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Centrum pro mezinárodní humanitární a  operační právo 
zahájilo činnost

Právnická fakulta a Armáda České republiky oficiálně stvrdily 
a  posílily svou dlouhodobou spolupráci. Slavnostně otevře-
ly Centrum pro mezinárodní humanitární a  operační právo 
(Centre for International Humanitarian and Operational Law 
– CIHOL), které bude fungovat pod katedrou mezinárodního 
a evropského práva. Jeho odborné zaměření a propojení aka-
demického a  vojenského prostředí z  něj činí středoevropský 
unikát.
Slavnostní představení a  zahájení činnosti CIHOL se uskuteč-
nilo 20. června v  Uměleckém centru Univerzity Palackého. 
Zúčastnilo se ho na padesát hostů. Nechyběli mezi nimi čle-
nové vedení fakulty, čelní představitelé Armády ČR, zástupci 
Ministerstva zahraničních věcí nebo spolupracujících nezisko-
vých organizací. „Centrum vzniká jako výsledek dlouhodobé 
spolupráce, má tedy na čem stavět, a jsem přesvědčena, že má 
velkou perspektivu. Všem, kteří jsou zapojeni do jeho chodu, 
přeji, aby společnou spolupráci dál rozvíjeli, zkvalitňovali a aby 

je práce bavila,“ řekla Zdenka Papoušková, děkanka právnické 
fakulty.
Jmenovitě poděkovala za dosavadní práci dvěma zakládajícím 
členům centra, proděkanu Martinu Faixovi a  podplukovníku 
Otakaru Foltýnovi, za podporu brigádnímu generálovi Pavlu 
Kolářovi, řediteli Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany, 
a také Václavu Stehlíkovi, vedoucímu katedry mezinárodního 
a evropského práva, pod kterou bude CIHOL spadat.
Význam centra zdůraznil ve svém proslovu Pavel Kolář. „Jsem 
dlouhodobě přesvědčen, že armáda musí udržet spojení se 
společností, a  v  oblasti vzdělávání to platí dvojnásob. Vznik 
centra je skvělým příkladem, jak k oboustrannému prospěchu 
využít znalosti akademiků a praktické zkušenosti vojáků.“
Historii vzájemné spolupráce fakulty a armády připomněl Mar-
tin Faix. „Původcem myšlenky a hlavním spoluautorem vzniku 
centra je podplukovník Otakar Foltýn. Zhruba před deseti lety 
se nechal přesvědčit, aby přišel k nám na fakultu učit. Poznal 
jsem ho jako neuvěřitelnou studnici nápadů a člověka vybave-
ného odbornými znalostmi, praktickými zkušenostmi, přiroze-
nou autoritou, ale i dostatečnou mírou dobrodružnosti a chutí 

Slavnostní otevření se uskutečnilo v Komorním sále Uměleckého centra UP. 
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bojovat nejen s nástrahami Tálibánu, ale i českého akademic-
kého prostředí,“ řekl Martin Faix a  vzápětí představil aktivity 
CIHOL.
Centrum bude rozvíjet dosavadní spolupráci, včetně výzkum-
ných a pedagogických aktivit. „Také chceme vytvořit prostor 
pro inovativní myšlenky a  aktivity expertů z  akademického 
a  vojenského prostředí v  oblasti práva ozbrojených konflik-
tů a dalších oblastí spojených s otázkami bezpečnosti a užití 
ozbrojené síly,“ vysvětlil Martin Faix. Dosavadním nejviditel-
nějším výsledkem součinnosti právnické fakulty a  armády je 
několik ročníků speciálního cvičení Camp Peira, které je kon-
cipováno jako simulace vojenského tábora konfrontované-
ho s  přílivem uprchlíků a  migrantů na pozadí vnitrostátního 
ozbrojeného konfliktu. V  rámci simulace cvičí společně stu-
denti tří univerzit a vojáci pod vedením akademiků i odborní-
ků z praxe (včetně armády a mezinárodních organizací).
Na činnosti CIHOL se budou podílet odborníci na mezinárod-
ní právo z právnické fakulty, z Armády ČR a externě například 
i několik zahraničních expertů. Centrum má také svou webo-
vou stránku v anglickém jazyce, kde bude mimo jiné informo-
vat o své činnosti.
Martin Faix a Otakar Foltýn již byli v minulosti za svou společ-
nou aktivitu oceněni právnickou fakultou. Děkanka jim v roce 
2017 udělila Cenu Miroslava Liberdy za šíření dobrého jména 
fakulty.

 � Z AUJALO NÁS
OCENĚNÍ. Na začátku června se konal 27. ročník konference 
Karlovarské právnické dny. Tradičně na ní byly rozdány ceny 
za odborné publikace. První místo v  prestižní kategorii Au-
torská cena získal komentář Občanský zákoník IX. svazek § 
2894-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů, pod 
kterým jsou jako hlavní autoři podepsáni doc. JUDr. Filip Me-
lzer, LL.M. Ph.D. a  doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., oba z  katedry 
soukromého práva a civilního procesu. Gratulujeme. Přehled 
oceněných odborných děl a autorů najdete na webu konfe-
rence.

DĚKANSKÉ VOLBY. Nového děkana nebo děkanku práv-
nické fakulty pro funkční období 2020–2024 zvolí senátoři 
v  polovině října. O  termínu voleb a  složení volební komise 
rozhodli senátoři na svém červnovém zasedání, které bylo 
poslední v tomto akademickém roce. Všichni přítomní sená-
toři se shodli na 14. říjnu a ustavili tříčlennou volební komisi 
ve složení doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. a JUDr. Rená-
ta Šínová, Ph.D., za akademiky, a student Jiří Stýblo. Komise 
si zvolí předsedu a  vyzve členy akademické obce k  podání 
návrhů kandidátů na děkana. Současně také stanoví lhůtu 
k podávání návrhů. 

 � STUDE NTSK É Z ÁLE Ž ITOSTI
LETNÍ ŠKOLA SE STIPENDIEM. Právnická fakulta vyhlásila 
výběrové řízení pro své studenty (bez ohledu na studovaný 
obor a ročník) na účast na Summer Law School Olomouc on 
Medical Law a  získání stipendia. Letní škola medicínského 
práva bude tentokrát zaměřena na alternativní řešení sporů 
ve zdravotnictví a uskuteční se 7.–21.července. Mezi přihláše-
nými jsou studenti z  Itálie, Velké Británie, Ruska, Iránu nebo 
například Peru. Účast na letní škole je pokryta stipendiem 
790 € (cca 20.000 Kč), které slouží k úhradě účastnického po-
platku. Ten zahrnuje ubytování, stravu, odborný a doprovod-
ný program. Požadavky: zájem o téma, dobrá znalost anglič-
tiny a zaslání přihlášky formou motivačního dopisu v rozsahu 
500-1000 slov v  anglickém jazyce. Motivační dopis zasílejte 
do 30. června na e-mail daniel.pospisil@upol.cz. Letní škola 
má svou webovou stránku.

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN. Studijní oddělení PF UP upozor-
ňuje na změnu úředních hodin v  době prázdnin. Od 1. čer-
vence do 26. srpna budou referentky studentům k dispozici 
v pondělky a středy, vždy od 9:00 do 11:00. Ve dnech 27. srp-
na až 31. srpna bude studijní oddělení uzavřeno.

KDY DO KNIHOVNY? Knihovna právnické fakulty upozor-
ňuje na změnu otvírací doby po dobu letních prázdnin. Od 
1. července do 21. července bude otevřena úterý až čtvrtek 
(9:00-14:00 hodin). V období 22. července až 11. srpna bude 
knihovna uzavřena. Od 12. srpna do 31. srpna bude otevřeno 
také od úterý do čtvrtka (9:00-14:00 hodin). Aktuální změny 
sledujte na webových stránkách knihovny.

VYSOKOŠKOLÁCI STŘEDOŠKOLÁKŮM. Po čtvrté v  letoš-
ním roce zavítali studenti oboru Evropská studia se zamě-
řením na evropské právo Kateřina Stošková a  Martin Mach 
na Slezské gymnázium v Opavě. Svou červnovou prezentaci 
tentokrát zaměřili více prakticky. Formou her a dalších akti-
vit středoškoláci diskutovali o věcech týkající se EU. Slezské 
gymnázium v Opavě je jednou ze tří fakultních škol PF UP.

NOVINKA NA IURIUM WIKI. Tým otevřené encyklopedie 
Iurium Wiki, která je jedním z projektů spolku Nugis Finem, 
připravil novinku. Vyhlásil program Tvář Iurium Wiki. Jeho 
podstatou je, že významná právní osobnost bude po dobu 
několika měsíců oficiální tváří naší encyklopedie. Během této 
doby napíše jeden či více vlastních encyklopedických článků 
a pozve všechny zájemce, aby se věnovali stejnému tématu 
a také napsali další zajímavé články. Cílem tohoto programu 
je motivovat zájemce z  řad prvopisatelů i  stabilních autorů 

http://www.kjt.cz/cs/ceny/
http://www.kjt.cz/cs/ceny/
http://www.slsolomouc.com/
https://www.knihovna.upol.cz/pobocky/pf/
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k  tomu, aby se věnovali tématům spojených s  konkrétním 
právním odvětvím. Prvním hostem je ústavní soudkyně Ka-
teřina Šimáčková. Podrobnosti na tomto odkaze.

 � VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČIN N OST
NOVÍ DOKTOŘI. V  aule pedagogické fakulty se na kon-
ci května předávaly diplomy novým doktorům a  jmeno-
vací dekrety novým docentům. Mezi promujícími měla 
svého zástupce i  PF UP – Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D. 
absolvoval doktorský studijní program Teoretické práv-
ní vědy ve studijním oboru Správní právo. Z  promocí se 
omluvila JUDr. Lucie Melzerová, Ph.D., která absolvova-
la doktorský studijní program Teoretické právní vědy ve 
studijním oboru Občanské právo. Oběma gratulujeme.

KONFERENCE. Již potřinácté připravuje právnická fakulta 
vědeckou konferenci Olomoucké debaty mladých právníků. 
Uskuteční se 11. a  12. října v  prostorách Pevnosti poznání. 
Konference klade důraz na vytváření platformy pro setkávání, 
diskuse a výměny názorů především mladších vědců. Organi-
zátoři zvolili jako téma letošního ročníku Výzvy demokracie. 
Zájemci o účast musí elektronickou přihlášku poslat nejpozdě-
ji do konce srpna. Více o konferenci na webových stránkách. 

 � Z AH R AN IČN Í Z ÁLE Ž ITOSTI
ČESKO-FRANCOUZSKÁ SPOLUPRÁCE. Jubilejní 20. ročník 
Česko-francouzské letní školy práva chystá PF UP spolu s Uni-
versité Clermont Auvergne. Uskuteční se v Olomouci 8. až 15. 
září a bude mít podtitul Bezpečnost státu. Letní škola je ur-
čena třiceti studentům z obou spolupracujících škol. Vybraní 
olomoučtí studenti obdrží od fakulty stipendium na pokrytí 
nákladů na ubytování a stravu po dobu letní školy, za účast 
pak získají 4 mezinárodně uznávané ECTS kredity (4 kredity 
za povinně volitelný předmět).

ÚSPĚŠNÉ STÁTNICE. Dva posluchači navazujícího magist-
erského programu International and European Law, který je 
vyučován v anglickém jazyce, Ayyoub Jamali z Íránu a Ovida 
Dias Abhayawicrama Gunasekara ze Srí Lanky na konci červ-

na úspěšně absolvovali státní závěrečnou zkoušku. Ayyoub 
Jamali současně obhájil i diplomovou práci a stal se tak his-
toricky třetím absolventem tohoto programu na PF UP. Ovida 
Dias Abhayawicrama Gunasekara plánuje obhajobu diplo-
mové práce v září.

 � J IN É
ZE SENÁTU. Hned dvakrát se sešli na konci akademického 
roku senátoři právnické fakulty. Na svém květnovém zasedá-
ní schválili Výroční zprávu o  činnosti za rok 2017 a  Výroční 
zprávu o hospodaření za rok 2017 v navrženém znění. V po-
lovině června pak odsouhlasili Plán realizace Strategického 
záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti PF UP na rok 2020, pod-
mínky přijímacího řízení pro rok 2020/2021, Výroční zprávu 
o  hospodaření za rok 2018 a  na základě výzvy Legislativní 
komise AS PF UP schválili vnitřní předpis PF UP, kterým se 
mění Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého, a Vnitřní 
předpis Právnické fakulty Univerzity Palackého v  Olomouci 
k  provedení Studijního a  zkušebního řádu Univerzity Palac-
kého v  Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci a k úpravě některých dalších otázek souvisejících 
se studiem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Zápisy ze zasedání jsou vyvěšeny na webové stránce 
senátu.

PROVOZ FAKULTY. V  době letních prázdnin bude omezen 
přístup na právnickou fakultu. V období od 1. července do 31. 
srpna budou obě budovy fakulty otevřeny v čase 7:30 –16:00. 
Následně od září bude otevírací doba fakulty opět prodlou-
žena do 21:00 hodin.

HROMADNÉ ČERPÁNÍ DOVOLENÉ. V  souladu s  ustanove-
ním § 220 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, děkanka PF UP nařizuje z  provozních 
důvodů a po dohodě s odborovou organizací hromadné čer-
pání dovolené akademickým pracovníkům PF UP v  termínu 
od 29. července do 9. srpna včetně, tj. 10 pracovních dnů 
a  ostatním zaměstnancům PF UP ukládá povinnost čerpání 
dovolené v  rozsahu 10 pracovních dnů v  období od 1. čer-

http://wiki.iurium.cz/w/Tv%C3%A1%C5%99_Iurium_Wiki_(l%C3%A9to_2019):_Kate%C5%99ina_%C5%A0im%C3%A1%C4%8Dkov%C3%A1
http://wiki.iurium.cz/w/Tv%C3%A1%C5%99_Iurium_Wiki_(l%C3%A9to_2019):_Kate%C5%99ina_%C5%A0im%C3%A1%C4%8Dkov%C3%A1
https://www.pf.upol.cz/odmp/
https://www.pf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/
https://www.pf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/
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vence do 30. srpna. Vnitřní norma PF-B-19/01 o  hromad-
ném čerpání dovolené je zveřejněna na úřední desce.

DĚTSKÝ DEN. Vedení fakulty i  letos připravilo Dětský den 
s PF UP (pro děti a vnoučata zaměstnanců). Svátek nejmen-
ších se tentokrát slavil 11. června v olomouckém centru Kro-
kodýlek. Užilo si ho přes padesát dětí, které doprovázelo na 
třicet dospělých. 

U3V. Slavnostní promocí se loučila Univerzita Palackého 
s  absolventy Univerzity třetího věku. Do výuky se zapojují 
všechny fakulty. Čtyřsemestrální běh Ochrana jednotlivce 
a  jeho práv, který připravuje právnická fakulta, úspěšně ab-
solvovalo na padesát studentů. Osvědčení jim předávala dě-
kanka Zdenka Papoušková. 

ÚSPĚŠNÝ KURZ. V  prvním červnovém týdnu se na fakultě 
konal kurz Novinky v pracovním právu – připravovaná novela 
zákoníku práce, který byl určený veřejnosti i zaměstnancům 
univerzity. Kurzu, který lektoroval JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. 
z katedry soukromého práva a civilního procesu, se zúčastni-
lo na padesát zájemců.

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje, první v  akademic-
kém roce 2019/2020, vyjde ve středu 25. září. Uzávěrka pro 
příjem textů bude v pátek 20. září.

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.

 � K ALE N DÁR IUM

27. června promoce absolventů PF UP (aula PdF, 10:00 a 11:30)

27. června studijní oddělení PF UP uzavřeno

7.–21.července Summer Law School Olomouc on Medical Law (PF UP)

12. července promoce absolventů PF UP (aula PdF, čas bude upřesněn)

22. července–11. srpna knihovna PF UP uzavřena

29. července – 9. srpna dovolená akad. pracovníků | malování učeben (budova A)

27.–31. srpna studijní oddělení PF UP uzavřeno

28. a 29. srpna zápisy do 1. ročníku, program Právo

30. srpna zápisy do 1. ročníku, program PRVS, EVST

30. srpna zápisy do 1. ročníku, doktorský program

1. září začátek akad. roku 2019/2020

5. září mezní termín pro splnění stud. povinností za akad. rok 2018/2019

8.-15. září Česko-francouzská letní škola práva

12. a 13. září Mediace 2019 – 5. mezinárodní vědecká konference

23. září zahájení výuky v zimním semestru
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