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 ÚVO D N Í SLOVO
Právnická fakulta bude letos hospodařit s více než 76 miliony korun
Právnická fakulta bude v roce 2018 hospodařit s více než 76 miliony korun. V porovnání s loňským rokem si fakulta polepšila
o více než 6,5 milionu korun. Rozpočet na letošní rok, který byl
sestaven jako vyrovnaný, již schválil akademický senát fakulty.
Drtivou většinu příjmů právnické fakulty tvoří dotace.
„V porovnání s předchozím rokem došlo k navýšení jak dotace
za studenta – takzvaný ukazatel A, tak jsme na tom lépe zejména v ukazateli K za kvalitu a výkon. V rámci tohoto ukazatele
měli velkou váhu vědecké výstupy a především pak mobilita
akademických pracovníků. Právě za kvalitu a výkon jsme získali o více než šest milionů korun více než vloni,“ vysvětlil Petr
Bačík, tajemník fakulty.
Největší část příjmů jde tradičně na pokrytí mzdových
nákladů. Letos to bude podle odhadů téměř 67 milionů korun.
„Rozhodla jsem, že i po zvýšení tarifních mezd zaměstnanců
Univerzity Palackého, ke kterému došlo plošně od dubna letošního roku, ponechám zaměstnancům naší fakulty osobní
ohodnocení v dosavadní výši. Mzdy našich akademiků jsou
bohužel nesrovnatelné s jinými právnickými profesemi, přitom
jejich společenská důležitost a odpovědnost za vzdělávání budoucích právníků je enormně vysoká. Navýšení si rozhodně zaslouží i neakademičtí zaměstnanci, navíc se platy velmi dlouho
nezvyšovaly,“ řekla Zdenka Papoušková, děkanka PF UP, s tím,

že v roce 2019 možná bude muset dojít k revizi v souvislosti
s chystaným novým vnitřním mzdovým předpisem. K zachování výše osobního ohodnocení přistoupily jen některé jednotky Univerzity Palackého.
Výraznější samostatná investice fakulty pro rok 2018
plánovaná není. „Chtěli bychom alespoň částečně vyřešit problém s parkováním před fakultou, kdy místa na parkovišti často obsazují řidiči, kteří s naší fakultou nemají nic společného.
Stávající parkoviště uzavřeme závorou tak, aby bylo přístupné
pouze na zaměstnanecké a studentské karty. Režim parkoviště
ještě dolaďujeme,“ uvedl tajemník fakulty. Odhadovaná cena
závory se speciálním systémem je přibližně 400 tisíc korun.
Fakulta se bude letos finančně spolupodílet na projektu „Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací
činnosti a internacionalizaci studia“ (dostavba nového centrálního křídla fakulty s knihovnou), který uspěl v Operačním
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání financovaném z fondů
EU. V rozpočtu právnické fakulty je na prováděcí projektovou
dokumentaci vyhrazena částka milion korun.
Druhým projektem, na kterém by se mohla právnická fakulta letos spolupodílet, je projekt s pracovním názvem
„Nábyteček“. Pokud tento celouniverzitní projekt získá dotaci,
mohla by fakulta dostat až 12 milionů korun na dovybavení
nábytkem, technikou či literaturou. U tohoto projektu počítá
vedení fakulty s kofinancováním ve výši pěti procent.
Přesná částka, se kterou bude letos právnická fakulta
hospodařit, je po odvodech na rektorát 76,347 milionu korun.
Odvody pro letošní rok činí 12,523 milionu korun.
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 STUD I J N Í Z ÁLE Ž ITOSTI
MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA. Ve dnech 8.-22. července se uskuteční již IV. ročník mezinárodní letní školy – Summer Law School
Olomouc on Medical Law, kterou pořádá PF UP. Tématem zůstává problematika medicínského práva, tentokrát se zaměřením
na forenzní právo a forenzní medicínu. Přednášky a workshopy
povedou zahraniční i čeští odborníci z různých oborů – práva,
lékařství, kriminalistiky nebo přírodních věd. Na účastníky čeká
bohatý odborný a společenský program, a to nejen v krásné
Olomouci. Součástí programu bude již tradičně návštěva Ústavu soudního lékařství a medicínského práva spojená s návštěvou pitevny. Přihlašování je otevřeno i pro studenty PF UP, letní
škola je ohodnocena 5 kredity. Více informací, včetně přihlášek,
naleznete zde.
STŘEDOŠKOLSKÝ MOOT COURT. Rekordní počet – 99 středoškoláků z různých koutů České republiky se letos zapojilo do soutěže v simulovaném soudním jednání. Mezinárodní středoškolský
Moot Court tradičně pořádají studenti PF UP. Právě skončený
ročník ovládla gymnazistka Tereza Veselá vedená posluchačkou
pražské právnické fakulty Terezií Vondráškovou. Z „domácích“
týmů se nejvíce dařilo Eleně Sekaninové, z Gymnázia Jakuba
Škody v Přerově, kterou koučovala studentka PF UP Michaela
Olivová. Porota jí přiřkla celkové třetí místo. Nejlepší písemné
podání (za stát) odevzdal tým – Marek Dumbrovský, Kateřina
Šťastníková, Ondřej Tatýrek ze Slezského Gymnázia v Opavě,
který spolupracoval s Lucií Gregořicová, posluchačkou PF UP.

JOB FAIR KONTAKT. Job Fair Kontakt je veletrh pracovních příležitostí pořádaný členy The European Law Students’ Association
(ELSA) na českých univerzitách. ELSA Olomouc letos pořádá již
jeho 7. ročník. Konat se bude 2. května v předsálí auly PF UP.
Studenti, využijte tuto mimořádnou příležitost k seznámení se
s pracovními nabídkami téměř dvou desítek subjektů a najděte si práci, která vás bude bavit i zajímat. Přichystejte si dotazy,
životopis a chopte se své šance! Novinkou letošního ročníku
budou JFK Talks – moderované panelové diskuze, které nahradí
klasické multimediální prezentace. Uvidíte zástupce advokátních kanceláří ve společné diskuzi, kde bude prostor i na vaše
dotazy.
ŠKOLA LIDSKÝCH PRÁV. Škola lidských práv má podobu týdenního intenzivního prakticky zaměřeného vzdělávacího programu
pro 25 studentů právnických fakult z ČR a Slovenska. Na Škole
lidských práv se nepřednáší ani neučí zpaměti poučky. Program
využívá interaktivních metod, které zapojují studenty do výuky (simulovaná řízení, řešení případových studií, simulované
situace, řízené diskuse apod.) Na Škole lidských práv absolvují
studenti každý den 3-4 tematicky zaměřené workshopy týkající
se různých oblastí ochrany lidských práv. Na tento program navazují podvečerní a večerní diskuze s hosty z řad významných
právnických osobností, státních úřadů či neziskových organizací. Akci pořádá nezisková organizace Pro bono aliance ve dnech
9.-15. září v hotelu Na statku v Náměšti nad Oslavou. Přihlášky
zde.
STÁTNÍ ZKOUŠKY A PROMOCE. Ve dnech 28. května – 8. června proběhnou na PF UP státní závěrečné zkoušky oboru Právo.
Lze očekávat, že se na ně přihlásí okolo 150 studentů, proto
bude vypsáno celkem 10 zkušebních dní pro soukromoprávní
i veřejnoprávní část státní závěrečné zkoušky. Státní závěrečné
zkoušky oboru Právo ve veřejné správě se uskuteční ve dnech
25.-27. června a státní závěrečné zkoušky oboru Evropská studia
se zaměřením na evropské právo proběhnou 3. července. Absolventi oboru Právo budou slavnostně promováni 29. června,
absolventi ostatních oborů pak 13. července.

EVALUACE VÝUKY. Ve dnech 9.-20. dubna proběhla na PF UP
evaluace výuky předmětů letního semestru akademického roku
2017/2018. Vyplněné dotazníky nyní budou naskenovaný, budou z nich digitálně rozpoznána data a na jejich základě budou
zpracovány výstupy k jednotlivým předmětům a rozvrhovým
akcím. Evaluace ze zimního semestru jsou již ve fázi vyhodnocování dat a jejich výsledky by měly být vyučujícím distribuovány
na přelomu května a června 2018.

LETNÍ ŠKOLA OBCHODNÍHO PRÁVA. Právnická fakulta MU
v Brně pořádá každoročně letní školu obchodního práva (dosud
proběhly 4 ročníky). Pro letošní ročník se podařilo dohodnout,
že by se jej poprvé mohli účastnit též vybraní studenti (max. 5
ze stávajícího 2. a 3. ročníku) z PF UP (dosud se jednalo o akci výhradně pro studenty brněnské fakulty), navíc se stipendijní podporou PF UP. Letní škola se uskuteční v termínu 16.-20. července
ve Velkých Bílovicích ve Vinařství Skoupil. Pokud jde o program,
ten se ještě připravuje – témata, která by nicméně měla být letos na letní škole diskutována, jsou mj. (i) crowdfunding, (ii) sdí-
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lená ekonomika (Uber, Airbnb), (iii) bitcoiny, kryptoměny a (iv)
různé investiční struktury (SICAV, komanditní společnosti na investiční listy atd.) a mnohé další. Pokud máte zájem se zúčastnit,
prosím, zašlete svou přihlášku spolu s krátkým motivačním dopisem (max. 1/2 strany A4) sekretářce katedry soukromého práva, paní Evě Eisové (eva.eisova@upol.cz), a to nejpozději do 31.
května. V případě dotazů kontaktujte JUDr. Jana Lasáka, LL.M.
Ph.D. (jlasak@ksb.cz).

práva (včetně relevantních otázek vnitrostátního práva členských států) se uskutečnilo na PF UP 19. a 20. dubna. V rámci plenárního zasedání vystoupili Dana Kovaříková (vedoucí
Zastoupení Evropské komise v ČR), Nataša Chmelíčková (vedoucí oddělení azylové legislativy odboru azylové a migrační politiky MV ČR) a Petr Kolář (bývalý velvyslanec ČR v USA
a Rusku). Na akci se organizačně spolupodílela Česká asociace pro evropská studia.

HOSTÉ. Duben byl měsícem bohatým na návštěvy zajímavých hostů, kteří pro studenty a akademiky PF UP připravili
přednášky a diskuze. Na fakultě přednášeli JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M., soudce Tribunálu Evropské unie (Fungování Soudního dvora EU (na snímku) v podobě obou jeho jurisdikcí), profesorka Francette Fines, Université de La Rochelle
(Brexit or not Brexit), kapitán Mgr. Ladislav Rabina, policejní
vyjednavač (Vyjednávání v policejní praxi) anebo Mgr. Simona Hornochová, daňová poradkyně (Harmonizace daní
a dvojí zdanění).

ŠPANĚLSKÁ PROFESORKA. Právnická fakulta pořádá přednášku profesorky Carmen Rocio Fernandez Diaz (Universidad de
Málaga, Španělsko). Tématem odborného setkání bude The
Penalization of sex crimes offenders. Přednáška, která se
uskuteční 9. května v rotundě (15:00-16:30), bude v angličtině.

EVROPANI NA GYMNÁZIU. Dne 23. března a 27. března studenti oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo – Kateřina Stošková a Jiří Helfer – přednášeli na Slezském
gymnáziu v Opavě, které je fakultní střední školou PF UP. Dvě
seminární skupiny budoucích maturantů ze společenských
věd seznámili se základy fungování EU a evropského práva.
Gymnazisté během přednášky také pracovali s pracovními
listy, které pro ně připravili sami studenti evropských studií.

 Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
KONFERENCE O EU. Mezinárodní a multidisciplinární. Taková byla vědecká konference, kterou připravilo Jean Monnet
Centre of Excellence v oboru evropského práva při PF UP vedené doc. et doc. JUDr. Naděždou Šiškovou, Ph.D. Odborné
setkání nazvané Budoucnost Evropské unie a evropského

NÁVŠTĚVA CHICAGA. Přednášet pro kolegy z John Marshall
Law School a zúčastnit se celosvětové konference europeanistů. To byly hlavní cíle cesty dvou akademiků Právnické
fakulty Univerzity Palackého do Chicaga. Václav Stehlík, vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva, se svým
kolegou Ondrejem Hamuľákem ze stejné katedry vyjel na
pracovní cestu do Spojených států amerických na konci března. Více si můžete přečíst v Žurnále online.

 VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČI N N OST
OLOMOUCKÉ PRÁVNICKÉ DNY. V květnu pořádá PF UP tradičně svoji nejvýznamnější událost v oblasti vědeckého života
– mezinárodní vědeckou konferenci Olomoucké právnické
dny. Její 12. ročník se uskuteční 24.-25. května. V úvodní plenární sekci, kterou bude opět moderovat Mgr. Michal Vávra,
přislíbili svou účast významní odborníci jako je prof. JUDr. Jiří
Přibáň, DrSc. z Cardiff Law School, University of Wales, a prof.
JUDr. Pavel Holländer, DrSc. Druhá část konference už bude
rozdělena do tematicky zaměřených sekcí. Více o konferenci,
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včetně elektronické přihlášky, na fakultních webových stránkách.
S PODPOROU GA ČR. Celkem 11 řešitelů z PF UP usiluje v letošním roce o podporu svých standardních projektů u Grantové agentury ČR. Uzávěrka přihlášek do veřejné soutěže
byla v polovině dubna, výsledky agentura zveřejní tradičně
na přelomu listopadu a prosince. PF UP je v získávání podpory od této prestižní agentury v posledních letech velmi
úspěšná. I vloni o ni usilovalo celkem 11 projektů z PF UP,
uspěli čtyři řešitelé – doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D., JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D., JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI a JUDr.
Michal Petr, Ph.D. V počtu podpořených žádostí o grant navíc
olomoucká fakulta vloni předčila ostatní právnické fakulty
při českých univerzitách. Z dalších právnických fakult a subjektů získaly jeden grant Právnická fakulta Univerzity Karlovy
a jeden Ústav státu a práva. „Pevně věřím, že v letošním roce
budeme minimálně stejně úspěšní jako vloni,“ řekla Blanka
Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum. Přehled, jaké projekty podpořené Grantovou agenturou ČR olomoučtí odborníci
řeší, najdete zde.

tvím oddělení vědy a výzkumu Rektorátu UP na e-mailovou
adresu vladimira.kalova@upol.cz.

 RŮZN É
DISKUZNÍ FÓRUM. Úspěšnou premiéru má za sebou Olomoucké diskuzní fórum. S novým formátem debatního setkání, kdy má odborná veřejnost možnost na akademické
půdě probírat aktuální trestněprávní témata se špičkovými
experty, přišel doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., vedoucí katedry
trestního práva PF UP. Tématem prvního ročníku byla Etika
v trestním řízení. Role hlavních referujících se zhostili tři špičkoví odborníci v oblasti trestního práva – 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.

SVOČ 2018. Do soutěže studentské vědecké odborné činnosti
SVOČ 2018 bylo odevzdáno 8 magisterských prací a 21 doktorských prací. Veřejné obhajoby soutěžních prací ve fakultním kole se uskuteční ve dnech 15. května (doktorská sekce)
a 16. května (magisterská sekce).
DOKTORSKÉ STUDIUM. Právnická fakulta otevřela 2. dubna
přihlašování do doktorského studijního programu. Uchazeči
najdou potřebné informace včetně e-přihlášky na fakultním
webu. Nejzazší termín pro odeslání přihlášky je 15. června.
DEBATY 2018. Tématem letošního ročníku konference Olomoucké debaty mladých právníků bude „Právo v globalizované společnosti“. Konference se uskuteční 21.-22. září
v Olomouci v Pevnosti poznání. Více informací o konferenci
naleznete zde.
JUNIORSKÝ GRANT UP. Rektor UP profesor Jaroslav Miller
vyhlásil 1. ročník soutěže o udělení Juniorského grantu UP
v Olomouci. Cílem soutěže je podpořit excelentní výzkum
mladých akademických a vědeckých pracovníků do 37 let se
zahraničními zkušenostmi z postdoktorální stáže při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří a rozvinutí nezávislého vědeckého programu. Termín podání návrhů projektů
je do 10. května do 15:00 hodin. Návrh projektu se podává
pouze v elektronické podobě ve formátu PDF prostřednic-

HROMADNÁ DOVOLENÁ 2018. V souladu s ustanovením
§ 220 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, děkanka PF UP nařizuje tímto z provozních
důvodů a po dohodě s odborovou organizací hromadné
čerpání dovolené akademickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům PF UP v termínu od 6. srpna do 17. srpna včetně,
tj. 10 pracovních dnů. K čerpání dovolené byla vydána vnitřní
norma.
ABSOLVENT V ČELE VELVYSLANECTVÍ. Poté, co česká velvyslankyně na Slovensku Livia Klausová na konci dubna odejde
na vlastní žádost z funkce, úřad dočasně povede její současný zástupce JUDr. Pavel Sladký, Ph.D. Absolvent Právnické
fakulty Univerzity Palackého a velký olomoucký patriot bude
řídit ambasádu od května do doby nástupu nového velvyslance a do doby, než velvyslanci Slovensko udělí takzvaný
agrément (souhlas).
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WORKSHOPY PRO SENIORY. Centrum pro klinické právní
vzdělávání PF UP připravilo v dubnu pro posluchače Univerzity třetího věku tři bonusové aktivity, na kterých se podíleli
studenti a supervizoři jednotlivých klinik centra. Pro seniory se podařilo zorganizovat workshop zaměřený na práva
pacientů, workshop o zaměstnávání seniorů a workshop
o ochraně spotřebitele. Všechny tři aktivity, které byly nad
rámec výuky U3V, měly u seniorů velký ohlas a do budoucna
by centrum v jejich pořádání chtělo pokračovat.

SETKÁNÍ KATEDER. Katedra teorie práva a právních dějin při
PF UP pořádá setkání členů kateder teorie práva a workshop
na téma Etika v právu. Akce se uskuteční 23. května v olomouckém hotelu Alley.
VNITŘNÍ NORMY. Dne 11. dubna vešla v účinnost vnitřní norma PF UP O stipendiu J. L. Fischera na podporu studia v cizojazyčném doktorském studijním programu, 30. dubna pak
nabyde účinnosti vnitřní norma PF UP O doktorských stipendiích.
SETKÁNÍ KOMERCIALISTŮ. Katedra soukromého práva a civilního procesu PF UP připravuje na začátek června československé setkání komercialistů a navazující konferenci. Tradiční
akce se tentokrát uskuteční v Olomouci. Pozvánku profesora
Iva Telce, vedoucího katedry, najdete zde.
UZAVŘENÍ HLAVNÍ MENZY. Moderní gastronomická technika, nová výdejna jídel i vylepšené a komfortnější zázemí
pro strávníky. To vše nabídne od podzimu centrální menza
Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v ulici 17. listopadu. Stane se tak po čtyřměsíční rekonstrukci a modernizaci.
Posledním dnem, kdy budou mít strávníci z řad studentů,
zaměstnanců UP i veřejnosti možnost v centrální menze poobědvat, je pátek 27. dubna.

DĚTSKÁ UNIVERZITA. I v letním semestru se PF UP zapojila do
Dětské univerzity UP. Na 65 dětí v Pevnosti poznání tentokrát
čekala zaoceánská plavba. Devadesátiminutový program
plný úkolů, nazvaný Jak je důležité dodržovat zákony, aneb
kam dopluji, když pluji na černo?, připravila JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. z katedry soukromého práva a civilního procesu.
Zábavné, poučné a jedinečné odpoledne se povedlo i díky
pomoci studentů PF UP.

BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE. Jako každý rok i letos UP rozšířila nabídku benefitů pro své zaměstnance. Letošní změny
uvítají především ti, pro které je koníčkem sport, a to hlavně cyklistika nebo lyžování. Oba dva noví partneři, kteří pro
zaměstnance UP poskytují slevy, jsou majitelé sportovních
obchodů. Jedná se o Otosport sídlící ve Sportovní hale UP
a 2Seasons ski & bike v Hodolanech. Seznam všech výhod
a benefitů pro zaměstnance UP najdete zde.

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu 30.
května. Uzávěrka pro příjem textů je v pátek 25. května.

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.
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 K ALE N DÁR IUM
2. května

Job Fair Kontakt (PF UP)

9. května

The Penalization of sex crimes offenders – přednáška prof. Carmen Rocio Fernandez Diaz (rotunda PF UP,
15:00-16:30)

15. května

Násilná kriminalita – přednáška Mgr. Jaroslava Kandráče, státního zástupce Vrchního státního zastupitelství
v Olomouci (PF UP – budova B, MS 2, 11:30-13:00)

18. května

Ukončení výuky na PF UP v letním semestru

23. května

Setkání členů kateder teorie práva a workshop na téma Etika v právu (hotel Alley)

24.-25. května
28. května – 8. června
1. června
5.-6. června
25. - 27. června
29. června

Olomoucké právnické dny (PF UP)
státní závěrečné zkoušky oboru Právo
promoce Univerzity třetího věku – Ochrana jednotlivce a jeho práv (aula PF UP, 8:30)
Setkání komercialistů (Pevnost poznání, PF UP)
státní závěrečné zkoušky oboru Právo ve veřejné správě
promoce absolventů oboru Právo (aula PF UP)
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