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„UČIT MĚ STÁLE BAVÍ,“ ŘÍKÁ PROFESOR EDUARD VLČEK

Pokud potkáte v  jakémkoli moravském městě vystudova-
ného právníka, klidně se vsaďte, že jej učil právní historik 
profesor Eduard Vlček. Ta pravděpodobnost se totiž blíží 
jistotě. Eduard Vlček se podílí na vzdělávání právníků ne-
uvěřitelných šestapadesát let. Nejprve působil krátce na 
pražské fakultě, od roku 1970 pak na obnovené brněnské 
fakultě a od roku 1991 také na obnovené olomoucké fakul-
tě. „Kamkoli přijdu, hlásí se ke mně absolventi, a to i třeba 
na ministerstvech,“ říká profesor Eduard Vlček z katedry te-
orie práva a právních dějin PF UP, který na konci února slaví 
životní jubileum, osmdesáté narozeniny. A je na něm vidět, 
že je za přízeň svých studentů velmi rád.
Na olomoucké fakultě působíte nepřetržitě od září 
1991, od okamžiku, kdy znovuobnovená fakulta zahá-
jila výuka. Co vás přivedlo do Olomouce?
V té době jsem měl za sebou už kariéru na brněnské práv-
nické fakultě. Z  Olomouce jsem dostal nabídku. Bylo to 
přirozené, na nově vznikající fakultě zkrátka nikoho ne-
měli. Fakulta vyrůstala na zelené louce. Na moderní české 
a  světové dějiny jsem se jim hodil. Zpočátku jsem neměl 
ani úvazek. Pracoval jsem tu na hodiny, jako zedník. V Brně 
jsem tehdy vedl katedru a propojení těch dvou fakult roz-
hodně nebylo na škodu. Znal jsem navíc poměry a úroveň 
pražské fakulty, kde jsem předtím také pracoval. Té kvality 
a úrovně jsem se snažil dosáhnout i tady. Myslím, že se i to 
dařilo. Aspoň jsem měl vnitřně takový pocit. 

Jak jste se dostal k právu? Měl jste jako dítě vzor napří-
klad v rodině?
V rodině jsme žádného právníka neměli. Ale už na střední 
škole mě bavily hlavně společenskovědní předměty. Zají-
mal jsem se o dění ve společnosti. I když ani v matematice 
jsem nebyl špatným žákem. Matematika je podle mě hroz-
ně důležitá, a to i pro právníky. Učí vás totiž myslet. I větši-
na světových filozofů byla matematiky. 
Ale vy profesní pokračovatele – právníky – za sebou už 
v rodině máte.
Ano, dcera je právnička i dvě nevlastní dcery jsou právnič-
ky. Teď čekám, co vnuk. Také má tyto tendence. Uvidíme. 
A přímo na olomoucké fakultě, na katedře správního práva 
a finančního práva, působí dcera mého bratrance Soňa Po-
spíšilová.
Přednášel jste, dovolím si říct dlouhé roky, na obou 
moravských právnických fakultách. Dovedete odhad-
nout, kolik studentů má váš podpis v indexu?
To se velmi těžko odhaduje. Tipl bych si, že tak tři tisíce. 
Kamkoli přijdu, do kteréhokoli města – zejména moravské-
ho, tak se ke mně absolventi práv hlásí. Já jsem za to samo-
zřejmě velmi rád. Navíc vloni na podzim se mi stala pěkná 
příhoda.
S absolventem? Povídejte.
Přijel jsem na fakultu a čekal na mě vzkaz, prosba. Jestli se 
prý může nějaký pán přijít podívat na mou přednášku. Řekl 
jsem si, přednášky jsou veřejné, tak co by ne. Před učeb-
nou čekal sympatický muž, představil se mi s tím, že kdysi 

Profesor Vlček se zapsal do fakultní kroniky. Foto: Eva Hrudníková
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chodil na mé přednášky a že je zdejším absolventem. Teď je 
náměstkem na nejmenovaném ministerstvu. Do Olomouce 
přijel pracovně. Zbyl mu čas, a tak si přišel poslechnout moji 
přednášku. Je pro učitele něco víc? Vždyť on mohl jít na oběd 
nebo za zábavou.
Čím vás zlákala akademická dráha? Proč jste nedal před-
nost praktičtějšímu právu?
Protože jsem nepraktický člověk. 
Jak takový „nepraktický“ člověk vnímá právo?
Někdo říká, že podstatou práva je soubor právních norem. 
A  že ta norma je všechno. Je jí třeba poznat, vyložit a  apli-
kovat. A pak je druhá polovinu právníků, která říká, že právo 
je soubor právních vztahů. V  tomto případě jde o  myšlení. 
Vztah je jako kategorie, kde subjekt toho vztahu se chová, 
nechová – může, nemůže a  tak dál... Já jsem vždycky patřil 
do té druhé skupiny. A  proto jsem považoval a  považuji za 
nejdůležitější úkol fakulty, naznačit studentovi, jak právnicky 
myslet. Nic proti první skupině, její přístup je také v pořádku. 
Ta konkurence těchto dvou přístupů vytváří fakultu. A právě 
protože jsem takto založený, spíš na to myšlení, našel jsem 
uplatnění na akademické půdě.
Pozorujete nějaký rozdíl mezi dnešními studenty a těmi, 
které jste učil před padesáti lety?
Těžko srovnávat. Je to dané dobou. Dokud nemůžete svo-
bodně myslet, nemůžete se projevit, je vše zbytečné. Řekl 
bych ale, že dnešní mladí lidé jsou sebevědomější a ambici-
óznější. Nechť to není, prosím, chápáno jako minus.
Máte před sebou první přednášku letního semestru. Co 
vás motivuje k  tomu jednou týdně sednout v  Brně na 
vlak a jet do Olomouce?
Učení mě baví. Tak si vezměte třeba dneska ráno. Vstanu, tu 
mě bolí, tu mě píchá. Ve vlaku žádný komfort. A teď… za chví-
li vejdu do učebny, kde už čekají studenti. V tu chvíli všechno 
ze mě spadne a nic mě nebude bolet.
Jste ve výborné fyzické a psychické kondici. Jak to dělá-
te?
Ta fyzická už zdaleka není taková, jak bych si přál. Tělo ne-
oblafnete. Navíc sportu jsem nikdy moc nedal. A psychická? 
Luštím křížovky a  šachové úlohy, čtu odborné články. Kdysi 
jsem hrál bridž. Nedovedu si představit, že bych nic nedělal.
Vaši kolegové mi prozradili, že máte i blízký vztah k umě-
ní. Je to pravda?
Rád chodím na koncerty a do divadla. A hlavně mě baví vý-
tvarné umění. Občas si zajedu na nějakou výstavu. Rád si na 
ně dělám vlastní názor, ať nemusím přijímat to, co se píše 
v novinách. Donedávna jsem měl i sbírku asi osmdesáti ob-
razů. 
Olomoucká fakulta příští rok oslaví třicet let od zno-
vuobnovení. Co byste fakultě popřál?
Přál bych si, aby z toho stále skloňovaného dua právnických 
fakult – Praha a Brno – byla trojice – Praha, Brno a Olomouc.

prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc.

* Narodil se 26. 2. 1940 v Přerově.
* Promoval v roce 1962 na PF UK v Praze.
* Od roku 1964 se věnuje akademické dráze, kdy nastoupil 
jako asistent a  poté odborný asistent na pražské právnické 
fakultě.
* Zlomový byl pro něj rok 1970, kdy přešel z Prahy na obnove-
nou brněnskou fakultu Univerzity J. E. Purkyně (dnešní Masa-
rykova univerzita). V toce 1972 se stal kandidátem věd a o rok 
později docentem. Ve své době byl nejmladším docentem 
právních dějin v republice. V roce 1971 převzal vedení kated-
ry dějin státu a  práva. V  této funkci s  krátkými přestávkami 
zůstal až do roku 2008. V  sedmdesátých a  osmdesátých le-
tech se významně podílel na řízení brněnské fakulty, nejprve 
jako proděkan, poté jako děkan.
* Od roku 1991 působí na PF UP v Olomouci, kde rovněž po 
několik let vedl katedru teorie práva a právních dějin a je čle-
nem vědecké rady fakulty. 
* Z jeho publikační činnosti je třeba zdůraznit zejména účast 
v autorských kolektivech různých učebnic Právních dějin. Je 
rovněž autorem učebnice dějin trestního práva a  učebních 
textů pro nejnovější československé právní dějiny.
(zdroj: K. Schelle)

VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UP V OLOMOUCI

Na přelomu března a  dubna 2020 se uskuteční volby do 
Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci pro 
funkční období 2020–2023. Konkrétní termín a místo konání 
voleb na PF UP budou ještě upřesněny. Každou z  fakult za-
stupují v  univerzitním senátu vždy dva zástupci pedagogů 
a jeden zástupce studentů. 
Akademický senát PF UP schválil pro účely voleb do AS UP 
volební komisi ve složení: JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D., Ga-
briela Balská – 3. ročník, Monika Žváčková – 3. ročník, Hana 
Schubertová – 2. ročník. Komise si zvolila předsedkyní JUDr. 
Kamilu Bubelovou, Ph.D.
Písemné návrhy na kandidáty do Akademického senátu UP 
(jak za pedagogy, tak za studenty) je možno podávat do 
5. března předsedkyni volební komise (lze využít též schrán-
ku dr. Bubelové v přízemí budovy B).
Návrh se podává na formuláři, který je ke stažení na webo-
vých stránkách AS UP.

https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/UP/organy_UP/volby-AS-UP_kandidat_2020_formular.pdf
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 � STUDE NTSK É Z ÁLE Ž ITOSTI
E-ZDROJE. Knihovna UP pořádá od 24. února do 28. února již 
třetí ročník celotýdenní vzdělávací akce na podporu a propa-
gaci elektronických informačních zdrojů pod názvem Týden 
s  EIZ aneb Poznejte e-zdroje zblízka. Na všech pobočkách 
Knihovny UP se zájemci mohou dozvědět informace k elekt-
ronickým informačním zdrojům, které UP předplácí výhradně 
pro své studenty a zaměstnance. Kromě důležitých poznatků 
o databázích si účastníci mohou odnést i  různé propagační 
letáčky či předměty. Akce bude probíhat v době 9:00-14:00. 
Zastavit se můžete nejenom ve Zbrojnici, kde nás najdete 
v počítačové učebně č. 166 v přízemí, ale můžete využít i ně-
kterou z  dalších poboček Knihovny UP, včetně pobočky na 
PF UP.

SEMINÁŘE. Knihovna UP pořádá pro studenty a akademické 
pracovníky UP školení na vyhledávání a práci s elektronický-
mi zdroji – Posviťte si na e-zdroje. Semináře budou navazovat 
na Týden s  EIZ a  konají se v  úterý 3. března v  9.45-11.15, ve 
středu 4. března ve 13.15-14.45 a ve čtvrtek 5. března v 9.45-
11.15 v  počítačové místnosti č.166, Zbrojnice. Počet míst je 
omezen, proto se, prosím, přihlašujte na iv@upol.cz.

PRÁVNICKÉ PŮLENÍ. V úterý 18. února se v olomouckém S-klu-
bu konalo tradiční půlení třetího ročníku. Tématem letošního 
Právnického půlení byly filmy. Prvních devadesát minut byl 
S-klub uzavřen jen pro třetí ročník a vyučující, kteří se půlení 
zúčastnili v hojném počtu. Po oficiálním začátku akce zahrála 
kapela Trocha Klidu. Studentský spolek ELSA Olomouc, který 
akci pořádal, děkuje všem, kteří přišli. 

 � VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČIN N OST
OBD. Proděkan pro vědu a  výzkum JUDr. Ondrej Hamuľák, 
Ph.D. upozorňuje na skutečnost, že uzávěrka vkládání pub-
likačních výsledků vědy a výzkumu za rok 2019 je letos sta-
novena na 29. února. Všechny záznamy je nutné k  tomuto 

datu mít evidovány v  aplikaci OBD ve stavu „ke kontrole“. 
Dodatečně budou přijímány výsledky pouze v  odůvodně-
ných případech. Pro práci s aplikací můžete využít návody na 
univerzitní wiki, které naleznete zde v sekci věda a výzkum. 
V případě dalších dotazů či konzultací neváhejte kontaktovat 
pana Lukáše Walka na této e-mailové adrese: lukas.walek@
upol.cz.

OCENĚNÉ PUBLIKACE A DIPLOMOVÉ PRÁCE. Celkem 66 oce-
nění rozdal rektor Jaroslav Miller při slavnostním ceremoni-
álu, který se uskutečnil 17. února v  aule pedagogické fakul-
ty. Předání studentských cen rektora a  čestných uznání pro 
autory monografií za rok 2019 je jedním z  tradičních bodů 
programu Akademického týdne UP. Mezi oceněnými byli i zá-
stupci PF UP. Čestná uznání za odbornou knihu převzali: doc. 
JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. a  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. spolu s JUDr. Pavlem Tůmou, Ph.D., LL.M. (Au-
torský zákon. Komentář). Cenu za nejlepší vědeckou nebo 
uměleckou práci studentů bakalářských a  magisterských 
studijních programů si odnesli dva studenti práv za své di-
plomové práce: Luděk Plachký (Koncepční nástroje ochra-
ny ovzduší v  ČR) a  Mgr. Daniel Pospíšil (Náhrada za změnu 
funkčního využití pozemku v územním plánu).

KONFERENCE. Právnická fakulta pořádá tradiční mezinárodní 
rodinněprávní konferenci, která se tentokrát uskuteční 19.–
20. března v prostorách zámku Libouň ve středních Čechách. 
Ústředním tématem konference bude výživné. Program kon-
ference najdete zde. Hlavními organizátorkami jsou JUDr. Re-
náta Šínová, Ph.D. a JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. z kated-
ry soukromého práva a civilního procesu.

https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/ceny-rektora-univerzity-palackeho-prihlaste-svou-praci-nebo-sportovni-uspech-1/
https://wiki.upol.cz/upwiki/Hlavn%C3%AD_strana#V.C4.9Bda_a_v.C3.BDzkum
https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/media/program.pdf
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 � RŮZN É
NOC PRÁVA. Olomouc je jedním ze čtyř měst, kde se uskuteč-
ní v pátek 6. března Noc práva, jejímž cílem je bavit a popu-
larizovat právo. Večer a noc plné právních zážitků, informací 
a zajímavostí – přednášky, workshopy, besedy, promítání fil-
mu, vycházka a  řada dalších – pořádá v  Olomouci ve svých 
budovách PF UP. Speciální exkurze pak chystá na večer Vrch-
ní státní zastupitelství Olomouc. Noc práva je určena dospě-
lým i dětem, právníkům a hlavně neprávníkům. V programu 
si jistě nějakou zajímavost najdou i  studenti práv. Co třeba 
kinosál místo auly? Podrobný program najdete zde. Tak se 
zaregistrujte a přijďte zažít noc na fakultě.

INAUGURACE. Děkan PF UP doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., 
Ph.D. byl slavnostně uveden do funkce 20. února. V Arcibis-
kupském paláci převzal fakultní insignie a složil inaugurační 
slib. Spolu s ním byl inaugurován i nový děkan fakulty zdra-
votnických věd prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. Inaugu-
rační projev děkana práv si můžete přečíst zde. Funkční ob-
dobí Václava Stehlíka je čtyřleté, skončí v lednu 2024.

EVIDENČNÍ LISTY. Personální a mzdové oddělení PF UP upo-
zorňuje zaměstnance fakulty, že pro ně připravilo k podpisu 
a převzetí evidenční listy důchodového pojištění s výdělky za 
rok 2019.

CESTOVNÍ PŘÍKAZY. Podle rektorátní normy „Cestovní náhra-
dy“ bude možné od 1. března vyplňovat cestovní příkazy už 
jen elektronicky. Přístup k  elektronickým cestovním příka-
zům naleznete po přihlášení v Portále UP na dlaždici Cestov-
ní příkazy. Součástí systému jsou i  školicí manuály. Zaměst-
nanci, kteří chtějí využívat ke služebním cestám soukromé 
motorové vozidlo, musí před vyplněním prvního cestovního 
příkazu u paní Evy Grulichové vložit vozidlo do systému a do-
ložit, že mají platné školení řidičů a platné havarijní pojištění, 
včetně dokladu o zaplacení. Dne 27. února od 13:00 se v ro-
tundě uskuteční školení k  novému systému pořádané CVT. 
Nově je také změna při vybírání záloh, kdy výše zálohy by 
měla přibližně odpovídat plánovaným výdajům na služební 
cestě, a bude řádně doložena propočtem z nové aplikace.

E-NESCHOPENKA. Od 1. ledna se v ČR zavedla nová elektro-
nická neschopenka. Pokud onemocníte a váš ošetřující lékař 
vás uzná dočasně práce neschopným, vydá vám pouze prů-
kaz dočasně práce neschopného pojištěnce. Již nedostanete 
třídílnou pracovní neschopenku a odpadnou vám tak někte-
ré nepříjemné nezbytnosti s neschopenkou dosud spojené. 
Kompletní a podrobné informace o tom, jak v případě vysta-
vení eNeschopenky a následného proplacení náhrady mzdy 
postupovat, naleznete na zaměstnaneckém webu.

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu 25. 
března. Uzávěrka pro příjem textů bude v pátek 20. března.

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.

https://www.nocprava.cz/prehled/udalost-5/
https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/media/inaugurace_projev_doc_Stehlik_final_Zpravodaj.docx
https://www.upol.cz/zamestnanci/prakticke-rady/personalni-zalezitosti/#c39994
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 � K ALE N DÁR IUM

28. února Reprezentační ples PF UP (NH Collection Olomouc Congress)

29. února uzávěrka vkládání výsledků vědecké činnosti do OBD

6. března Noc práva (PF UP, 16:00-23:30, Vrchní státní zastupitelství, 17:00 a 18:30)

10. března Římskoprávní moot court – fakultní kolo (MS 2)

10. března Antiples (15 Minut Music Club)

15. března konečný termín pro podání přihlášek ke studiu na PF UP (Právo, Právo ve veřejné správě, Evropská studia se 
zaměřením na evropské právo)

18. března Dětská univerzita – přednáška PF UP (Pevnost poznání)

19.-20. března konference Efektivní řešení rodičovských konfliktů II. (zámek Libouň – Louňovice pod Blaníkem)

27. března promoce absolventů oborů Právo, Právo ve veřejné správě a Evropská studia se zaměřením na evropské 
právo - aula PdF, (aula PdF, 10:00 a 11:30)
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