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PŘ I J ĎTE OSL AVIT SAM E TOVOU R E VO LUCI. Krabicová zeď se začne u právnické fakulty stavět v pondělí
18. listopadu dopoledne. „Na slavnostní zahájení happeningu
SVO BO D N Ě POSTAVIT K R ABICOVOU ZE Ď
Kdo jiný než studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého, hybatelé listopadových událostí v Olomouci, a kde jinde než na
místě, které se před třiceti lety stalo jedním ze symbolů olomoucké cesty k demokracii. I z těchto důvodů se právnická
fakulta zapojí do připomínky výročí sametové revoluce, a to
několika akcemi.
Tou nejviditelnější bude stavba krabicové zdi, pětidenní happening nazvaný Sametová rekonstrukce. „Obyvatelé Olomouce se s nesvobodným režimem v roce 1989 vypořádávali po
svém. Demonstrace tehdy doprovodila i řada vtipných happeningů. Ani v Praze to nebylo pojato tak humorně,“ vzpomněl
pro univerzitní Žurnál fotograf Petr Zatloukal, jenž události
olomouckého Sametu dokumentoval. Olomoučané například
korunovali sochy lvů u budovy okresního soudu, mohutný
pomník Stalina s Leninem v centru města obalili balonky se
vzkazem „Odleťte do teplých krajin“ anebo právě stavěli zeď
z kartonových krabic, které do výšky přesahující i dospělého
člověka skládali jako bariéru kolem tehdejšího sídla okresního
výboru KSČ na Envelopě.
Paradoxem je, že právě budovy po desetiletí obávané komunistické strany, se staly v roce 1991 sídlem znovuobnovené
právnické fakulty, jejímž posláním je podporovat hodnoty
svobody, demokracie a občanské společnosti. Velkou zásluhu
na tom měl Josef Jařab, první polistopadový rektor Univerzity
Palackého. „Věděl jsem, že získat tyhle objekty bude pro univerzitu zásadní. Přetahoval jsem se o ně s fakultní nemocnicí
i s několika soukromými institucemi,“ vzpomněl Josef Jařab.

jsme pozvali několik desítek významných hostů a většina nám
již účast přislíbila. Krabici se svým heslem bude moci přidat
do zdi kdokoli – naši studenti, zaměstnanci, akademická obec
univerzity. Vyzýváme tímto také občany Olomouce i blízkého
či dalekého okolí, aby se na stavbě zdi podíleli. Pětidenním happeningem bychom chtěli poděkovat všem, kteří stavěli zeď
a šli do stávky za demokratické hodnoty před třiceti lety, a také
těm, kteří se zasazují o právní stát v dnešní době,“ řekla Zdenka
Papoušková, děkanka právnické fakulty. První den Sametové
rekonstrukce budou krabice zájemcům k dispozici ve speciálním stanu před fakultou, v dalších dnech už si musejí přinést
vlastní. Stavět se bude až do pátku 22. listopadu.
Stavbu zdi doprovodí výstava fotografií Jindřicha Štreita. Na
dvacet jeho snímku z cyklu Abnormalizace, zpracovaných na
velkoformátových plachtách, ozdobí plot, který odděluje dostavbu fakulty. Štreitovy snímky ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století výstižně charakterizují tehdejší dobu.
K tomu ještě fakulta chystá na středu 20. listopadu speciální
neformální „večer s totalitní kinematografií“, kdy na základě
filmových ukázek proběhne debata o základních lidských právech a svobodách s akademiky právnické fakulty. Večer bude
určený široké veřejnosti a vstupenkou na něj bude retro oblečení z 80. let minulého století.
Řadu připomínkových akcí připravuje také Univerzita Palackého, statutární město Olomouc, olomoucká muzea, divadlo
nebo filharmonie. Aktuální program oslav naleznete na webové stránce Svobodná Olomouc.

Demonstrace v roce 1989 v Olomouci doprovodila i řada happeningů. Olomoučané například postavili zeď z krabic jako bariéru kolem tehdejšího sídla
okresního výboru KSČ. Po revoluci budovy získala Univerzita Palackého pro svou obnovenou právnickou fakultu. Foto: Archiv Vlastivědného muzea Olomouc
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SE NÁTO Ř I Z VO LI LI K AN D I DÁTE M NA D Ě K ANA VÁCL AVA STE H LÍ K A
Právnickou fakultu v příštích čtyřech letech povede Václav
Stehlík, dosavadní vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva. Na zasedání fakultního akademického senátu
14. října pro něj v tajné volbě hlasovalo devět z patnácti senátorů. Senátoři volili mezi ním a současnou děkankou Zdenkou Papouškovou. Funkce by se měl ujmout na konci ledna
příštího roku. Jmenovat ho ještě musí rektor Univerzity Palackého.
„Děkuji senátorům za důvěru. Jsem velice rád, že volební
kampaň byla věcná a férová. Věřím, že se vztahy podaří do
budoucna zachovat a že fakulta bude táhnout za jeden provaz. Chtěl bych fakultu posunout ve smyslu kvality, a to ve
všech oblastech – ve vzdělávání, vědě i internacionalizaci,“
řekl krátce po oznámení výsledků hlasování Václav Stehlík.
Nyní bude sestavovat proděkanský tým. „Mám jasnou představu na každou proděkanskou pozici. Jména jsem před volbou záměrně nezveřejňoval z mnoha důvodů,“ uvedl dříve
Václav Stehlík. Před volbami řekl, že by rád zachoval určitou
personální kontinuitu, zejména pak v rezortech, které fungují
velmi dobře.
Současné děkance Zdence Papouškové skončí funkční období v lednu 2020. Václav Stehlík bude v pořadí šestým děkanem, který bude stát v čele právnické fakulty od jejího
znovuobnovení v roce 1991. Před ním fakultu řídili Miroslav Liberda, Jiří Blažek, Michal Malacka, Milana Hrušáková
a Zdenka Papoušková.

 STUD E NTSK É Z ÁLE Ž ITOSTI
SOUTĚŽ. Vyzkoušet si argumentaci za obě strany v řízení
s lidskoprávním přesahem, naučit se pracovat v týmu a hlavně získat cenné zkušenosti. Tohle všechno umožňuje studentům právnických fakult soutěž Lidskoprávní Moot Court, kterou každoročně vyhlašuje Liga lidských práv ve spolupráci
s Masarykovou univerzitou. Soutěžící se mohou do nového
ročníku přihlašovat do konce října. Koordinátorem soutěže
na PF UP je JUDr. Zdeněk Červínek z katedry ústavního práva. Soutěž má své webové stránky, na nich najdete veškeré
potřebné informace.
PŘEDNÁŠKA EXPERTA Z PRAXE. Centrum pro mezinárodní
humanitární a operační právo (CIHOL) při katedře mezinárodního a evropského práva PF UP pořádá přednášku Vojenské
zpravodajství v praxi (úkoly Vojenského zpravodajství, možnosti uplatnění v této prestižní službě…). Hostem bude Ing.
Jaroslav Zobač, který působil jako ředitel Odboru boje proti
extremismu a terorismu a Odboru vojenské kontrarozvědky.
Akce se uskuteční 14. listopadu od 15:00 v rotundě a je určena studentům právnické fakulty a všem zájemcům o téma.
NÁSILNÁ KRIMINALITA. Katedra trestního práva PF UP pořádá
přednášku Násilná kriminalita. Hostem bude plk. JUDr. Luboš
Valerián, Ph.D., vedoucí odboru obecné kriminality Krajského
ředitelství Policie Moravskoslezského kraje. Přednáška s následnou diskuzí se uskuteční 12. listopadu od 15:00 v Rotundě (budova A, PF UP). Akce je určena studentům právnické
fakulty a všem zájemcům o téma.
ŠKOLENÍ. Sháníte literaturu na diplomku nebo si lámete hlavu se seminární prací? Pomůžeme vám s tím! Na začátek listopadu pro vás Knihovna UP připravila školení na téma Jak
vyhledávat v elektronických zdrojích. Na školení vám poradíme: kde hledat literaturu ke studiu, jak formulovat rešeršní
dotaz nebo jak s nalezenými záznamy dále pracovat. Místo
na semináři ve vybraném termínu je nutné si rezervovat na
iv@upol.cz nebo na telefonním čísle 585 631 743. Místo konání je Knihovna UP (Zbrojnice), počítačová místnost č.166.
Termíny najdete na tomto odkaze.

 VĚ D ECK Á A T VŮRČÍ ČI N N OST
FRUP 2020. Do 31. října 2019 (17:00 hod.) je možné přihlašovat
projekty na rok 2020 na podporu práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů v rámci 7. ročníku Soutěže o rozvojové
projekty institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP). Více informací naleznete zde.
NOVÍ DOKTORANDI. Do 1. ročníku nově akreditovaného doktorského studijního programu Teoretické právní vědy pro
akademický rok 2019/2020 nastoupilo 20 doktorandů (do
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specializace Ústavní právo 3, Správní právo 3, Soukromé právo 4, Trestní právo 4, Evropské a mezinárodní právo 6), z toho
12 doktorandů bude studovat v prezenční formě.
DEBATY MLADÝCH PRÁVNÍKŮ. V termínu 11. a 12. října se
v Pevnosti poznání uskutečnil již 13. ročník konference Olomoucké debaty mladých právníků. Tématem letošního ročníku, který přilákal kolem padesáti účastníků, byly „Výzvy demokracie“. V plenární sekci vystoupili JUDr. Jan Grinc, Ph.D.
z Univerzity Karlovy, JUDr. David Hejč, Ph.D. z Masarykovy
univerzity a doc. JUDr. Marianna Novotná, Ph.D. z Trnavské
univerzity. Již druhým rokem byla součástí programu i sekce
pro zahraniční účastníky s jednáním a prezentacemi v anglickém jazyce. O konferenci mladých právníků informoval Žurnál online.

KNIŽNÍ NOVINKA. Na trhu s odbornou literaturou se poprvé
objevila kniha věnovaná restorativní justici napsaná v češtině – Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti. Její
autorkou je JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D., odborná
asistentka na katedře trestního práva olomoucké právnické
fakulty. Monografie vyšla v nakladatelství C. H. Beck a pokřtěna byla na začátku října v rámci mezinárodní konference
Visegrádská skupina 1989-2019: Na cestě k restorativní spravedlnosti?, kterou pořádala Probační a mediační služba. Její
vydání finančně podpořila i PF UP, a to v rámci edičního plánu.
DVĚ PRAKTIKA. Hned dvě praktika, pod kterými jsou podepsání akademici z PF UP, vyšla na začátku podzimu v právních nakladatelstvích. Nakladatelství Leges vydalo Praktikum
pracovního práva. Zaměřeno je na individuální i kolektivní
pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti.
Autory publikace jsou JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. a JUDr. Tomáš Tintěra, Ph.D., oba z katedry soukromého práva a civilního procesu. V nakladatelství Wolters Kluwer pak vyšlo Praktikum z práva životního prostředí. Na něm společně pracovali
JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D., JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D.
a JUDr. Aleš Mácha, Ph.D. – všichni z katedry správního práva
a finančního práva.

START-UP GRANTY. Premiérový ročník soutěže právnické fakulty o start-up doktorské granty zná vítěze. Hodnotící komise rozhodla, že finanční podporu získají tři žadatelé, tedy
pravidly stanovený maximální počet doktorandů. Fakulta
mezi studenty Ayyouba Jamaliho, Viktora Kolmačku a Maroše Matiaška rozdělí celkem 290 000 korun. Získaný grant jim
má pomoci nastartovat vědeckou činnost. Článek o soutěži
najdete na Žurnále online.

 Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ SKUPINA. Dne 21. října proběhlo
na katedře teorie práva a právních dějin PF UP neformální
jednání (kolokvium) mezinárodní pracovní skupiny pro výzkum vztahů mezi sekulárním a kanonickým právem. Jednání vedl děkan Fakulty práva a administrativy Warminsko-mazurské univerzity v Olsztynie prof. Mieczyslaw Rózański.
Jednání se dále zúčastnili: za PF UP JUDr. Kamila Bubelová,
Ph.D., za CMTF UP ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D. a kolegové z olštýnské fakulty dr. Justyna Krzywkowska a dr. Marek Paszkowski. V rámci jednání obdržela Kamila Bubelová
čestnou medaili Warminsko-mazurské univerzity. Medaile je
poděkováním za dosavadní spolupráci.
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY. Ve dnech 11. až 15. listopadu se bude
v předsálí auly konat výstava k výročí programu Erasmus –
20 let Erasmu. Na vystavených panelech budou k dispozici
informace o možnostech studia a stáží v zahraničí a také přímé zkušenosti a dojmy studentů, kteří už výjezd s Erasmem
absolvovali. Výstava bude oficiálně zahájena v pondělí 11.
listopadu ve 14:45 v předsálí auly právnické fakulty. Všichni
účastníci se mohou těšit na malé občerstvení a tombolu o zajímavé ceny. Tak přijďte!
MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH VÝJEZDŮ. V pondělí 11. listopadu
a ve čtvrtek 14. listopadu vždy od 15:00 se v učebně MS1
uskuteční informační schůzka, na které budou představeny
možnosti financování výjezdů do zahraničí, které je možné
využít. Kromě programu Erasmus+ bude představen také
stipendijní fond UP, smlouvy o spolupráci, stipendia MŠMT
a další.
SPECIÁL ERASMUS+. V úterý 19. listopadu od 14:45 v učebně
MS1 proběhne informační schůzka zaměřená speciálně na
výjezdy v rámci programu Erasmus+. Všichni studenti jsou
srdečně zváni.
Z OLOMOUCE DO OSLA. Na začátku října se konal na právnické fakultě Univerzity Oslo právní seminář – Pocta prof.
Finnu Seyerstedovi u příležitosti 55. výročí publikování člán-

STRANA 4

ku Objektivní právní subjektivita mezinárodních organizací.
Součástí semináře byl i příspěvek prof. JUDr. Dalibora Jílka,
CSc. z katedry mezinárodního a evropského práva PF UP.
V příspěvku nazvaném „Popisné poznámky k definici mezinárodních organizací“ podal několik zajímavých postřehů ke
smluvnímu vymezení mezinárodních organizací mezivládního a nevládního druhu v obecném i partikulárním mezinárodním právu.

 RŮZN É
SENÁTOŘI NOMINOVALI. Vzhledem k rezignaci Ing. Jany
Bellové, Ph.D. z katedry politologie a společenských věd PF
UP na post členky Ekonomické komise Akademického senátu UP bylo povinností fakultního senátu nominovat nového
zástupce. Senátoři nominovali na tuto pozici JUDr. Mag. iur.
Michala Malacku, Ph.D., MBA z katedry mezinárodního a evropského práva. O novém členovi Ekonomické komise AS UP
bude ještě hlasovat senát univerzitní.
UZAVŘENÍ FAKULTY. Jako každým rokem bude na právnické
fakultě po dobu vánočních svátků omezen provoz z důvodu
úspor za tepelnou energii. V termínu od 24. prosince 2019 do
1. ledna 2020 bude fakulta zcela uzavřena.
DĚKANSKÉ VOLNO. Děkanka PF UP Zdenka Papoušková udělila členům akademické obce a zaměstnancům fakulty děkanské volno na dny 27. a 30. prosince 2019. Volno bylo vyhlášeno vnitřní normou PF-B-19/7, kterou najdete na úřední
desce PF UP. Na 31. prosince dle zveřejněného harmonogramu akademického roku na UP pak připadá rektorské volno.
PROVOZ POKLADNY. Tajemník PF UP Petr Bačík žádá všechny
zaměstnance fakulty, aby nejpozději do 18. prosince provedli
vyúčtování všech záloh a drobných vydání, dále pak nákup
stravenek za měsíc prosinec. Po tomto datu již nebude možnost žádného nákupu. Současně žádá také všechny zaměstnance, kteří vyjíždějí po 18. prosinci na služební cestu, aby
tuto skutečnost dopředu oznámili paní Evě Grulichové a domluvili se s ní na vyúčtování cestovních náhrad.
GAUDEAMUS JAK BRNO. Na veletrhu Gaudeamus Brno, který
je největším veletrhem vzdělávání v ČR, nemohla chybět Univerzita Palackého. Na stánku právnické fakulty se během čtyř
dnů vystřídalo sedm studentek a studentů, dvě referentky
studijního oddělení a dva pracovníci oddělení komunikace
a vnějších vztahů PF UP. Na tradiční lov uchazečů se stihla
podívat i děkanka Zdenka Papoušková. Letošní ročník brněnského veletrhu byl v pořadí 26., konal se od 22. do 25. října
a ujít si ho nenechalo přes 30 000 návštěvníků.

VÝCVIK V MEDIACI. Právnická fakulta vyhlásila kurz pro širší
odbornou veřejnost Základní výcvik v mediaci. Výcvik je určený budoucím mediátorům, ale také těm, kteří při výkonu
svého povolání potřebují umět řešit konfliktní situace – advokátům, soudcům, sociálním pracovníkům, psychologům,
pedagogům, pracovníkům veřejné správy, poradenským
pracovníkům, komunitním pracovníkům a dalším. Kurz v rozsahu 100 výukových hodin se uskuteční v lednu a únoru 2020.
Veškeré podrobnosti, včetně přihlašování, lektorů nebo ceny,
najdete na webových stránkách fakulty v záložce Veřejnost.
Studenti, zaměstnanci a absolventi Univerzity Palackého
v Olomouci mají slevu 10 % z ceny kurzu.
SPISOVATELEM PODRUHÉ. Boris Steinbauer, student 4. ročníku oboru Právo, po úspěšné prvotině (Žena, která zmizela)
pokračuje v psaní knih. V říjnu se na pultech knihkupectví
objevil jeho druhý thriller Luciferova pomsta. Knihu vydalo
nakladatelství Petrklíč. Tak jestli právě nemáte co číst, nebo
hledáte tip na vánoční dárek, tak si ji kupte.
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu
27. listopadu. Uzávěrka pro příjem textů bude v pátek 22. listopadu.

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
31. října

konečný termín pro podávání přihlášek do soutěže FRUP

31. října

konečný termín pro přihlašování studentské soutěže Lidskoprávní Moot

1. listopadu

zasedání Oborové rady doktorského studijního programu International and European Law (pracovna 3.10
v budově B, od 10:00)

4. listopadu

zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Teoretické právní vědy (zasedací místnosti
v budově A, od 14:00)

4. listopadu

Večer deskových her (zasedací místnost budova A, od 17:00)

1. listopadu

zahájení výstavy 20 let Erasmu (předsálí auly PF UP, 14:45)

11. listopadu

informační schůzka k možnostem zahraničních výjezdů (MS1, od 15:00)

12. listopadu

Násilná kriminalita – přednáška (rotunda, od 15:00)

14. listopadu

Vojenské zpravodajství v praxi – přednáška (rotunda, od 15:00)

15. listopadu

informační schůzka k možnostem zahraničních výjezdů (MS1, od 15:00)

18. listopadu

Sametová rekonstrukce – slavnostní zahájení happeningu, stavění krabicové zdi (venkovní prostory před
budovou A PF UP, 10:00)

18.-22. listopadu

Sametová rekonstrukce – stavění krabicové zdi

19. listopadu

večer totalitní kinematografie (čas a místo budou upřesněny)

20. listopadu

Speciál Erasmus+ – informační schůzka k výjezdům v rámci programu Erasmus+ (MS1, od 14:45)

22. listopadu

promoce absolventů oborů Právo, Právo ve veřejné správě, Evropská studia se zaměřením na evropské
právo a rigorózního řízení (aula PdF, 9:30, 11:00, 12:30)

22. listopadu

fakultní kolo soutěže Lidskoprávní Moot Court
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