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FAKULTA OSLAVILA TŘICET LET SVOBODY SAMETOVOU
REKONSTRUKCÍ
Školáci, maminky s kočárky, studenti a zaměstnanci univerzity napříč fakultami, aktivní účastníci sametové revoluce… ti a mnozí další pomohli právnické fakultě zopakovat povedený happening z roku 1989. Stavbou krabicové
zdi, která před třiceti lety lemovala sídlo okresního výboru
KSČ, si fakulta připomněla a oslavila třicet let svobody.
Základ zdi, první krabice se vzkazy, postavili Josef Jařab,
první polistopadový rektor UP, Jaroslav Miller, současný
rektor UP, Martin Fafejta, aktivní účastník studentské stávky a jeden z těch, kteří zeď v roce 1989 stavěli, a Zdenka Papoušková, děkanka právnické fakulty. K jejich krabicím pak
po celý týden od 18. do 22. listopadu přibývaly spontánně
další. A to i navzdory nepříznivému počasí. Atmosféru happeningu nazvaného Sametová rekonstrukce každý večer
po setmění dotvářela světla svítící ve státních barvách do
ulice 17. listopadu.
Zatímco krabicová zeď se vinula kolem poloviny plotu,
který odděluje dostavbu právnické fakulty, jeho druhou
polovinu zdobily fotografie Jindřicha Štreita z cyklu (Ab)
normalizace. Tu předčasně ukončila krádež čtyř velkoformátových plachet – dvou fotografií a dvou informačních
plachet.
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 STUD E NTSK É Z ÁLE Ž ITOSTI
PROMOCE. Právnická fakulta se v listopadu rozloučila slavnostní promocí s novými absolventy. Pro vysokoškolský diplom si přišlo 61 absolventů magisterského oboru Právo, 3
absolventky bakalářského programu Právo ve veřejné správě, 7 absolventů navazujícího magisterského programu Evropská studia se zaměřením na evropské právo a 3 absolventky rigorózního řízení. Gratulujeme a přeje úspěšné vykročení
do nové životní etapy.
LIDSKOPRÁVNÍ MOOT COURT. 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. Ústního fakultního
kola na PF UP, které se konalo 22. listopadu, se zúčastnily dva
týmy. Roli soudců a současně porotců na sebe vzali doc. JUDr.
Michal Bartoň, Ph.D., JUDr. Bc. Marian Kokeš, Ph.D. a JUDr.
Martin Kopa, Ph.D. „Oba týmy se předvedly v dobrém světle.
Soudci hodnotili velmi kladně jak jejich písemná podání, tak
i jejich argumentaci v ústním kole. Úspěšně zvládly přepínat
mezi rolemi, argumentovat za obě strany. Pohotově reagovaly na argumenty protistrany a také na dotazy soudců, které
měly prověřit konzistentnost jejich argumentace,“ zhodnotil
JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D., koordinátor soutěže na PF UP.
Jako vítěze porotci vyhlásili tým ve složení: Daniel Skrbek,
Johanka Martinková, Veronika Mašková a Filip Zátopek. Na
druhém místě pak skončil tým ve složení: Kateřina Kaprálová,
Jakub Kvapil a Kristýna Bednářová. Vzhledem k tomu, že oba
týmy zvládly soutěž na výbornou, budou oba reprezentovat
fakultu v celostátním kole. To se uskuteční v březnu na Ústavním soudě.

z PF UP, hledají aktivní studenty na pozice šéf editora/ky
a editora/ky vznikajícího interdisciplinárního blogu s právní
tematikou, zaměřeného na aktuální výzvy práva v nových
a rychle se rozvíjejících oblastech (kybernetické bezpečnosti,
dezinformací, hybridních hrozeb, případně témata jako lidská práva, digitalizace, umělá inteligence, nové technologie
nebo ochrana spotřebitele). Nabízíme občasnou práci přinášející zajímavé zkušenosti, možnost získat nové kontakty
a zapojení do týmu programu Jean Monnet Network, který
zastřešují odborníci z PF UP. Znalost práce s textem, anglického jazyka a zájem učit se novým věcem výhodou! Stručný
životopis s průvodním e-mailem pošlete do 10. prosince na
adresu ondrej.filipec@upol.cz. Úvodní schůzka k projektu se
uskuteční začátkem příštího roku.
ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Na právnické fakultě se v pondělí 18.
listopadu debatovalo a tvořilo na podporu životního prostředí. Akce byla součástí mezifakultní a mezinárodní akce Climate Justice Pledge, kdy každá ze zapojených právnických
fakult měla přispět vlastní aktivitou k osvětě na téma životního prostředí. Pořadatelem aktivit na PF UP bylo Centrum pro
klinické právní vzdělávání, především však studenti Diana
Urbášková, Kateřina Galdová a Ladislav Václavík. Jako první
přijel na fakultu Jiří Beneš z Hnutí Duha, který se podílí na
přípravě webu zachranmelesy.cz, pomáhal prosazovat novelu lesního zákona a zákona o myslivosti. Studentům povídal
právě o této novele a jejích konkrétních důvodech a dopadech. Dále zájemci mohli s Igorem Hanečákem z https://recyklator.org/ nahlédnout, jakým způsobem lze recyklovat,
vytvářet ze starých a okoukaných věcí nové a užitečné výtvory. Na to konto pak zájemci vyráběli „sáčky“ ze starých
záclon. „Ze setkání vyplynula hlavně myšlenka, že změny lze
dosáhnout i zdola působením na zákonodárce, tak i tím, že se
každý zamyslí na tím, co může udělat sám. Dá se tedy říct, že
jsme úspěšně splnili slib daný v rámci Climate Justice Pledge
a doufáme, že takových akcích bude přibývat,“ řekla za pořadatele Diana Urbášková.

UZAVŘENÍ STUDIJNÍHO. Na přelomu roku bude studijní oddělení PF UP uzavřeno, a to od pondělí 23. prosince 2019 do
pátku 3. ledna 2020. Potřebné záležitosti si studenti mohou
vyřizovat opět od 6. ledna v běžných úředních hodinách.
HLEDÁME EDITORY. Řešitelé programu Jean Monnet Network

FRAGMENTA DOSTALÍKOVA. Ve středu 27. listopadu bude na
právnické fakultě pokřtěna nová humoristická a naučná kni-
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ha Dostalíkovy hlášky: Fragmenta Dostalíkova. Uplynulých
devět let si studenti zaznamenávali a sdíleli humorné okamžiky a „hlášky“, které zazněly na seminářích doc. JUDr. Petra
Dostalíka, Ph.D. Nugis Finem Publishing v koedici s nakladatelstvím dvou plzeňských studentů (kde první římskoprávní
influencer, jak pana docenta kniha označuje, taktéž působí)
tak nyní vydává to nejlepší z jeho hodin. Nejedná se pouze
o vtipné průpovídky, kniha je obohacena o dovysvětlení kontextu docentem Dostalíkem, o zajímavé informace o římském
právu, o životě, univerzitním prostředí apod. Na konci každé
kapitoly je vtipné shrnutí. Křest knihy se uskuteční v aule PF
UP v 17:00 za přítomnosti JUDr. Zdenky Papouškové, Ph.D.,
děkanky PF UP, JUDr. Kamily Bubelové Ph.D., vedoucí katedry
teorie práva a právních dějin, a samozřejmě docenta Dostalíka. Informace o knize najdete na speciální webové stránce.
NEJEN O SAMETU. „Uvažujte o právu jako o kotvě, která jako
jediná může udržet současný svět pohromadě a v souhře,“
řekl studentům právnické fakulty Petr Pospíchal, disident,
signatář Charty 77 a politický vězeň, kterého u příležitosti 30.
výročí sametové revoluce pozvala na fakultu katedra politologie a společenských věd. Během devadesátiminutové debaty studentům například přiblížil šeď a beznaděj 70. let, zavzpomínal na protirežimní akce, na kterých se podílel, na své
pobyty ve vězení a především pak na samotnou sametovou
revoluci a na „divoká“ 90. léta. Barvitě popisoval, jak s Petrem
Uhlem ověřovali a psali zprávu o smrti studenta Martina Šmída, a také vysvětloval, v čem spočívala výjimečnost Václava
Havla. Setkání s publicistkou Petrem Pospíchalem, který byl
po pádu komunismu mimo jiné pracovníkem kanceláře prezidenta Václava Havla, spolupracovníkem rozhlasových stanic BBC a RFE, velvyslancem v Bulharsku a předsedou Rady
pro televizní a rozhlasové vysílání, si nenechala ujít dvacítka
studentů. Debatu, která se konala 6. listopadu, moderoval
Ondřej Filipec z katedry politologie a společenských věd.

PŘIHLAS SVOU PRÁCI. Ceny rektora Univerzity Palackého každoročně oceňují nejlepší vědecké a umělecké práce studentů a sportovní výkony studentů. Ti nejlepší získají finanční

odměnu. Přihlášky a další vyžadované dokumenty je možné
doručit do 12. prosince 2019. Slavnostní vyhlášení výsledků
se uskuteční v únoru 2020 během Akademického týdne. Podmínky soutěže a formuláře přihlášky najdete na univerzitním
webu.

 VĚ D ECK Á A T VŮRČÍ ČI N N OST
FRUP 2020. Dne 25. listopadu proběhlo hodnocení přihlášených projektů letošní Soutěže o rozvojové projekty v rámci
institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci
(FRUP). Z celkem osmi přihlášených projektů fakultní komise
doporučila k podpoření šest projektů v celkovém součtu nákladů 521 045 Kč.
OCENĚNÉ PUBLIKACE. Čestné uznání rektora autorům odborných knih v roce 2019 získá celkem 40 autorů z osmi fakult
UP. Na prestižním seznamu je tentokrát 37 knih. Pod čtyřmi
z nich jsou podepsaní odborníci z právnické fakulty. Čestné
uznání získají: doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M doc. JUDr.
Petr Tégl, Ph.D. (Občanský zákoník. § 2894-3081. Velký komentář. Svazek IX.), JUDr. Mgr. Lukáš Ryšavý, Ph.D. (Nezávislost a nestrannost rozhodce), doc. et doc. JUDr. Naděžda
Šišková, Ph.D. – editor (The European Union – What is Next?
A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of
the Union) a prof. JUDr. Ivo Telec CSc. s JUDr. Pavlem Tůmou,
Ph.D. LL.M. (Autorský zákon. Komentář). Slavnostní předání
se uskuteční v rámci Akademických dnů UP v únoru 2020.
IGA. Rektor UP vyhlásil 11. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). Jejím cílem je podpora projektů realizovaných
studenty doktorského nebo magisterského studijního programu. Řešitelem studentského projektu musí být student
doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP. Univerzitní podmínky soutěže naleznete zde, fakultní potom na tomto odkaze.
Novinkou oproti dosavadním letům je změna poměru osobních nákladů v řešitelském týmu, kdy podíl osobních nákladů studentů musí být ve vztahu k odměnám akademických
pracovníků v poměru minimálně 75 %. Přihlášky se podávají do 15. ledna 2020 do 17:00 hod. PF UP organizuje školení
pro zájemce o podání projektu, kde budou vysvětleny pravidla soutěže, způsob přihlašování projektů a zodpovězeny
všechny případné dotazy. Školení proběhnou v termínech 4.
prosince 2019 a 6. ledna 2020 vždy od 15:00 v zasedací místnosti na budově A. Zájemce o účast na školení prosíme, aby
v registračním formuláři zaškrtli termín, ve kterém se budou
účastnit. Další informace naleznete na stránkách Projektového servisu UP. Případné dotazy, prosím, směřujte na Mgr. Zuzanu Pejpkovou, Ph.D. (zuzana.pejpkova@upol.cz).
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GDPR. Jean Monnet Centrum of Excellence na PF UP v oboru
Evropského práva, koordinátor Jean Monnet Networku, zve
na přednášku JUDr. Soni Matochové, Ph.D. Vedoucí analytického oddělení Úřadu pro ochranu osobních údajů bude
hovořit na téma Implementace obecného nařízení (GDPR),
dopady a reflexe. Setkání se uskuteční 3. prosince od 11:30
v aule PF UP a je určeno studentům, vyučujícím i široké veřejnosti.

 Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
ODBORNICE Z ITÁLIE. Centrum pro mezinárodní humanitární
a operační právo (CIHOL) při katedře mezinárodního a evropského práva PF UP zve na dvě přednášky italské expertky
Alessandry Annoni (University of Ferrara). Obě se uskuteční
v úterý 10. prosince. První příspěvek na téma The protection
of children in armed conflicts: the interplay between International Humanitarian Law and Human Rights Law in action
přednese italská právnička zájemcům v 11:30 (rotunda), druhé setkání se uskuteční v 15:00 (učebna U8) a tentokrát bude
hovořit na téma Prosecuting international crimes before domestic courts: prospects and challenges in the light of the
Plan Condor case. Obě přednášky budou v angličtině.
ZAVŘENO. Z důvodu zahraniční pracovní cesty referentek je
zahraniční oddělení PF UP v týdnu od 24. do 29. listopadu
zavřeno.

 RŮZN É
KDY DO KNIHOVNY. Studenti a zaměstnanci, kteří se na přelomu roku chystají do knihovny právnické fakulty, musí počítat se změnou provozní doby. V posledním předvánočním
týdnu bude knihovna otevřená od 9:00 do 15:30. Od pondělí
23. prosince do pátku 3. ledna (včetně) bude zavřená. Od 6.
ledna až do 7. února 2020 lze do knihovny zajít v pondělí až
středu od 8:00 do 17:00, ve čtvrtek od 8:00 do 15:00 a v pátky
od 8:00 do 12:00. Aktuality sledujte na stránkách knihovny.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Právnická fakulta stejně jako všechny ostatní fakulty UP se otevře uchazečům o studium v pátek
6. prosince, a to od 8 do 14 hodin. Uchazeči získají informace o nabízených studijních programech a oborech, obsahu
studia, požadavcích na přijetí, možnostech zahraničních
studijních pobytů a stáží nebo uplatnění absolventů v praxi.
Prohlédnou si zázemí fakulty a o zkušenosti a rady se s nimi
podělí také studenti. Účastníci se mohou těšit i na praktické
ukázky výuky a doprovodný program (například simulované
soudní jednání v 10:30). Hlavní informační bloky pro zájemce
o studium se uskuteční v 9:30 a v 11:30. Připraveny budou
také infostánky studijního a zahraničního oddělení, Centra
pro klinické právní vzdělávání, stánek oboru Evropská studia

se zaměřením na evropské právo a stánek studentských spolků. Podrobný program na fakultním webu.
PAMĚTNÍ DESKA. Letos si 1. prosince připomeneme 60. výročí
podpisu Smlouvy o Antarktidě, která vymezila bílý kontinent
jen pro mírové účely. Zakázala jakékoliv opatření vojenského
charakteru. Zakázala jaderné výbuchy, jakož i zneškodňování radioaktivního odpadu. Je to smlouva vymezující mezinárodněprávní režim pro celý kontinent i přilehlé vodstvo.
Můžeme ji označit za mírovou dohodu i úmluvu o ochraně
životního prostředí. Podporuje mezinárodní vědeckou spolupráci a zamezuje vyhlašování nových územních nároků. Nejen proto si zaslouží naši pozornost. Přijďte slavnostně odhalit pamětní desku podpisu Smlouvy o Antarktidě na budově
PF UP v Olomouci v neděli 1. prosince v 10:00 hodin. Mezi
účastníky bude JUDr. Pavel Sladký, Ph.D., první pozorovatel
ČR v Antarktidě, absolvent naší fakulty, který instalaci desky
inicioval.
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
do1. 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.
DEN ZDRAVÍ. Univerzita Palackého zve své zaměstnance na
Den zdraví se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR.
Jedná se o preventivní program pro všechny zaměstnance
UP (bez ohledu na příslušnost k jiné ZP). Pro příchozí bude
připraveno vyšetření znamínek dermatologem, oční vyšetření, měření krevního tlaku a konzultace s výživovým poradcem. Akce se uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu od 11:00 do
14:00 v prostorách Vydavatelství UP (Zbrojnice, Biskupské
nám. 1, přízemí).
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje, poslední v kalendářním roce 2019, vyjde vzhledem k vánočním svátkům již ve
středu 18. prosince. Uzávěrka pro příjem textů bude v pátek
13. prosince.

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. listopadu

Dostalíkovy hlášky: Fragmenta Dostalíkova – křest knihy (aula PF UP, 17:00)

28. listopadu

Tradiční i netradiční způsoby financování businessu (MS2, 15:00-16:45)

28. listopadu

Den zdraví s dvěstějedenáctkou (Zbrojnice, 11:00-14:00)

1. prosince
2.–3. prosince

odhalení pamětní desky podpisu Smlouvy o Antarktidě (PF UP, 10:00)
International Workshop – Universal and Regional Systems of Human Rights Protection: Migration – ancient,
recent or constant challenge within Human Rights Protection? (rektorát UP, zasedací místnost PřF)

3. prosince

Implementace obecného nařízení (GDPR), dopady a reflexe (aula PF UP, 11:30-13:00)

4. prosince

Punčování s ELSA Olomouc spojené s charitativním prodejem vánočních hvězd (předsálí auly, od 10:00)

4. prosince

Promoce absolventů Ph.D. a předání jmenovacích dekretů docentům (aula PdF UP, skupina PF UP 12:00)

6. prosince

Den otevřených dveří PF UP (8:00-14:00)

10. prosince

The protection of children in armed conflicts: the interplay between International Humanitarian Law and
Human Rights Law in action (rotunda, 11:30-13:00)

10. prosince

Prosecuting international crimes before domestic courts: prospects and challenges in the light of the Plan
Condor case (učebna U8, 15:00-16:30)

17. prosince

Vánoční večírek pro zaměstnance PF UP (Cafe New One, 18:00)

17. prosince

Vánoční večírek pro studenty, absolventy a příznivce fakulty (Café New One, 21:30)

24. prosince – 1. ledna

fakulta uzavřena
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