
– Právnická fakulta UP v Olomouci
doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. 
– Právnická fakulta UP v Olomouci
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. 
– Právnická fakulta UP v Olomouci
doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D. 
– Právnická fakulta UP v Olomouci

EDIČNÍ KOMISE
Ediční komise je poradním orgánem děkanky ve vě-
cech ediční a  publikační činnosti v  oblasti podpory 
vědy a výzkumu.

Předsedkyně:
doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D.

Členové:
JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.
Mgr. Leona Černá (do 30. 6. 2017)
doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. (do 30. 6. 2017)
doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. (do 30. 6. 2017)
doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D. (od 1. 7. 2017)
doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D.
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. (od 1. 7. 2017)
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
PhDr. Kamila Tozzi di Angelo (od 1. 7. 2017)
JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.
Lukáš Walek



V. ZASTOUPENÍ PRÁVNICKÉ FAKULTY 
VE VYSOKOŠKOLSKÝCH ORGÁNECH, 
ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH ASOCIACÍCH

AKADEMICKÝ SENÁT UNIVERZITY PALACKÉHO
V  Akademickém senátu Univerzity Palackého 
zastupovali v  roce 2017 právnickou fakultu dva 
akademičtí pracovníci a jeden student.

Komora akademických pracovníků:
JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D. (do 27. 5. 2017; 
současně předsedkyně Legislativní komise 
Akademického senátu UP)
JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA 
(od 28. 5. 2017)
JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

Studentská komora:
Marek Zápotocký

RADA VYSOKÝCH ŠKOL 
Do Rady vysokých škol byli nominováni v roce 2017 
za Právnickou fakultu Univerzity Palackého doc. 
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. (do Sněmu RVŠ) a Lu-
děk Plachký (náhradník do Studentské komory RVŠ).

ELFA
Právnická fakulta je členem Evropské asociace 
právnických fakult (ELFA).

VI. ZMĚNY V OBLASTI VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

S  účinností k  1.  9. 2017 došlo k  novelizaci Statutu 
Právnické fakulty UP v Olomouci a ke stejnému datu 
se stal účinným nový Jednací řád Akademického se-

nátu PF UP v Olomouci a nový Volební řád Akademic-
kého senátu PF UP v Olomouci.

V roce 2017 byly vydány 3 směrnice, 6 rozhodnutí, 2 
metodické pokyny a 1 opatření děkanky.

Směrnice děkanky:

SSD-1/2017 o vědeckém a  jiném tvůrčím výkonu 
akademických pracovníků PF UP v Olomouci
SD-2/2017 o  stipendiu J. L. Fischera na podpo-
ru studia v cizojazyčném doktorském studijním 
programu
SD-3/2017 k  provedení Studijního a  zkušebního 
řádu UP v Olomouci ve znění ze dne 20. 12. 2016 
na PF UP v Olomouci

Rozhodnutí děkanky:

RD-1/2017 o nařízení hromadného čerpání dovo-
lené akademickým pracovníkům a  zaměstnan-
cům PF UP v Olomouci
RD-2/2017 o  vyhlášení děkanského volna na PF 
UP v Olomouci na den 7. 7. 2017
RD-3/2017 o  vyhlášení děkanského volna na PF 
UP v Olomouci na den 26. 9. 2017 od 16:30 hod.
RD-4/2017 o udělení Ceny Miroslava Liberdy za pří-
nos pro rozvoj dobrého jména PF UP v Olomouci
RD-5/2017 o  vyhlášení děkanského volna na PF 
UP v  Olomouci na den 13.  10. 2017 studentům 
prvních ročníků oborů Právo, Právo ve veřejné 
správě a  Evropská studia se zaměřením na ev-
ropské právo od 9:45 do 11:15 hod.
RD PF-B-17/6 o vyhlášení děkanského volna na PF 
UP v Olomouci na dny 27. a 28. 12. 2017
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Metodické pokyny děkanky:

MPD-1/2017 k řízení lidských zdrojů na PF UP 
– akademičtí pracovníci
MPD-2/2017 ke stanovení dalšího finančního 
ohodnocování technicko-hospodářských 
pracovníků PF UP

Opatření děkanky:

OD-1/2017 o termínech vyplácení plošných odměn 
na PF UP v Olomouci

V. POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE

Posláním Právnické fakulty Univerzity Palackého je 
rozvoj vzdělávacích, výzkumných a  tvůrčích akti-
vit.

Strategickým cílem je:

• Kvalitní studium a vzdělávání
• Internacionalizace
• Kvalitní vědecká a tvůrčí činnost
• Efektivní systém řízení
• Efektivní, ekonomický, energeticky i ekologicky 

šetrný a uživatelsky přívětivý provoz
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2. STUDIUM
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Právnická fakulta v  roce 2017 realizovala 8 studij-
ních programů, zabezpečovala rigorózní řízení ve 14 
oborech a habilitační řízení v oboru Občanské prá-
vo, vše na základě platných akreditací Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

ROZDĚLENÍ AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ 
(PODLE TYPU STUDIA A FORMY STUDIA)

Bakalářské studijní programy:
Studijní program B6804 – Právní specializace, 
studium bakalářské, forma prezenční
• obor: Právo ve veřejné správě (akreditováno 
do 31. 12. 2019)

Magisterské studijní programy:
Studijní program M6805 – Právo a právní věda, 
studium magisterské, forma prezenční
• obor: Právo (akreditováno do 31. 12. 2017)

Studijní program N6701 – Politologie, studium 
navazující magisterské, forma prezenční
•  obor: Evropská studia se zaměřením na evrop-

ské právo (akreditováno do 31. 12. 2022)

Studijní program N6804 – Specialisation in 
Law, studium navazující magisterské v  anglickém 
jazyce, forma prezenční
•  obor: International and European Law (akredi-

tace získána v prosinci 2015, akreditováno do 31. 
12. 2019)

Doktorské studijní programy:
Studijní program P6801 – Teoretické právní 
vědy, studium doktorské, forma prezenční

Studijní program P6801 – Teoretické právní 
vědy, studium doktorské, forma kombinovaná
(akreditováno do 1. 11. 2018)
• obory: Občanské právo, Správní právo, Trestní 

právo, Ústavní právo, Evropské a mezinárodní 
právo 

Studijní program P6801 (v anglickém jazyce) – 
Theoretical Legal Sciences, studium doktorské, 
forma prezenční
• obor: European and International Law

Studijní program P6801 (v anglickém jazyce) – 
Theoretical Legal Sciences, studium doktorské, for-
ma kombinovaná
•  obor: European and International Law

Akreditace pro habilitační řízení v  oboru Ob-
čanské právo s oprávněním udělovat titul docent 
v tomto oboru.

V  roce 2017 realizovala Vědecká rada Právnické 
fakulty UP jedno habilitační řízení – doc. JUDr. 
Milana Hulmáka, Ph.D.

Mimo akreditované studijní programy se na práv-
nické fakultě v roce 2017 stejně jako v minulých le-
tech realizovala celá řada vzdělávacích aktivit na-
mířených dovnitř fakulty. Pořádaly se workshopy, 
soutěže, kurzy, besedy, letní školy, školení určená 
jak studentům, tak akademickým pracovníkům. Při 
těchto vzdělávacích aktivitách fakulta často spolu-
pracovala se studentskými spolky působícími při 
právnické fakultě – zejména s ELSA (European Law 
Students’ Association) Olomouc a  Nugis Finem. 
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Uskutečnily se například:
•  Summer Law School
• Česko-francouzská letní škola práva
•  Soutěž Client interviewing
• Soutěž Moot Courts

Týmy či jednotliví studenti Právnické fakulty 
Univerzity Palackého se zúčastnili také řady 
soutěží mimo fakultu. 
• Římskoprávní moot court
československé finále: květen 2017, PF UK Praha
1. místo týmu PF UP ve složení Marek Masarik, De-
bora Zubková a Renáta Vitkovičová
 
• Willem C. Vis International Commercial 
Arbitration Moot
světové finále: duben, Vídeň
v akademickém roce 2016 / 2017 se za PF UP účast-
nil tým ve složení Radim Doležal, Jan Palacký, Pavel 
Glos, Václav Stískala, Zuzana Fricová, Milan Vařeka, 
Filip Staněk a Petra Kostková (neumístili se)
 
• Studentská vědecká a  odborná činnost 
(SVOČ)
československé finále: září 2017 na PF MUNI v Brně

1. místo v  sekci Správní právo, finanční právo, ná-
rodní hospodářství, právo sociálního zabezpečení 
a  právo životního prostředí – Tomáš Grygar: Pře-
stupková amnestie v novém zákoně o odpovědnos-
ti za přestupky
1. – 2. místo v  sekci Evropské právo, mezinárodní 
právo veřejné – Ivana Procházková: Regulation 55 
of the ICC: A False Friend of Justice?

2. místo v sekci doktorský studijní program – Zde-
něk Červínek: Proportionality or Rationality? As-
sessing Reasonableness in Socio-Economic Rights 
Cases. A Study of Constitutional Review Standards 
of Czech Constitutional Court

3. – 4. místo v  sekci doktorský studijní program 
– Michala Chadimová: Successor superior 
responsibility and causality requirement for 
superior responsibility with recent development in 
Bemba case
 
• Cena Ernesta Valka (vyhlašuje slovenská 
nevládní organizace Konzervatívny inštitút M. R. 
Štefánika)
prosinec 2017

2. místo – Marek Masarik (PF UP) za odborný člá-
nek: Kataklizmy vlastníckeho práva v období totali-
ty a katarzia do slobodného rána

Vnitrostátní soutěže:
• Soutěž o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson – sou-
těž diplomových prací
čestné uznání pro Nelu Křupalovou (PF UP) – 
oceněná diplomová práce má název Účast veřejnosti 
v řízení podle atomového zákona

• Lidskoprávní moot court
v ročníku 2016  / 2017 se finále na Ústavním soudě 
(březen 2017) zúčastnily za PF UP dva týmy (bez 
umístění):
Klára Baumgartnerová, Kvido Lotrek a Denisa Ště-
tinová
Adam Stawaritsch, Nikola Hlubinková a Tobiáš Turek
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Foto: Archiv PF UP

3. STUDENTI



19
K  31.  12. 2017 studovalo na právnické fakultě 
v  rámci akreditovaných programů celkem 
1 521 posluchačů (k 31. 12. 2016 pak 1 543). Během 
roku 2017 ukončilo vedení fakulty studium 168 
posluchačům – část zanechala studia, část nesplnila 
studijní povinnosti.

Počet studentů v akredit. stud. programech na PF UP

studijní 
program studijní obor, forma

počet 
studujících 
k 31. 12. 2017

ukončeno 
studium během 
roku 2017

B6804 Právní specializace – Právo ve veřejné správě, 
studium bakalářské, prezenční 157 12

M6805 Právo a právní věda – Právo, studium magis-
terské, prezenční 1 216 130

N6701
Politologie – Evropská studia se zaměřením 
na evropské právo, studium navazující 
magisterské, prezenční

64 13

P6801 Teoretické právní vědy, studium doktorské, 
prezenční 39 2

P6801 Teoretické právní vědy, studium doktorské, 
kombinované 41 9

P6801 Theoretical Legal Sciences, studium 
doktorské, prezenční 1 1

P6801 Theoretical Legal Sciences, studium 
doktorské, kombinované 0 1

N6804
Specialisation in Law – International and Eu-
ropean Law, studium navazující magisterské, 
prezenční

3 0

celkem 1 521 168
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Studijní obor Právo je kvalifikačním vzdělávacím pro-
gramem pro právnické profese. U  jeho absolventů 
musí být zajištěna vysoká úroveň právního vzdělání, 
aby tyto profese mohli vykonávat řádně a úspěšně. 
V průběhu studia jsou pravidelně ověřovány nabyté 
znalosti a dovednosti. Vzhledem k nutnosti garanto-
vat potřebnou odbornou úroveň absolventů je určitá 
míra neúspěšnosti nevyhnutelná.
Snižování studijní neúspěšnosti je na právnické fa-
kultě dosahováno především zvyšováním odborných 
kompetencí studentů s cílem kvalitně je připravit na 
další studium a  zajistit dosažení požadované úrov-
ně odbornosti. Tomu odpovídá skladba předmětů 
v úvodních ročnících studia, které mají propedeutic-
kou povahu pro navazující předměty. Dále probíhá 
dozor nad kvalitou výuky, rozvíjení pedagogických 
kompetencí vyučujících, průběžné zkvalitňování ob-
sahu předmětů ve studijních programech a publika-
ce nových, resp. aktualizace stávajících učebnic a dal-
ších studijních opor, evaluace a podobně.

3.1 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 
STUDENTŮ

Fakulta podporuje nadané a  aktivní studenty růz-
nými formami. V  roce 2017 byla studentům uděle-
na stipendia například za výborné studijní výsledky. 
Podporováni byli také studenti, kteří významným 
způsobem reprezentovali fakultu, propagovali stu-
dium pro uchazeče, aktivně se účastnili konferencí, 
byli zapojeni do vědecko-výzkumných aktivit, spo-
lupracovali s  pedagogy jako pomocné vědecké síly. 
V jednom případě byla podpora přiznána posluchači 
v tíživé sociální situaci.

Poradenské služby poskytované na právnické fa-
kultě

Ve vztahu ke studentům bylo poradenství realizo-
váno především vyučujícími dle potřeb studentů 
v  rámci konzultačních hodin a  dále specializovaný-
mi přednáškami či obdobnými akcemi, ať již v rámci 
úvodních předmětů nebo mimo výuku, např. k téma-
tu uplatnění v právních profesích apod. V oblasti stu-
dijních záležitostí poskytovalo studentům poraden-
ství studijní oddělení právnické fakulty.

Struktura stipendií přiznaných PF UP v roce 2017

účel stipendia počty studentů

za vynikající studijní výsledky 60

za vynikající vědecké, výzkum-
né, vývojové, umělecké nebo 
další tvůrčí výsledky

0

na výzkumnou, vývojovou 
a inovační činnost 22

v případě tíživé sociální situace 
studenta 1

na podporu studia v zahraničí 0

na podporu studia v ČR 5

studentům doktorských studij-
ních programů 51

jiná stipendia 263

celkem 402
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Ve vztahu k veřejnosti zajišťovala právnická fakulta 
poradenské služby především prostřednictvím před-
mětů právních klinik, kde studenti pod vedením pe-
dagogů PF UP nebo advokátů poskytovali bezplatné 
právní poradenství osobám, které si nemohly dovolit 
placenou právní pomoc.

Podpora studentů se specifickými potřebami

Tito studenti právnické fakulty využívali služeb Cen-
tra podpory studentů se specifickými potřebami na 
Univerzitě Palackého (zajišťuje např. asistenci ve vý-
uce). Fakulta je plně bezbariérová. U vstupů do obou 
budov fakulty jsou instalované speciální zvedací plo-
šiny.

Podpora mimořádně nadaných studentů

Pro mimořádně nadané studenty vytvářela právnická 
fakulta možnost účasti v národních i mezinárodních 
soutěžích, kde mohli uplatnit své znalosti a  doved-
nosti. Typickým příkladem jsou soutěže v simulova-
ném soudním jednání, studentské vědecké činnosti 
a podobně. Mimořádně nadaní studenti fakulty měli 
také možnost se zapojit do výuky práva na středních 
školách, kde mimo klasické výuky také fakulta orga-
nizovala soutěž v simulovaném soudním jednání pro 
studenty středních škol.

Studentské spolky

Jedna z věcí, ve kterých právnická fakulta vyniká, je 
šíře možností rozvoje nad rámec studia. Vhodným 
způsobem rozvoje osobnosti vysokoškoláka je zapo-
jení se do studentských spolků. Studenti buď mohou 

být jejich aktivními členy, nebo se jen účastnit pořá-
daných akcí. Na olomoucké právnické fakultě působi-
ly v roce 2017 tři studentské spolky:
• European Law Students’ Association – ELSA 
Olomouc (http://www.elsa.cz/olomouc)
• International Law Students Association – ILSA 
Chapter Olomouc (http://ilsa.upol.cz)
• Nugis Finem (http://www.nugisfinem.org)

3.2 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

O studium na olomoucké právnické fakultě pro aka-
demický rok 2017  /  2018 mělo zájem celkem 1  866 
uchazečů (pro akademický rok 2016  /  2017 potom 
1859 uchazečů). Přijato z nich bylo 659 a ke studiu 
se zapsalo 385 posluchačů.

Pro přijímání do prezenčního magisterského studij-
ního oboru Právo fakulta vycházela z výsledků testů 
v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizova-
ných společností SCIO, s.r.o., a to z testů Obecných 
předpokladů ke studiu a Základů společenských věd.
Pro přijímání do prezenčního bakalářského studijní-
ho oboru Právo ve veřejné správě fakulta vycháze-
la z  výsledků testů v  rámci Národních srovnávacích 
zkoušek organizovaných společností SCIO, s.r.o., a to 
z  testů Obecných předpokladů ke studiu a Základů 
společenských věd.
Pro přijímání do prezenčního navazujícího magister-
ského studijního oboru Evropská studia se zaměře-
ním na evropské právo fakulta vycházela z výsledků 
testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek orga-
nizovaných společností SCIO, s.r.o., a to z testu Zá-
kladů společenských věd pro navazující magisterské 
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studium evropských studií (ZSV ES).
Právnická fakulta šíří informace o nabízených studij-
ních programech a přijímacím řízení různými forma-
mi – například účastí na veletrzích Gaudeamus, in-
zercí ve sdělovacích prostředcích, Dnem otevřených 
dveří nebo výjezdy na střední školy.

Souhrn výsledků přijímacího řízení pro rok 2017 / 2018

studijní pro-
gram studijní obor, forma počet přihlášek přijato zapsalo se ke 

studiu

B6804 Právní specializace – Právo ve veřejné správě, 
studium bakalářské, prezenční 392 120 55

M6805 Právo a právní věda – Právo, studium magis-
terské, prezenční 1 383 486 287

N6701
Politologie – Evropská studia se zaměřením na 
evropské právo, studium navazující magister-
ské, prezenční

50 26 22

P6801 Teoretické právní vědy, studium doktorské, 
prezenční 13 9 8

P6801 Teoretické právní vědy, studium doktorské, 
kombinované 17 14 10

P6801
Theoretical Legal Sciences – European and 
International Law, studium doktorské, kombi-
nované i prezenční

2 1 1

N6804
Specialisation in Law – International and Eu-
ropean Law, studium navazující magisterské, 
prezenční

9 3 2

celkem 1 866 659 385
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4. ABSOLVENTI
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V roce 2017 absolvovalo ve všech akreditovaných 
programech právnickou fakultu celkem 244 po-
sluchačů (v roce 2016 pro srovnání 243).

Počet absolventů v roce 2017

KONTAKT S ABSOLVENTY

V  rámci Univerzity Palackého funguje portál pro 
absolventy – https://absolventi.upol.cz. Registrací 
v  něm získává absolvent aktuální informace o  dění 
na fakultách, pozvánky na nejrůznější akce (odborné, 
společenské, kulturní i  sportovní) či slevy u  smluv-
ních partnerů Univerzity Palackého. Právnická fakul-
ta prostřednictvím tohoto portálu také pravidelně 
zveřejňuje nabídky práce od zaměstnavatelů.

studijní program studijní obor, forma počet absolventů

B6804 Právní specializace – Právo ve veřejné správě, studium bakalářské, 
prezenční 27

M6805 Právo a právní věda – Právo, studium magisterské, prezenční 190

N6701 Politologie – Evropská studia se zaměřením na evropské právo, studi-
um navazující magisterské, prezenční 14

P6801 Teoretické právní vědy, studium doktorské, prezenční 4

P6801 Teoretické právní vědy, studium doktorské, kombinované 9

celkem 244
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SEZNAM ABSOLVENTŮ 
V ROCE 2017

Bakalářský studijní program: Právní 
specializace
• obor: Právo ve veřejné správě

BASTOVÁ Barbora
BENEŠ Matěj
BOREK Jakub
ČÁSENSKÝ Ondřej
DOLEŽEL Pavel
DROZDOVÁ Jana
FIRLOVÁ Nicole
GROMESOVÁ Simona
HAVLÍKOVÁ Alžběta
HELFER Jiří
JULÍNEK Adam
JUST Michal
KUCKIROVÁ Irena
KUPČÍK Zdeněk
KURKOVÁ Kristýna
LLESHI Liridon
LOZINČÁK Tomáš
MAŠKOVÁ Kateřina
NETOLICKÁ Pavla
PAPICOVÁ Michaela
PLUTÍNSKÁ Lucie
PRINTS Pavlo
SMEJKALOVÁ Simona
STOŠKOVÁ Kateřina
TURČINOVÁ Tereza
VÁVROVÁ Markéta
VINKLEROVÁ Adéla

Magisterský studijní program: Právo 
a právní věda
•  obor: Právo

BAROCH Leoš
BENEŠ Jakub
BÍLÝ Ladislav
BLAŽKOVÁ Helena
BOLDYS Vojtěch
BÖNISCH Jaromír
BORUNSKÝ Jan
BOSÁKOVÁ Adéla
BRÁZDOVÁ Alena
BŘACH Tomáš
BURSÍKOVÁ Andrea
BŮŽKOVÁ Zuzana
CIGÁNKOVÁ Markéta
CZISLINSKÁ Renáta
ČESÁK Jan
ČVANČARA Pavel
DAVID Jaroslav
DJUKIĆ Vuk
DOBÝVAL Jiří
DOLEŽAL Radim
DOSTÁLOVÁ Andrea
DOZBABA Jakub
DRAPÁČOVÁ Petra
DUDOVÁ Lucie
DUFKOVÁ Marie
DUFKOVÁ Michaela
DUMBROVSKÝ Tomáš
DURČÁKOVÁ Eva
FERFECKI Vít
FIALA Ondřej
FILIPOVÁ Lenka

Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (k 31. 12. 2015)

kategorie do 29 let 30–39 let 40–49 let 50–59 let 60–69 let 70–99 let celkem

profesoři 1 3 1 5

docenti 3 3 2 2 10

odborní asistenti 44 20 5 2 71

asistenti 2 2 4

lektoři 2 1 3

vědečtí pracovníci 1 1 2

celkem 4 51 24 8 7 1 95
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FLEGROVÁ Kateřina
FLÍDROVÁ Aneta
FRANCOVÁ Eliška
FUKSA Marek
GAZDA Jakub
GLOZYGOVÁ Michaela
GREPL Jan
HAK Jan
HANELOVÁ Tereza
HERDZINOVÁ Diana
HERMA Lukáš
HEROUTOVÁ Tereza
HERYÁNOVÁ Adéla
HLADÍKOVÁ Lenka
HLAVÁČEK Jakub
HOLÍKOVÁ Sabina
HOLÝ Martin
HOŘÍN Tomáš
HRDINOVÁ Blanka
HUČÍK Marek
HUČÍNOVÁ Klára
HÝBL Martin
CHMIELOVÁ Lenka
IPIŇA Raúl
JAHODÁŘ Petr
JIREŠ Jakub
KALOUSEK Jan
KAPLANOVÁ Kamila
KNEIFLOVÁ Andrea
KOČÍŘOVÁ Veronika
KOHOUTOVÁ Lenka
KOLCUNOVÁ Andrea
KOMENDOVÁ Natálie
KOŠŤÁL Štěpán
KOULOVÁ Martina
KOVAŘÍKOVÁ Monika

KOZUBALOVÁ Martina
KRAUSOVÁ Marta
KREMPL Matěj
KROUPA David
KRPLOVÁ Marie
KRSEK Vojtěch
KŘUPALOVÁ Nela
KUČERA Petr
LAKOMÁ Běla
LANGOVÁ Aneta
LYSOŇKOVÁ Renáta
MACOUNOVÁ Michaela
MALČÁNEK Václav
MALIŠOVÁ Tereza
MARCANÍKOVÁ Tereza
MARKOVÁ Tereza
MARKUSÍKOVÁ Nela
MATEJOVÁ Andrea
MATUŠŮ Hana
MICHALOVÁ Kateřina
MILÁČKOVÁ Klára
MÍLKOVÁ Petra
MIŠKÁŘ Karel
MORÁVKOVÁ Zuzana
MOTL Jakub
MUČKA Jan
MUCHOVÁ Karolína
NĚMEČEK Jan
NEVÍDAL Radek
NGO THI Giang
NOVÁKOVÁ Veronika
NOVÁKOVÁ Veronika
NOVOTNÁ Markéta
OPLUŠTIL Petr
OTT Michal
OUTULNÝ Marek
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PAGÁČOVÁ Bohdana
PALACKÝ Jan
PASEKOVÁ Tereza
PAVELKOVÁ Kristýna
PAVLOSKOVÁ Simona
PEKÁRKOVÁ Klára
PEŘINKA Jan
PETRIC Mariana
PEVALOVÁ Patrícia
PICEK František
PINKAVA Kristýna
PISKLÁKOVÁ Hana
PLACHTOVÁ Barbora
POLÁČKOVÁ Patrícia
POLÁK Michal
POLÁKOVÁ Hana
POLÁŠEK David
POLÍVKA Pavel
POSPÍŠIL Lukáš
PYCIAKOVÁ Anna
RADA Jakub
REJZKOVÁ Ivana
RESLEROVÁ Jana
RIESOVÁ Eva
ROUBALOVÁ Aneta
ROZSYPAL Tomáš
ŘEZÁČ Matěj
ŘÍHOVÁ Karin
SASÍN Tomáš
SEDLÁČEK František
SHÁNĚLOVÁ Lenka
SCHNEIDERKOVÁ Jesika
SILBEROVÁ Tereza
SLOVIOČKOVÁ Tereza
SLUČIAK Dávid
SOUDEK Martin

SUCHÁNKOVÁ Kristýna
SUCHÝ Michel
SVÍTILOVÁ Klára
SVOBODOVÁ Veronika
SWIDER Michal
ŠAFAŘÍKOVÁ Lucie
ŠAMAJ Marek
ŠEDÁ Kristýna
ŠIKOVÁ Kateřina
ŠIMONÍK David
ŠLECHTOVÁ Nikola
ŠNOROVÁ Tereza
ŠOHAJKOVÁ Barbora
ŠOLC Petr
ŠPENDLÍKOVÁ Anna
ŠPIČKOVÁ Lucie
ŠUSTOVÁ Adéla
TÉROVÁ Kateřina
TOLLERIANOVÁ Lenka
TOMANOVÁ Kateřina
TOMEČKA Radim
TOMEK Jakub
TROJAN Tomáš
VAHALÍKOVÁ Jana
VÁLEK Adam
VANĚK Vojtěch
VAŇKOVÁ Veronika
VAŠKOVÁ Andrea
VAVERKA Jan
VEČEŘOVÁ Kateřina
VEČEŘOVÁ Soňa
VESELÁ Kateřina
VESELÁ Zuzana
VESELSKÁ Anna
VLČEK Martin
VODHÁNĚLOVÁ Kateřina
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VOHRALÍKOVÁ Michaela
WENCEL Kristián
WETTEROVÁ Veronika
WZIENTKOVÁ Hana
ZAJÍČKOVÁ Ivana
ZAMARSKÝ Vojtěch
ZAORALOVÁ Markéta
ZAPLATÍLKOVÁ Šárka
ZAPLETALOVÁ Lucie
ZELENKA Pavel
ZETKOVÁ Kateřina
ZÍDKOVÁ Markéta
ŽELEZNÁ Alena
ŽIŠKOVÁ Petra
ŽOUŽELKOVÁ Petra

Magisterský studijní program: Politologie, studi-
um navazující magisterské
obor: Evropská studia se zaměřením na evropské 
právo 

ČÁSTKOVÁ Eliška
GARDAVSKÁ Adéla
GZYLOVÁ Romana
HORÁK Lukáš
CHOVANCOVÁ Veronika
CHUDÁČKOVÁ Renáta
KOSOVÁ Zdeňka
KUBÁČKOVÁ Vanesa
MALINOVÁ Tereza
POLONIOVÁ Eva
RAŠKOVÁ Veronika
SCHOPF Josef
STRAKOVÁ Sandra
SVOBODA Jan

Doktorský studijní program: Teoretické právní 
vědy

CILEČKOVÁ Kateřina
KAVAN Petr
KRÍŽOVSKÁ Martina
MÁCHA Aleš
MELOTÍKOVÁ Petra
ROGALEWICZOVÁ Romana
RYŠAVÝ Lukáš
SMOLÍKOVÁ Kateřina
STANISLAV Antonín
SPRINZ Petr
SÝKOROVÁ Pavla
VIČAROVÁ HEFNEROVÁ Hana
VLČEK Karel

Rigorózní řízení úspěšně ukončili:

DAVID Jaroslav
DOČKAL Petr
JANSOVÁ Gabriela
KILLAROVÁ Tereza
KLIMEŠ Jaroslav
KOZÁK Vítězslav
MAJER Robert
MIČKALOVÁ Lenka
PEŠOUTOVÁ Zuzana
REZEK Lukáš
VÁLEK Petr



Foto: Zuzana ŽlabováFoto: Archiv PF UP

5. AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI 
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K 31. 12. 2017 pracovalo na právnické fakultě 101 aka-
demických pracovníků.

Počty akademických pracovníků podle rozsahu pra-
covních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace

kvalifikace počet

profesoři 5

docenti 20

odborní asistenti 71

asistenti 2

lektoři 2

vědečtí pracovníci 1

celkem 101

Pět akademických pracovníků bylo v  roce 2017 
nově jmenovno docenty:

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. (habilitován k 1. 1. 2017)
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (habilitován k  1.  2. 
2017)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (habilitován 
k 1. 3. 2017)
doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. (habilitována k 1. 6. 
2017)
doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. (habilitován k  1.  11. 
2017)
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6. INFRASTRUKTURA



6.1 KNIHOVNA

Knihovna právnické fakulty se nachází v druhém pa-
tře budovy B. Fond knihovny o velikosti cca 25 000 
titulů je oborově zaměřený na právo, politologii, so-
ciologii a další příbuzné obory. V prostorách knihov-
ny je k dispozici 44 studijních míst a dvě samoobsluž-
ná multifunkční zařízení pro kopírování a tisk. Je na 
nich také možné skenovat dokumenty a zaslat si je 
do vlastního e-mailu. Studenti mohou využívat také 
samostatný skener, Wi-Fi a  10 počítačů k  přístupu 
k  elektronickým zdrojům. Knihovna poskytuje také 
bibliograficko-informační služby a školení v rámci in-
formačního vzdělávání. Knihovnu v  roce 2017 vedla 
Mgr. Sylvie Sommerová.

Stav knihovního fondu 

knihovní fond počet knižních 
jednotek

přírůstek knihovního fondu za rok 
2017 1 200

knihovní fond celkem 26 090

počet odebíraných titulů periodik 
(fyzicky, elektronicky) 89

Výše rozpočtu Knihovny PF UP pro nákup knih a ča-
sopisů byla 400 000 Kč, z které bylo nakoupeno cca 
420 monografií a 60 titulů periodik. Dále pracovnice 
knihovny kontinuálně zaevidovaly cca 22 titulů peri-
odik docházejících do knihovny jako dary.
Byly zaevidovány knihy z nákupů na katedrách, gran-

tů a darů v celkové hodnotě cca 900 000 Kč a počtu 
cca 900 svazků.

V roce 2017 bylo v knihovně právnické fakulty realizo-
váno cca 14 000 absenčních a cca 1 000 prezenčních 
výpůjček (evidovaných u pultu). Ze skladby prezenč-
ních výpůjček je zřejmé, že studenti stále intenzivně 
využívají elektronické zdroje jak pro přístup ke kvali-
fikačním pracím, tak pro vyhledávání článků, legisla-
tivy i judikátů.

Knihovna právnické fakulty výběrově excerpuje ně-
které odebírané časopisy, a to zejména produkce PF 
UP a významné právnické časopisy. Články jsou vybí-
rány zejména podle autorů s vazbou na PF UP a dle 
témat, která jsou požadována uživateli knihovny 
právnické fakulty. Mezi nejvíce excerpovaná periodi-
ka patří: Právní rozhledy, Acta Iuridica Olomucensia, 
Právo a rodina, Právník, Justiční revue.

Ve volném výběru knihovny právnické fakulty se na-
chází cca 14 000 knihovních jednotek.

V roce 2017 pokračovala revize fondu dlouhodobých 
výpůjček, které jsou deponované na jednotlivých ka-
tedrách u  konkrétních vyučujících. Tyto fondy jsou 
nakupovány výhradně z  grantů nebo z  katederních 
prostředků PF. Do konce roku 2017 bylo zrevidováno 
cca 70 % dlouhodobých výpůjček.

Knihovna právnické fakulty nadále umožňuje přístup 
k  elektronickým zdrojům UP a  zejména k  oborově 
zaměřeným databázím Beck-online, ASPI a  Codexis 
poskytuje individuální uživatelskou podporu.

Foto: PF UP
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Ze zahraničních zdrojů jsou k  dispozici 2 kolekce 
databáze Hein-online. Kolekci právnických časopisů 
Law Journal Library, která obsahuje asi 1 800 titulů, 
z nichž zhruba 85 % je v plném textu a také Kluwer 
Law International Journal Library, kde je k dispozici 
21 předních právnických časopisů s plnými texty.

Dále je stále k dispozici od r. 2015 oborová databáze 
Kluwer Arbitration.

Od září do listopadu 2017 probíhala tradiční škole-
ní pro studenty právnické fakulty – „úvodní škole-
ní“, při kterých byli studenti seznámeni s  fondem 
knihovny, katalogem knihovny a dalšími službami.

6.2 INFORMAČNÍ 
A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

V  roce 2017 byla dokončena reinstalace většiny 
pracovních stanic zaměstnanců na nejnovější verzi 
operačního systému Windows a  jejich integraci do 
domény UP. Ve všech učebnách vybavených AV tech-
nikou proběhly v  učitelských počítačích upgrady 
pamětí, které zajistily bezproblémový provoz všech 
požadovaných aplikací.

V roce 2017 proběhlo plánované navýšení potřebné 
kapacity pro připojení k  Wi-Fi sítím UP z  různých 
mobilních zařízení studentů i  zaměstnanců. Byla 
dokončena podrobná analýza potřeb na využití růz-
ných typů konferenčního AV propojení jednotlivých 
učeben s mimouniverzitními subjekty a byly připra-
veny veškeré potřebné podklady pro vypsání výběro-
vých řízení na nákup potřebného HW i SW vybavení.



Foto:PF UPFoto: PF UP

7. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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Celoživotní vzdělávání je upraveno § 60 zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a je již 
tradičně součástí vzdělávací činnosti Univerzity Pa-
lackého v Olomouci, která nabízí programy v  rámci 
celoživotního vzdělávání i rozmanité kurzy jak v ob-
lasti profesního (kompetenčního), tak zájmového 
vzdělávání, a to prostřednictvím jednotlivých fakult 
včetně právnické fakulty.

Tento typ vzdělávání sjednocuje a  zastřešuje Portál 
celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Pa-
lackého v Olomouci.

PRÁVO V CŽV

Jedná se o  jednoletý placený program v  prezenční 
i  distanční formě. Vychází z  akreditovaného studij-
ního programu Právo a nabízí možnost studovat těm 
uchazečům, kteří nebyli přijati k  řádnému studiu 
z kapacitních důvodů.

Po absolvování je možnost přestoupení do 2. ročníku 
řádného studia a uznání získaných kreditů (předpo-
kladem jsou dobré studijní výsledky). Podmínky pro 
přestup do řádného studia jsou stanoveny Směrnicí 
děkanky S-3/2015.

Pro akademický rok 2017 / 2018 podalo přihlášku do 
programu Právo v CŽV 62 posluchačů.
Pro akademický rok 2017  /  2018 bylo do programu 
Právo v CŽV přijato 48 posluchačů.
Pro akademický rok 2017 / 2018 se podařilo přestou-
pit do řádného studia 7 úspěšným absolventům.
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Foto: PF UP

8. POPULARIZAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY
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8. POPULARIZAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY

Právnická fakulta v  roce 2017 uspořádala řadu po-
pularizačních a  propagačních aktivit. Určeny byly 
odborné i laické veřejnosti, dětem, seniorům, poten-
ciálním uchazečům o  studium, absolventům a  pří-
znivcům fakulty.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V roce 2017 připravila právnická fakulta dvakrát den 
otevřených dveří, ten je primárně určený uchazečům 
o studium. Spolu s dalšími fakultami UP se veřejnosti 
otevřela v sobotu 21. ledna 2017 a v pátek 1. prosince 
2017. Zájemci si mohli prohlédnout zázemí fakulty 
a  získat potřebné informace o  studiu či přijímacím 
řízení. K  dispozici jim byli zástupci vedení fakulty, 
referentky studijního a zahraničního oddělení a také 
studenti. Součástí programu byly i praktické ukázky 
výuky nebo prezentace studentských spolků.

VELETRHY POMATURITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Právnická fakulta společně s  ostatními fakultami 
UP vyslala své zástupce, studenty a  referentky stu-
dijního oddělení, na veletrhy terciálního vzdělávání. 
Vedle toho pořádala výjezdy na vybrané střední školy 
a slovenská gymnázia. Jednalo se o následující:
Gaudeamus Praha – leden 2017
Gaudeamus Nitra – září 2017
Vapac Bratislava – říjen 2017
PRO EDUCO Košice – listopad 2017
Gaudeamus Brno – listopad 2017

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí 
celoživotního vzdělávání. Jejich základní charakte-
ristikou je, že poskytují starším občanům (nad 50 
let) vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškol-
ské (univerzitní) úrovni, čímž se liší od jiných forem 
osvětových a  vzdělávacích činností, byť také orien-
tovaných na tuto populaci. Vzdělávání na univerzi-
tě třetího věku má výlučně charakter osobnostního 
rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nezakládá tak ná-
rok na vysokoškolský titul.

Právnická fakulta opět nabídla zájemcům čtyřse-
mestrální kurz Ochrana jednotlivce a jeho práv. 
V letním semestru 2017 probíhaly na PF UP dva běhy. 
Celkem se do nich přihlásilo na 90 seniorů. Prvních 
30 posluchačů U3V již absolvovalo celý čtyřsemest-
rální kurz a své studium zakončilo promocí.

V zimním semestru se otevřely opět dva běhy čtyřse-
mestrálního kurzu, tentokrát pro celkem 140 studen-
tů. Do U3V se zapojilo v roli lektorů na 20 akademic-
kých pracovníků PF UP.

Právnická fakulta vzdělává seniory formou U3V pra-
videlně od září 2015.

REPREZENTAČNÍ PLES PF UP

Tradiční fakultní ples se uskutečnil 17.  března 2017 
v  hotelu NH Collection Olomouc Congress. Záštitu 
nad ním převzala děkanka PF UP Zdenka Papoušková.
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ABSOLVENTSKÉ SETKÁNÍ

Právnická fakulta se podílela na organizaci Absol-
ventského setkání UP. To se uskutečnilo 12.  srpna 
2017 netradičně v Praze na břehu Vltavy.

MEZINÁRODNÍ STŘEDOŠKOLSKÝ MOOT COURT

Street law moot court competition je soutěž týmů 
studentů středních škol v  simulovaném soudním 
jednání, jejichž kouči jsou studenti právnických fa-
kult. Soutěž vznikla na olomoucké právnické fakultě 
v roce 2013, a to z iniciativy studentů předmětu Prá-
vo pro každý den. Garantem soutěže je JUDr. Lucia 
Madleňáková, Ph.D.

Od roku 2016 se koná pod názvem Mezinárodní Stře-
doškolský Moot Court (MSMC) a účastní se jej i stře-
doškoláci ze Slovenska. 2. ročník MSMC vyhrál Radek 
Štrokán z Gymnázia Roudnice nad Labem pod vede-
ním kouče Pavla Martiníka.

VELETRH VĚDY

Tradiční populárně-vědecká akce pro děti a dospělé, 
kterou pořádá Univerzita Palackého na přírodovědec-
ké fakultě a v Pevnosti poznání, se konala ve dnech 
16. – 17. června 2017. Mezi desítkami interaktivních 
stánků měla své zastoupení i  právnická fakulta. Na 
příchozí čekal stánek se zajímavými úkoly a soutěže-
mi.

VĚDECKÁ KAVÁRNA

V roce 2017 pokračovala série vědeckých kaváren PF 
UP celkem třemi přednáškami pro širokou veřejnost 
(přednášející JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., JUDr. Ka-
mila Bubelová, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, 
Ph.D.). Přednášky byly natáčeny a jsou volně přístup-
né na portále SlidesLive nebo na webu PF UP.

DĚTSKÁ UNIVERZITA 

Dětská univerzita UP, to je 10 interaktivních předná-
šek za semestr pro děti od 8 do 12 let. Projekt přináší 
dětem ojedinělou příležitost vyzkoušet si studium na 
vysoké škole a  nahlédnout pod pokličku nejrůzněj-
ších vědních oborů. Účastníci po absolvování semest-
ru získávají na slavnostní promoci diplom o absolvo-
vání dětské univerzity.

V rámci Dětské univerzity UP realizovala PF UP v roce 
2017 dvě přednášky (březen – správní právo, říjen – 
soukromé právo). Týmy složené z vyučujících (JUDr. 
Monika Horáková, Ph.D. a  JUDr. Soňa Pospíšilová | 
JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.) a studenti PF UP si pro 
zhruba 70 školáků ve věku 8 – 12 let připravily zábav-
ných 90 minut.

DALŠÍ AKTIVITY

Na řadě popularizačních a  propagačních aktivit se 
podílejí studentské spolky při PF UP (ELSA Olomouc, 
Nugis Finem) nebo speciální pracoviště, jako napří-
klad Jean Monnet Centre of Excellence. PF UP ve spo-
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lupráci se studentskými spolky (Nugis Finem a ELSA 
Olomouc) zorganizovala řadu zajímavých přednášek 
a diskusí – např. s  vrchní státní zástupkyní Lenkou 
Bradáčovou, soudcem prof. Pavlem Šámalem nebo 
novinářem Václavem Moravcem.

Ve spolupráci se studentským spolkem Nugis Finem 
jsou do portfolia MOOC kurzů dodávány další obsa-
hové segmenty z  oblasti obchodního a  občanského 
práva, plánováno je doplnění dovednostních kurzů 
a profesní etiky a  rozšíření modulu zaměřeného na 
základní práva.

FAKULTNÍ ŠKOLY

V roce 2017 byla podepsána rámcová smlouva o spo-
lupráci se Slezským gymnáziem Opava, které se tak 
stalo první fakultní školou PF UP. Spolupráce by se 
v  budoucnu měla rozvíjet zejména v  těchto oblas-
tech: podpora zájmu studentů středních škol o prá-
vo, vyhledávání a  práce s  talentovanými studenty, 
společné grantové projekty nebo podpora dalšího 
vzdělávání středoškolských učitelů. Plánováno je 
i rozšíření sítě fakultních škol.

PROPAGACE

Jednou z  možností, jak propagovat aktivity usku-
tečněné na PF UP, je prostřednictvím univerzitního 
zpravodajství – Žurnálu UP. V roce 2017 bylo na plat-
formě Žurnál online zveřejněno na 60 článků a  re-
portáží z PF UP a k tomu vyšla čtyři čísla tištěného 

Žurnálu UP.
V  dubnu 2017 spustila PF UP nové webové stránky 
v  češtině, které formálně kopírovaly nový web Uni-
verzity Palackého.
Fakulta hojně využívala sociální sítě. Aktivní byla 
na Facebooku, nově si založila účet na Instagramu 
a Twitteru. 

ZPRAVODAJ PF UP

Právnická fakulta začala na konci roku 2016 vydá-
vat vlastní e-zpravodaj. Historicky první číslo vyšlo 
30. listopadu 2016. V roce 2017 již zpravodaj vycházel 
pravidelně. Po obsahové i grafické stránce ho připra-
vuje Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP. 
V  roce 2017 vzniklo 10 aktuálních čísel. Periodikum 
vychází v  elektronické podobě jednou měsíčně pod 
názvem zPRÁVOdaj, vždy poslední středu v  měsíci. 
Volně přístupné je na webové stránce fakulty. Zpra-
vodaj slouží především k  vnitřní komunikaci na fa-
kultě, ale i k  informování veřejnosti. Úvodní článek 
obvykle seznamuje s nejdůležitějšími sděleními vede-
ní fakulty nebo informuje o  významných počinech, 
plánovaných akcích či trendech na fakultě. V dalších 
částech jsou obsaženy krátké zprávy týkající se na-
příklad studijní agendy, provozu fakulty, zahraniční 
spolupráce či pozvánky na nejbližší akce.
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9. VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST
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Foto: Zuzana ŽlabováFoto: Archiv PF UP

V roce 2017 pokračovala právnická fakulta ve zvyšo-
vání vědecko-výzkumné a publikační činnosti akade-
mických pracovníků, což se významně odrazilo v po-
čtu bodů v  databázi RIV. Významným pomocníkem 
akademickým pracovníkům při vyhledávání možností 
a podávání různých žádostí o grant je v tomto smě-
ru Centrum pro podporu vědy a  výzkumu PF UP, 
díky pomoci zkušenějších pracovníků mají stále větší 
úspěchy při podávání žádostí o granty také zejména 
mladší a méně zkušení pracovníci. Tím dochází k vel-
mi cennému transferu zkušeností, které budou pří-
nosné nejen pro ně, ale i pro celou fakultu v dalších 
letech jejich působení a publikování na fakultě.

Fakulta je pravidelným pořadatelem konference Olo-
moucké právnické dny, konference Olomoucké de-
baty mladých právníků a  mnoha dalších konferencí 
a workshopů (př. Dny soukromého práva, konferen-
ce týkající se mediace atp.).

Pravidelnými periodiky vydávanými fakultou jsou In-
ternational and Comparative Law Review a Acta Iu-
ridica Olomucensia, časopis European Studies – The 
Review of European Law, Economics and Politics je 
vydávaný Českou asociací pro evropská studia z. s. 
a Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law Práv-
nické fakulty Univerzity Palackého.

Rok 2017 byl rovněž úspěšný s ohledem na počet pro-
jektů získaných akademickými pracovníky fakulty.
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9.1 VÝZKUMNÉ GRANTY 
ŘEŠENÉ NA PF UP
Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Projekty v běhu:

Řešitel Název projektu Období řešení 
projektu

PETR Pavel, Mgr., LL.M. Ph.D. Dělené vlastnictví a jeho středoevropské konotace a perspektivy 2015 – 2017

PETR Michal, JUDr., Ph.D. Vztah českého a unijního soutěžního práva 2016 – 2017
HRNČIŘÍKOVÁ Miluše, JUDr., 
Ph.D.

Procesní doložky řešení přeshraničních sporů – jejich platnost 
a vynutitelnost českými soudy 2016 – 2017

KRATOCHVÍL Jan, Mgr. Ing., 
LL.M. Ph.D. Aplikace lidských práv soudy první a druhé instance 2016 – 2018

HAMUĽÁKOVÁ Klára, JUDr., 
Ph.D.

Kolektivní ochrana práv v České republice – současnost a per-
spektivy 2016 – 2018

Projekty získané nově v roce 2017:

Řešitel Název projektu Období řešení 
projektu

STEHLÍK Václav, doc. JUDr., 
LL.M. Ph.D. Právní postavení osob ze třetích zemí v právu Evropské unie 2017 – 2019

HAMUĽÁK Ondrej, JUDr., 
Ph.D.

Vliv Listiny základních práv EU na ústavní právo zemí Visegrád-
ské čtyřky 2017 – 2019

VÍTOVÁ Blanka, doc. JUDr., 
LL.M. Ph.D. Mediace ve spotřebitelských sporech 2017 – 2019

ZBÍRAL Robert, JUDr. PhDr., 
Ph.D.

Odhalování temného koutu legislativního procesu: Příprava 
návrhů zákonů exekutivou 2017 – 2019
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FOND ROZVOJE UP (FRUP)

FRUMAROVÁ Kateřina, doc. JUDr., Ph.D. 
– Inovace předmětu Správní právo 1 (obecná část)
ŠPÍRKOVÁ Taťána, JUDr. et Mgr., Ph.D. 
– Inovace předmětu Comparative Financial and Tax 
Law
VÍTOVÁ Blanka, doc. JUDr., LL.M. Ph.D. 
– Inovace předmětu Spotřebitelské právo
BELLOVÁ Jana, Ing., Ph.D. 
– Inovace předmětu Basic Economics
HOLÁ Lenka, doc. PhDr., Ph.D. 
– Inovace předmětu a  tvorba výukových materiálů 
pro předmět Mimosoudní metody řešení sporů
COUFALOVÁ Bronislava, JUDr., Ph.D. 
– Inovace povinného předmětu Trestní právo v roz-
hodovací praxi – vytvoření studijní opory ve formě 
případových studií
KLČOVÁ Renata, Mgr. 
– Vývoj a aplikace audio-vizuální opory v předmětu 
Fachsprache Deutsch

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ IGA 2017 
(DVOULETÉ PROJEKTY – 1. ROK BĚHU)

ONDRÚŠ Miroslav, JUDr. 
– Soukromoprávní ochrana piety zemřelého
KÜCHLEROVÁ Martina, JUDr. 
– Rozhodnutí dočasné povahy v  rozhodovací praxi 
českých správních soudů a Soudního dvora Evropské 
unie
LAJČÍKOVÁ Anna, Mgr. 
– Úprava vztahů v území
STEJSKAL Petr, Mgr. 

– Některé aspekty ochrany zahraničních investic 
v době ozbrojeného konfliktu
STEHLÍK Václav, doc. JUDr., LL.M. Ph.D. 
– Status dětí v azylovém řízení z pohledu evropského 
práva
FAIX Martin, JUDr., Ph.D., MJI 
– Závazky a odpovědnost členských států v kontextu 
multinárodních vojenských operací mezinárodních 
organizací
ČERVÍNEK Zdeněk, Mgr. 
– Test proporcionality v judikatuře Ústavního soudu 
České republiky
PETR Michal, JUDr., Ph.D. 
– Prosazování soutěžního práva v České republice
GONSIOROVÁ Barbora, JUDr. 
– Vybrané aspekty správního uvážení a jeho přezku-
mu
HORÁK Ondřej, JUDr. et Mgr., Ph.D. 
– Problematika univerzální sukcese v dědickém právu
TALANDOVÁ Iveta, Mgr. 
– Nepominutelný dědic a  jeho postavení v  řízení 
o pozůstalosti
JUŘÁTKOVÁ Petra, Mgr. et Bc. 
– Aktuální aplikační problémy právní úpravy oddlužení
ŠČERBA Filip, doc. JUDr., Ph.D. 
– Postavení a role veřejného a soukromého žalobce 
v trestních věcech
SVAČEK Ondřej, JUDr., Ph.D. 
– Tranziční spravedlnost – stíhání a trestání zločinů 
minulosti
HUNEŠ Karel, Mgr. 
– Veřejné užívání a přírodní statky
NĚMCOVÁ Drahomíra, Mgr. 
– Smírčí řízení a možnosti mimosoudního řešení spo-
rů (zastavený)



DEMJANOVÁ Radka, Mgr. 
– Náhrada mateřství
ČAMDŽIĆOVÁ Sabina, Mgr. 
– Ochrana dítěte v civilním řízení

MEZINÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
– PROGRAMY EU PRO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVU 
NA POVOLÁNÍ:
Jean Monnet Programme (EACEA)

9.2 PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Akademičtí pracovníci a  doktorandi právnické 
fakulty vytvořili v roce 2017 publikační výstupy 
v této struktuře a počtech:

a) odborné články celkem – 157;
b) odborné články vydané v zahraničí – 22;
c) odborné knihy celkem – 27;
d) odborné knihy vydané v  zahraničí – 0;

Projekty získané nově v roce 2017:

Řešitel Název projektu Období řešení 
projektu

ŠIŠKOVÁ Naděžda, doc. et 
doc. JUDr., Ph.D.

From Supranational Organisation to a Federal Union of States 
(Reform of the EU and the related ISSUES) 2015 – 2018

STEHLÍK Václav, doc. JUDr., 
LL.M. Ph.D. The EU Economic Integration in the global perspective 2015 – 2018
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e) kapitoly v  odborných knihách celkem – 29;
f) kapitoly v  odborných kni-
hách vydané v  zahraničí – 7;
g) příspěvky ve sbornících celkem – 72;
h) příspěvky ve sbornících vydané v zahraničí – 11.

9.3 ZAPOJENÍ STUDENTŮ 
DO TVŮRČÍ ČINNOSTI
Studenti všech studijních programů mají možnost 
zapojit se do tvůrčí činnosti na fakultě nejen v rám-
ci práce jako tzv. pomocná vědecká síla, ale rovněž 
v rámci přímé účasti v projektech určených pro aka-
demické pracovníky se zapojením studentů (např. 
IGA nebo GA ČR).

Již od roku 2007 také fakulta pořádá každoroční 
Monseho studentskou vědeckou soutěž.
Studenti se také účastní všech vědeckých konferencí 
a  vyžádaných přednášek pořádaných fakultou, a  to 
buď jako prostí účastníci, nebo jako organizátoři či 
samotní přispěvatelé.

V praktické rovině se dále studenti zapojují do dalších 
navazujících činností fakulty, jako jsou např. simulo-
vaná soudní jednání, soutěže moot court v různých 
právních odvětvích a v neposlední řadě také student-
ské právní kliniky. Cílem fakulty je vybavit své absol-
venty právními znalostmi na vysoké úrovni. Kromě 
toho klade důraz také na to, aby její absolventi byli 
po ukončení studia schopni své znalosti v praxi oka-
mžitě využít. Výrazem této snahy je projekt Rozvoj 
praktických forem výuky na PF UP.

9.4 VĚDECKÉ KONFERENCE

Právnická fakulta pořádala i  v  roce 2017 celou řadu 
konferencí, z nichž mezi nejvýznamnější můžeme za-
řadit následující:
• Olomoucké právnické dny (18. – 19.  5. 
2017)
Tato mezinárodní konference je nejvýznamnější 
a současně největší událostí vědeckého života práv-
nické fakulty. V roce 2017 se uskutečnil již její XI. roč-
ník. Účastnilo se ho na tři sta předních odborníků 
z Česka, Slovenska či Polska.
• Olomoucké dny soukromého práva (10. 2. 
2017)
V roce 2017 se uskutečnil VII. ročník této mezinárod-
ní konference pořádané Katedrou soukromého práva 
a civilního procesu PF UP. Tradičně byly hlavními cíli 
konference především setkání mladých vědeckých 
pracovníků z tuzemských a zahraničních právnických 
fakult, zejména studentů doktorských studijních 
programů zaměřených na soukromé právo, a  dále 
odborná diskuze na zvolená témata v rámci jednotli-
vých sekcí konference.
• Olomoucké debaty mladých právníků (22. 
– 24. 9. 2017)
Hlavním tématem tohoto, taktéž 11., ročníku bylo 
Právo jako diskurz, nicméně na půdě této konferen-
ce bylo tradičně vytvořeno prostředí pro otevřenou 
diskuzi nad různými tématy. Prostor byl ponechán 
volné debatě. Toto olomoucké setkání není jen od-
borným kláním účastníků, ale také prostorem pro 
výměnu názorů v rámci diskuze nad propojenými té-
maty.
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Foto: ELSA Olomouc10. ZAHRANIČNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE



Právnická fakulta Univerzity Palackého klade stále 
velký důraz na rozvoj zahraničních vztahů s part-
nerskými fakultami, a to i přes specificky národní 
charakter právnického vzdělávání.

V roce 2017 pokračovala spolupráce s partnerskými 
univerzitami v Rakousku (Karl-Franzens Universität 
Graz a Paris Lodron Universität Salzburg). Ve spo-
lupráci s Paris Lodron Universität Salzburg je reali-
zován program double degree, v jehož rámci u nás 
studují studenti z Rakouska. I nadále se velmi dobře 
vyvíjí spolupráce s Université Clermont Auvergne. 
Ve spolupráci s touto univerzitou proběhl v roce 
2017 další ročník oblíbené Francouzsko-české letní 
školy práva, která se tentokrát konala v Olomouci.
V červenci 2017 proběhl rovněž již třetí ročník letní 
školy medicínského práva (Summer Law School Olo-
mouc on Medical Law), na jehož organizaci se PF UP 
spolupodílela s ELSA.

Proběhl také druhý ročník CAMP PEIRA, kdy se jed-
ná o simulaci ozbrojeného konfliktu v uprchlickém 
táboře. Akci organizovala PF UP ve spolupráci s LF 
UP, PF UK, Univerzitou obrany v Brně, Armádou ČR, 
Českým červeným křížem a Zdravotnickou záchran-
nou službou Olomouckého kraje.

V roce 2017 bylo uzavřeno několik nových part-
nerských smluv v rámci programu Erasmus+. Nové 
smlouvy byly podepsány s univerzitami ve Finsku, 
se španělskou Valencií, kde mají studenti možnost 
studovat i pouze v angličtině, bez nutnosti španěl-
štiny, s Las Palmas de Gran Canaria, dále s Kyprem, 
Makedonií a v neposlední řadě s německým Regen-
sburgem.

Opět byli vysláni studenti také do Španělska a Itálie 
s možností studia v angličtině, to na základě spolu-
práce s univerzitou v italské Ferraře a španělskou 
univerzitou v A Coruña. Obě tyto univerzity jsou 
pro naše studenty velmi atraktivními, neboť jako 
jedny z mála partnerských univerzit v uvedených 
zemích nabízejí kromě odborných právních předmě-
tů v místním jazyce také odborné předměty v anglič-
tině. Důkazem zvýšeného zájmu o tyto destinace je 
zcela naplněná kapacita počtu studentů vysílaných 
na tyto univerzity.

Do magisterského studijního programu v anglickém 
jazyce International and European Law se přihlásilo 
celkem 9 studentů, z nichž byli přijati 3, 2 nastoupili 
ke studiu.

Velmi oblíbeným oživením výuky na Právnické 
fakultě se stalo působení odborníků především ze 
Spojených států amerických (CILS). V roce 2017 se 
do prakticky zaměřených kurzů Comparative Law 
vedených profesory ze zahraničí přihlásil maximální 
počet účastníků. Kurzy byly zaměřeny zejména na 
mezinárodní arbitráž a ústavní právo obecně.
V roce 2017 PF hostila tyto zahraniční experty: prof. 
Peter Kolker, prof. James Perrin, Kris Gledhill a prof. 
Joseph Mbadugha.

Již od roku 2010 funguje spolupráce s partnery ze 
zemí visegrádské čtyřky v rámci projektu Expe-
riences with Implementation and Application of 
the EU Law in Visegrad Countries, která mimo jiné 
umožnila vznik řady předmětů vyučovaných v cizích 
jazycích a získání certifikátu o absolvování modulu 
v cizích jazycích nazvaného Law in English. I přes 
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ukončení financování projektu běží výuka v cizích ja-
zycích na PF UP nadále a studenti stále mohou žádat 
a žádají o vydání příslušných certifikátů. V roce 2017 
tak bylo po splnění podmínek pro získání vydáno 
dalších celkem 7 certifikátů.

Díky univerzitnímu projektu Zahraniční pracovní 
stáže a kapitole Internacionalizace UP byl i v roce 
2017 kladen velký důraz na rozvoj zahraničních 
pracovních stáží pro studenty magisterského oboru 
Právo a právní věda a navazujícího magisterského 
programu Evropská studia se zaměřením na evrop-
ské právo. Praktické stáže studentů podporuje i PF 
UP, celkem bylo mimo program Erasmus+ na stáž 
o délce od jednoho do čtyř měsíců vysláno 5 studen-
tů.
Je evidován také zvýšený zájem doktorských studen-
tů o možnosti studia, výzkumu nebo získání praktic-
kých zkušeností v zahraničí, což potvrzují vzrůstající 
počty uchazečů o pobyty v zahraničí i realizované 
mobility. V tomto směru stojí za zmínku především 
stáž United Nations Assistance to the Khmer Rouge 
Trials studentky Michaly Chadimové.

Prezentaci PF UP v zahraničí zajišťují rovněž stu-
dentské týmy v mezinárodních soutěžích (moot 
courts).

Mobilita studentů, 
akademických a ostatních 
pracovníků podle zemí ->

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) 
– studenti, kteří v  roce 2016 absolvovali (ukon-
čili) zahraniční pobyt; započítávají se i  ti studen-
ti, jejichž pobyt začal v  roce 2015. Započítávají se 
pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 30 dní. 

Pozn.: ** = Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – 
studenti, kteří přijeli v roce 2016; započítávají se i ti 
studenti, jejichž pobyt začal v roce 2015. Započítávají 
se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 30 dní. 

Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí/ostatní pracovníci 
(tj. počty výjezdů) – pracovníci, kteří v roce 2016 absol-
vovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti 
pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2015. Započítávají 
se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní.

Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí/ostatní pra-
covníci (tj. počty příjezdů) – pracovníci, kteří 
přijeli v  roce 2016; započítávají se i  ti pracovní-
ci, jejichž pobyt začal v  roce 2015. Započítávají se 
pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní.
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Právnická fakulta UP/
Země

Počet 
vyslaných 
studentů

*/ * / celkem

Počet vysla-
ných studentů

* / Z toho 
absol. stáže

Počet 
přijatých 
studentů

**

Počet vysla-
ných akad. 
pracovníků

***

Počet 
přijatých 
akad. pra-
covníků

***

Počet 
vyslaných 
ostatních 

pracovníků
***

Počet 
přijatých 
ostatních 
pracov-

níků
****

CELKEM za 
zemi

Argentinská republika 1 1
Belgické království 1 1
Bulharská republika 1 1 2
Čínská lidově demokratická 
republika 3 3

Egyptská arabská republika 1 1
Estonská republika 3 3
Francouzská republika 23 22 2 1 48
Chorvatská republika 4 4
Islandská republika 1 1
Italská republika 6 15 4 25
Stát Izrael 1 1
Kambodžské království 1 1
Republika Kazachstán 1 1
Kolumbijská republika 1 1 2
Kyperská republika 1 1
Lucemburské velkovévodství 1 1
Maďarská republika 6 2 1 9

Spolková republika Německo 8 7 15

Nizozemské království 6 1 1 8
Polská republika 1 7 4 10 22
Portugalská republika 1 1 2
Rakouská republika 25 2 2 1 30
Slovenská republika 1 4 5 1 11
Spojené státy americké 2 2 1 5
Spojené státy mexické 1 1
Španělské království 8 14 4 1 27
Švédské království 1 1
Turecká republika 2 2
Spojené království Velké Bri-
tánie a Severního Irska 20 4 7 1 32

celkem 119 0 74 46 21 0 1 261
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Foto: ELSA Olomouc11. HOSPODAŘENÍ FAKULTY
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11.1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 
O HOSPODAŘENÍ PF UP 
ZA ROK 2017

Právnická fakulta Univerzity Palackého v  Olomouci 
(dále jen PF UP) předkládá v souladu s § 21 odst. 3 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění 
pozdějších předpisů, Výroční zprávu o  hospodaření 
za rok 2017 zpracovanou na základě účetnictví vyso-
ké školy a dalších vybraných údajů.

PF UP v Olomouci se v roce 2017 řídila v oblasti finanč-
ní, hospodářské, majetkové a personální příslušnými 
ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění 
a dalšími zákony platnými pro tyto oblasti (např. zá-
kon č. 563/1991 Sb., o  účetnictví, zákon č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty) a interními normami Univerzity 
Palackého v Olomouci.

Po projednání v  AS UP Olomouc obdržel děkan fa-
kulty dopisem rektora ze dne 9.  3. 2017 příspěvek 
pro PF UP dle ukazatelů A  ve výši 52  295  tis.  Kč, 
dle ukazatele K  příspěvek ve výši 6  067  tis.  Kč 
a  příspěvek na rozvoj výzkumné organizace ve výši 
14 276 tis. Kč. Současně byla stanovena fakultě výše 
participace na nákladech celouniverzitních aktivit ve 
výši 10 127 tis. Kč. Návrh dílčího rozpočtu fakulty na 
rozdělení finančních prostředků PF UP v  Olomouci 
pro rok 2017 byl předložen k projednání a schválení 
v AS PF UP a tento jej dne 3. 4. 2017 schválil.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
PF UP vykázala za rok 2017 kladný hospodářský výsle-
dek 2 215 484,31 Kč.

Mimo již výše zmiňovanou dotaci v rámci dělení roz-
počtu na UP získala PF z ostatních kapitol státního 
rozpočtu prostředky na doktorská stipendia ve výši 
2 138 tis. Kč.

Nejvýznamnější nákladovou položku z celkových ná-
kladů tvoří osobní náklady, které zahrnují mzdové 
náklady, náklady na sociální a  zdravotní pojištění 
a ostatní sociální náklady. Tyto náklady činí celkem 
46  582  tis.  Kč. Další významnou položku ve výši 
7 749 tis. Kč představují ostatní náklady. Do ostat-
ních nákladů se promítly zejména tyto položky: sti-
pendia interních doktorandů, stipendia na pomocné 
vědecké síly, mimořádná stipendia na výjezdy, přeú-
čtování režijních nákladů z projektů IGA.

Náklady na služby představují částku ve výši 
3 030 tis. Kč. Tato položka zahrnuje zejména nákla-
dy spojené s inzercí, tlumočnické služby, auditorské 
služby, školení, slevové poukázky pro uchazeče SCIO, 
konferenční poplatky, ubytování na služební cestě, 
poštovní a telefonní poplatky, odvoz odpadu, nákla-
dy na revize. Náklady na energie představují částku 
1 507 tis. Kč. Objem odpisů dlouhodobého nehmot-
ného a hmotného majetku činí 1 014 tis. Kč. Další vý-
raznou nákladovou položkou celkových nákladů jsou 
náklady na spotřebu materiálu ve výši 1 435 tis. Kč, 
která je představována zejména spotřebou papíru, 
obálek a  tiskopisů, psacích potřeb, toaletního papí-
ru, čisticích prostředků, tonerů a inkoustových nápl-
ní do tiskáren.
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Položka Čerpání Vzd. činnost Instit. VV Součet sl.

přísp. A, B ostatní podpora specifický 1+2+3+4

Fa SyÚ Období 01-12 2017 1 2 3 4 5

71 501 Spotřeba materiálu celkem 1 148,49 286,70 7,78 639,33 2 314,24

502 Spotřeba energie celkem 337,81 1 169,56 0,00 0,00 1 507,37

511 Opravy a udržování celkem 48,61 104,88 0,00 2,66  156,16

512 Cestovné zaměstnanců celkem 634,07 190,01 0,00 426,18 1 577,50

513 Náklady na reprezentaci celkem 0,00 104,08 0,00 0,19 104,27

518 Ostatní služby celkem 1 488,90 1 541,25 0,00 756,34 3 996,33

521 Mzdy celkem 32 107,44 1 499,19 10 470,57 330,28 46 450,08 

524 Zákonné pojištění celkem 10 768,54 487,24 3 559,59 106,51 15 556,78

525 Ostatní pojištění celkem 156,50 5,44 27,47 6,48 195,90

527 Zákonné sociální náklady celkem 1 229,51 335,24 209,39 0,00 1 798,90

528 Ostatní sociální náklady celkem 3,44 0,00 1,61 0,00 5,05

531 Daň silniční celkem 3,40 0,03 0,00 0,05 3,48

542 Ostatní pokuty a penále celkem 0,00 0,10- 0,00 0,00 0,10-

545 Kurzové ztráty celkem 3,38 0,86 0,00 0,41 4,71

549 Jiné ostatní náklady celkem 3 070,80 4 678,05 0,00 1 247,89 9 896,61

551 Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem 1 013,66 0,00 0,00 0,00 1 013,66

561 Změna stavu zásob výrobků celkem 0,00 21,30- 0,00 0,00 21,30-

582 Poskytnuté členské příspěvky celkem 22,75 0,40 0,00 0,00 30,40

602 Tržby z prodeje služeb celkem 0,00 3 966,34- 0,00 0,00 3966,34-

604 Tržby za prodané zboží celkem 0,00 24,22- 0,00 0,00 24,22-

645 Kurzové zisky celkem 0,00 0,85- 0,00 0,66- 1,51-

648 Zúčtování fondů celkem 0,00 2 839,77- 0,00 91,70- 3 005,50-

649 Jiné ostatní výnosy celkem 848,61- 3 495,60- 0,00 0,00 4 344,22-

682 Přijaté příspěvky – dary celkem 0,00 73,20- 0,00 0,00 73,20-

691 Provozní dotace celkem 0,00 0,00 14 276,42- 3 439,79 22 022,49-

692 Příspěvek [ukazatelé A, B, C, D, F, M, S, U] 
celkem 51 342,64- 0,00 0,00 0,00 51 342,64-

710 Vnitro náklady celkem 230,11 1 052,39 0,00 0,00 1 300,14

720 Vnitro výnosy celkem 76,16- 1 033,93 0,00 3 532,15 1 110,09-

Axx Náklady celkem 52 267,41 11 433,92 14 276,42 3 532,15- 85 890,20

Bxx Výnosy celkem 52 267,41 11 433,92- 14 276,42- 0,00 85 890,20-

Cxx HV celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Stav fondů PF UP k 31. 12. 2017

Název fondu ůstatek k 1. 1. 2017 tvorba za r. 2017 čerpání za r. 2017 zůstatek k 31. 12. 2017

Fond stipendijní 1 326 367,95 2 099 407,00 2 508 372,19 917 402,76

Fond sociální 93 931,94 882 020,68 327 200,00 648 752,62

Fond provozních pro-
středků 24 019 843,82 2 215 484,31 4 548 423,65 21 686 904,48

Fond reprodukce inv. 
majetku 117 656,07 515 244,00 520 220,15 112 679,92

Fond účelově určených 
prostředků 1 626 348,06 455 065,88 240 774,77 1 840 639,17

Stipendijní fond vytvořil v  roce 2017 částku 
2 099 407,00 Kč.

Ze stipendijního fondu byla v roce 2017 vyplacena ná-
sledující stipendia:

•  sociální  18 900,00 Kč
•  prospěchová  234 000,00 Kč
•  pro zahraniční studenty  240 000,00 Kč
•  doktorandská  340 500,00 Kč
•  mimořádná  1 688 372,00 Kč

Zdroj FRIM (fond reprodukce investičního majetku) 
vytvořil v  roce 2017 PF UP částku 515  244,00 Kč. 
Z FRIMU byla použita částka 520 220,15 Kč na rozší-
ření sítě Wi-Fi.
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12. ZÁVĚR
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Vzdělávací aktivity Právnické fakulty Univerzity Palackého 
v roce 2017 byly uskutečňovány prostřednictvím 8 akredi-
tovaných studijních programů.
Na konci roku 2017 studovalo na Právnické fakultě v akre-
ditovaných studijních programech 1 521 studentů (k 31. 12. 
2016 potom 1  543 studentů), z  toho 157 v  bakalářském 
programu (Právo ve veřejné správě), 1 216 studentů v pě-
tiletém magisterském programu (Právo), 64 v  navazují-
cím magisterském programu (Evropská studia se zamě-
řením na evropské právo), 3 v navazujícím magisterském 
studijním programu v  angličtině (Specialisation in Law), 
80 v doktorském studijním programu (Teoretické právní 
vědy) a 1 student v doktorském studijním programu v an-
gličtině (Theoretical Legal Sciences).
Právnickou fakultu provází trvalý zájem mladých lidí 
o studium. Pro akademický rok 2017 / 2018 projevilo zájem 
o studium 1 866 uchazečů (pro akademický rok 2016 / 2017 
to bylo 1 859 uchazečů). Čísla ovšem, kromě vykazované-
ho roku, v  posledních letech mírně ovlivňuje nepříznivý 
demografický vývoj. Obor Právo patří spolu s Všeobecným 
lékařstvím a Psychologií k nejžádanějším oborům nabíze-
ným Univerzitou Palackého.
V  roce 2017 právnickou fakultu ve všech akreditovaných 
programech absolvovalo 244 studentů (v  roce 2016 jich 
bylo 243).
V průběhu roku 2017 se zvyšovala odborná kvalifikace aka-
demických pracovníků. Habilitační řízení úspěšně absolvo-
vali: doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. (habilitován k 1.  1. 2017), 
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (habilitován k  1. 2. 2017), 
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (habilitován k  1. 3. 
2017), doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. (habilitována 
k 1. 6. 2017) a doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. (habilitován 
k 1. 11. 2017).

Právnická fakulta realizovala vedle akreditovaných studij-
ních programů řadu aktivit zaměřených na další vzdělává-
ní a rozvoj svých studentů. Ve spolupráci se studentským 
spolkem ELSA se například uskutečnil třetí ročník letní 
školy práva (summer law school). Fakulta pořádala také 
workshopy a školení pro akademické pracovníky.
Právnická fakulta se stala otevřenější veřejnosti. Uspořá-
dala řadu aktivit orientovaných na celoživotní vzdělává-
ní, úspěšné byly i  její popularizační aktivity, vzdělává jak 
malé účastníky dětské univerzity, tak posluchače univerzi-
ty třetího věku. Na mnoha popularizačních a vzdělávacích 
aktivitách se podílely studentské spolky – ELSA Olomouc 
a Nugis Finem.
Vedle vzdělávacích aktivit se právnická fakulta zaměřovala 
na vědeckou a tvůrčí činnost. Rok 2017 byl úspěšný s ohle-
dem na počet řešených projektů Grantové agentury České 
republiky. Dále byly v roce 2017 na fakultě řešeny projekty 
Jean Monnet poskytnuté Evropskou komisí, z toho jeden 
prestižní projekt v  kategorii Jean Monnet Centre of Ex-
cellence v  oboru evropského práva. Fakulta uspořádala 
během roku celkem pět vědeckých konferencí, všechny 
s mezinárodní účastí. Nejvýznamnější a současně největší 
z nich byly Olomoucké právnické dny.
Velká pozornost byla soustředěna na podporu internaci-
onalizace fakulty. Všestranně byla podporována mobilita 
studentů a  akademických pracovníků. Právnická fakulta 
v roce 2017 vyslala do zahraničí 119 studentů a uskutečnilo 
se 46 výjezdů akademických pracovníků.
Právnická fakulta je díky svým aktivitám úspěšnou a roz-
víjející se fakultou. Spolu s ostatními sedmi fakultami Uni-
verzity Palackého tvoří jeden z pilířů vzdělanosti a výzku-
mu nejen v rámci regionu, ale i v České republice.
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