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 ÚVO D N Í SLOVO
Rektor ocenil akademiky a studenty za publikační činnost
Na letošním udělování Cen rektora UP měla právnická fakulta
silné zastoupení. Pro čestné uznání, které získávají autoři odborných knih, si přišlo osm jejich akademických pracovníků,
pro studentskou cenu tři posluchači práv. Předávání cen je jedním z tradičních bodů programu Akademického týdne UP.
Rektor uděluje ceny autorům monografií na základě rozhodnutí komise složené z členů vedení UP. Ta zase vychází z výběru na jednotlivých fakultách. Navrženy mohly být publikace
vydané v roce 2016 a 2017. „Jsem ráda, že naše fakulta má mezi
oceněnými silné a stabilní zastoupení. Tentokrát byla vybrána
široká škála publikací z různých právních oborů, ať už jde o
soukromé právo, správní a daňové právo nebo publikace rozebírající právo z pohledu historického. Řadu z nich označila
také Ediční komise právnické fakulty za excelentní,“ zhodnotila
Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum.
Rektor se rozhodl ocenit například Michala Bartoně z katedry
ústavního práva za knihu nazvanou Základní práva. „Ocenění
si velmi vážím. Kniha vznikala postupně několik let, měl jsem
ambici komplexně a přehledně pokrýt oblast, která byla zatím

zpracovávána jenom po dílčích tématech či formou komentářů k lidskoprávním dokumentům, přičemž řada teoretických či
metodologických otázek zatím nebyla dostatečně, přehledně
a na jednom místě zmapována a literárně zpracována. Ačkoli
jsem autorem převážné části práce, jde o dílo kolektivní a ocenění tak patří i kolegům Janu Kratochvílovi, Martinu Kopovi,
Maximu Tomoszkovi, Jiřímu Jiráskovi a Ondřeji Svačkovi,“ vysvětlil Michal Bartoň. Není to jeho první čestné uznání rektora.
Před šesti lety jej vedení univerzity ocenilo za monografii Svoboda projevu: principy, garance, meze.
Naopak poprvé cenu rektora získala Kristýna Řezníčková z katedry správního práva a finančního práva. „Je pro mne skutečně čest, že se mohu řadit mezi oceněné autory naší univerzity,“
řekla Kristýna Řezníčková, která v akademické sféře působí teprve tři roky. Její kniha Výlučné daňové příjmy obcí je určena
odborné veřejnosti, může posloužit i studentům pro rozšíření
znalostí o problematice financování obcí. S ohledem na praktické návrhy z oblasti právní úpravy místních poplatků může
být část knihy využitelná také pro obce. „Na knize jsem pracovala v rámci doktorského studia, kdy jsem výsledky práce nejprve prezentovala ve své disertační práci. Po úspěšné obhajobě a zapracování rad a výtek oponentů jsem následně vydala
z disertační práce monografii. Celkově jsem na knize pracovala
asi pět let,“ dodala.

Ocenění pedagogové a studenti z PF UP (na společném snímku chybí Soňa Večeřová).
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První místo za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů
v oblasti humanitních věd získala Kateřina Flegrová. Zaujala
se svou diplomovou prací Kárné řízení jako záruka soudcovské
nezávislosti. „Cena pro mě znamená, že hodiny práce, které
jsem na své diplomce strávila, nebyly marné. Takové zadostiučinění. Mám radost, že se mi – i když bych možná měla říkat
nám, protože vedení doktora Maxima Tomoszka mi bylo velkou pomocí – tak povedla,“ uvedla Kateřina Flegrová, doktorandka na katedře ústavního práva.
Oponentem její práce byl Martin Kopa. „V hodnotícím posudku
jsem napsal, že největší chybou celé té práce je, že se jmenuje
diplomová a ne rigorózní. Katce moc moc gratuluji. Mám pocit,
že z ní jednou něco bude,“ napsal na sociální síť Martin Kopa.
Rektor Jaroslav Miller při slavnostním ceremoniálu v aule pedagogické fakulty letos rozdal celkem 111 ocenění.

Seznam oceněných prací a jejich autorů (z PF UP):
doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.: Základní práva
JUDr. Pavel Petr, LL.M. Ph.D.: Vlastnictví bytů – kondominium
doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D., doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.:
Občanský zákoník IV/1,2. § 655-975. Velký komentář.
PhDr. Jakub Razim, Ph.D. et Ph.D.:Věrní Přemyslovci a barbarští
Čechové. Česko-říšské vztahy v raném a vrcholném středověku
JUDr. Kristýna Řezníčková, Ph.D.: Výlučné daňové příjmy obcí
JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D.: Horní zákon. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Komentář.
doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D.: Zákon o ochraně spotřebitele. Komentář.
Cena rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci
studentů (z PF UP):
Kateřina Flegrová: Kárné řízení jako záruka soudcovské nezávislosti (diplom. práce)
Soňa Večeřová: Problematika rozhodování o určení veřejně přístupné účelové komunikace (diplom. práce)
Tomáš Grygar: Přestupková amnestie v novém zákoně o odpovědnosti za přestupky (recenzovaná stať v časopise Správní
právo)

 STUD I J N Í Z ÁLE Ž ITOSTI
NADAČNÍ FOND UP. Pobyt na prestižních zahraničních univerzitách, praxe v renomovaných světových vědeckých centrech,
možnost řídit vlastní projekt, příležitost vyzkoušet práci v mezinárodních týmech, to vše může zažít student, jehož projekt
podpoří Nadační fond Univerzity Palackého. Novou výzvu vyhlásil právě v těchto dnech. Se svými projekty se mohou studenti hlásit do 30. března. Vloni poprvé získal podporu tohoto
fondu student právnické fakulty – Luděk Plachký. Více na webu
fondu.
STÁTNÍ ZKOUŠKY. Ve dnech 22.-31. ledna proběhly na PF UP
státní závěrečné zkoušky oboru Právo, které úspěšně absolvovalo 24 z celkem přihlášených 97 studentů. Tento nepoměr
primárně odráží skutečnost, že většina studentů byla přihlášena jen k jedné ze dvou částí státní závěrečné zkoušky. Celkově
ovšem úspěšnost u jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky
byla vysoká, konkrétně 82,1 %. Státní závěrečné zkoušky oboru
Právo ve veřejné správě se konaly 19. ledna a z pěti přihlášených
studentů je čtyři úspěšně absolvovali. Státní závěrečné zkoušky
oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo se konaly 6. února a z devíti přihlášených studentů je úspěšně absolvovalo šest. Absolventi oboru Právo a Právo ve veřejné správě

budou slavnostně promováni v pátek 16. března, spolu se sedmi
absolventy rigorózního řízení.
PARTNER PRO PRAXE. Právnická fakulta podepsala smlouvu
o spolupráci s Charitou Olomouc. Získala tak zajímavého partnera pro zajištění odborných praxí studentů. Charita má zase na
oplátku odbornou záštitu svého bezplatného poradenství, které poskytuje klientům v rámci Dluhové poradny. Více se dočtete
na Žurnálu online.

NOSTIS. Studentský spolek Nugis Finem spustil začátkem února novou aktualizovanou verzi Nostisu, první české platformy
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pro hromadné online kurzy. Kromě toho, že má aktualizovaný
vzhled a design, má také mnoho funkcí navíc a autorům umožňuje tvořit ještě lepší kurzy s novými způsoby hodnocení a podobně. Kromě toho také došlo ke spuštění úplně nového kurzu, a to na téma Daňové právo. Kurz vznikl pod vedením JUDr.
Zdenky Papouškové, Ph.D., děkanky PF UP. Dalšími lektory jsou
JUDr. Kristýna Řezníčková, Ph.D. a JUDr. Tomáš Martinák. Kurz si
můžete pustit zde.
PODNIKNI TO. Zveme všechny podnikavé studenty UP na úspěšný kurz, který se po loňské premiéře opět objevuje v nabídce
aktivit Studentského kariérního a poradenského centra UP na
letní semestr 2018. Cyklus povede charismatický Jakub Tížek
a je určen pro všechny, které láká svoboda podnikání, ale dosud
neví, jak převést svůj sen do reality. Celý kurz tvoří 7 setkání, která se uskuteční vždy v pondělí. Začínáme 5. března. Neváhejte
a přihlaste se na webu kariérního centra.
STIPENDIA A GRANTY. Česko-bavorská vysokoškolská agentura
na svých webových stránkách v rubrikách „Stipendia“ a „Granty“ zveřejnila programy, do kterých se mohou v letošním roce
zapojit i zájemci z České republiky. Získat můžete například stipendia na kurzy němčiny a letní školy v Bavorsku.
PŘÍPRAVNÝ KURZ. Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s francouzskou École Nationale d’Administration pořádá
přípravné kurzy v angličtině zaměřené na 1. kolo konkurzu EPSO
do institucí EU. Tři celodenní semináře se uskuteční v Brně (13.
března), Ostravě (14. března) a Praze (16. března). Podrobnosti na
stránkách ministerstva zahraničí.

 VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČI N N OST
SVOČ 2018. Dne 15. února byla ukončena registrace do soutěže ve Studentské vědecké a odborné činnosti. V letošním
roce se přihlásilo 20 doktorandů a 11 magisterských studentů
s celkovým počtem 31 prací. Termín odevzdání soutěžních
prací je 15. dubna. Obhajoby a vyhodnocení soutěže se uskuteční v květnu.
SOUKROMOPRÁVNÍ KONFERENCE. Již po osmé hostila právnická fakulta konferenci Olomoucké dny soukromého práva.
Mezinárodní vědecké setkání, které tradičně v únoru pořádá
katedra soukromého práva a civilního procesu, tentokrát přilákalo na sedmdesát účastníků. Více o letošním ročníku zde.

 Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
O BUDOUCNOSTI EU. Jean Monnet Centrum of Excellence
v oboru evropského práva na PF UP ve spolupráci s Českou
asociací pro evropská studia připravuje mezinárodní vědeckou konferenci Budoucnost EU a evropského práva. Dvoudenní odborné setkání se uskuteční na PF UP 19.-20. dubna.
Všechny zájemce o téma srdečně zve doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. vedoucí centra. Veškeré podrobnosti
včetně způsobu přihlašování najdete zde.
WINTER SCHOOL OF LEADERSHIP. Zahraniční oddělení UP
ve spolupráci s právnickou fakultou připravilo čtrnáctidenní Winter school of Leadership. Určena je dvacítce studentů
ze South-West University v čínském Čchung-Čchingu. PF UP
poskytla studentům zázemí a významně se podílí i na výuce.
Podrobnosti na Žurnálu online.

OSOBNÍ IDENTIFIKÁTOR. V platnost vešla nová vnitřní norma
rektora UP R-B-18/01, která upravuje povinnost akademických pracovníků zřídit si osobní identifikátor Open Research
and Contributor ID (tzv. „ORCID ID“), a to do konce dubna
2018. Podrobný návod, jak si osobní identifikátor zřídit, najdete zde. V případě dotazů kontaktujte Lukáše Waleka (lukas.walek@upol.cz).
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HODNOCENÍ PROJEKTŮ IGA. Dne 16. února zasedala fakultní
komise pro hodnocení projektů v soutěži Specifického výzkumu prováděného studenty (IGA) na roky 2018-2019. Komise se rozhodla podpořit všech 10 přihlášených projektů.
Z alokace na projekty IGA bude v souladu s pravidly finančně
podpořena také soutěž SVOČ a to jak fakultní kolo, tak i česko-slovenské kolo, které bude v letošním roce PF UP v Olomouci pořádat.

ká gymnázia: Gymnázium – Hejčín (na snímku) a Gymnázium
Čajkovského. Podepsaná smlouva zavazuje školy společně
podporovat zájem středoškoláků o právo nebo vyhledávat
a pracovat s talentovanými studenty a rozšiřovat jejich právní povědomí. Vůbec první Fakultní školou PF UP se vloni stalo
Slezské gymnázium v Opavě. O podpisech rámcových smluv
informoval Žurnál UP online.

MULTIOBOROVÁ KONFERENCE. O znečištěném ovzduší, jeho
příčinách a dopadech na lidské zdraví se v polovině února
diskutovalo na právnické fakultě. A to díky konferenci Ochrana ovzduší v ČR: role práva, vědy a politiky, kterou pořádal
student práv Luděk Plachký v rámci svého projektu podpořeného Nadačním fondem UP. Podrobnosti z průběhu konference najdete zde.

 RŮZN É
NOVÝ SENÁTOR. Akademický senát PF UP má nového člena.
Na mandát rezignoval student Radim Vaněk z důvodu výjezdu na zahraniční pobyt. Místo něj nastoupil náhradník Štěpán Uhlíř, student 5. ročníku.
KURZ PRO STÁTNÍ ZAMĚSTNANCE. Na právnickou fakultu ve
dnech 7. až 9. února opět zavítali zaměstnanci České správy
sociálního zabezpečení, pro které právnická fakulta pořádá
kurz „Mezinárodní a evropské právo sociálního zabezpečení“. V letošním akademickém roce se jednalo o již 12. ročník.
Vybraných 30 účastníků ze všech koutů České republiky je
ve dvou třídenních blocích (září a únor) lektory seznámeno s problematikou týkající se evropských a mezinárodních
aspektů práva sociálního zabezpečení, pracovního práva
a úvodem do mezinárodního práva veřejného a soukromého. Účastníci se především dozvědí, jak se aplikují evropská
koordinační nařízení na osoby pohybující se v rámci Evropské
unie, hledající či vykonávající práci, v případě jednotlivých
dávek sociálního zabezpečení. Dále jsou seznámeni s normami mezinárodního práva veřejného a normami mezinárodního práva soukromého týkajících se pracovněprávních
a rodinněprávních vztahů, i s tím, jak funguje poskytování
právní pomoci ve styku s cizinou ve věcech správních. Kurz
čítá dohromady 34 hodin.
FAKULTNÍ ŠKOLY. Na tři se během února zvýšil počet středních škol, se kterými bude úzce spolupracovat právnická fakulta. Označení „Fakultní škola Právnické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci“ mohou nově používat dvě olomouc-

ETIKA V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. Vedoucí katedry trestního práva, doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., srdečně zve zájemce z řad
odborné veřejnosti na první ročník debatního setkání Olomoucké diskusní fórum – Etika v trestním řízení. Přednášet
budou prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
(místopředseda Ústavní soudu), JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.
(vrchní státní zástupkyně v Praze) a JUDr. Tomáš Sokol (místopředseda České advokátní komory). Fórum se uskuteční na
PF UP 12. dubna od 14:00 hodin a místa je nutné rezervovat.
Podrobnosti zde.
NOVÉ NÁSTUPY. Od 1. února nastoupila nová odborná asistentka na katedru jazyků – Mgr. Terezie Königová, která
nahradila Mgr. Radka Vašků. Ke stejnému datu začala pracovat na katedře politologie a společenských věd odborná
asistentka Mgr. Lucie Tungul, Ph.D. M.A. s úvazkem 0,50 pracovní doby. Se stejným úvazkem nastoupila od 15. února na
katedru správního a finančního práva JUDr. Martina Küchlerová, zástup za rodičovskou dovolenou.
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU. Se začátkem výuky v letním semestru začala i výuka v rámci Univerzity třetího věku. Senioři
mají možnost na PF UP studovat specializovaný čtyřsemestrový běh Ochrana práv jednotlivce nebo jednosemestrální kurz
Úvod do římského práva. V letním semestru studuje na právnické fakultě celkem na 150 seniorů a do výuky je zapojeno
12 lektorů.
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MÁTE NOVINKU, KTERÁ BY V PŘÍŠTÍM ZPRAVODAJI NEMĚLA
CHYBĚT? POŘÁDÁTE AKCI, O KTERÉ BY MĚLA AKADEMICKÁ
OBEC PF UP A VEŘEJNOST VĚDĚT? PODÍLÍTE SE NA
NĚČEM ZAJÍMAVÉM? DEJTE NÁM VĚDĚT! PIŠTE, VOLEJTE
NEBO PŘIJĎTE DO KANCELÁŘE ODDĚLENÍ KOMUNIKACE
A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ (BUDOVA A, 1. PATRO). TEXTOVÁ
UZÁVĚRKA JE VŽDY V TÝDNU PŘED TERMÍNEM VYDÁNÍ, V
PÁTEK V 9.00.

BŘEZNOVÉ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu
28. března. Uzávěrka pro příjem textů je v pátek 23. března.

 K ALE N DÁR IUM
2. března

Dokazování v právu (přednáška prof. Pavla Holländra pro doktorandy, 9:45, zasedačka PF UP)

2. března

Reprezentační ples PF UP (hotel NH Collection Olomouc Congress, 20:00)

14. března
16. března
22.–23. března
30. března

akademická snídaně s notářkou církevního soudu a pedagožkou PF UP ThLic. Mgr. Monikou Menke, Th.D.
(Café Dolce Vita, 8:30)
promoce absolventů PF UP (aula PF UP, 10:00 a 11:30)
společné zasedání kateder správního práva ČR a SR (PF UP)
konečný termín pro podání žádosti o podporu Nadačního fondu UP
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