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PRÁVNICKOU FAKULTU POVEDE VÁCLAV STEHLÍK SE 
ŠESTI PRODĚKANY
Nejužší vedení právnické fakulty v  nadcházejících čtyřech le-
tech bude mít sedm členů, o jednoho více než doposud. Děkan 
Václav Stehlík bude spolupracovat se šesti proděkany – dvěma 
ženami a  čtyřmi muži. Zastoupení v  novém vedení mají čtyři 
z osmi kateder, které fakulta má. Hned tři proděkani z předcho-
zího funkčního období, kdy fakultu řídila Zdenka Papoušková, 
zůstávají v proděkanském týmu.
Děkan Václav Stehlík jmenoval svůj tým k 28. lednu. Ještě před-
tím ale proděkany představil na zasedání senátu. Členové fa-
kultního senátu totiž mají povinnost jmenování proděkanů 
předem projednat. „Již během volební kampaně a  samotných 
děkanských voleb jsem avizoval, že chci, aby část proděkan-
ského týmu v  případě mého zvolení zůstala zachovaná. Jsem 
rád, že se to povedlo a že mám v týmu zkušené kolegy, kteří se 
osvědčili v předchozím funkčním období,“ řekl senátorům nový 
děkan.
Ve funkci proděkana pro zahraniční záležitosti a současně sta-
tutárním zástupcem děkana zůstává Martin Faix z katedry mezi-
národního a evropského práva. „Jen s tím rozdílem, že do jeho 
portfolia jsme po dohodě přidali cizojazyčné studijní progra-
my. A to proto, že už nyní zahraniční oddělení veškerou agendu 
s  nimi spojenou vyřizovalo,“ vysvětlil Václav Stehlík. Proděka-

nem pro bakalářské a magisterské studijní programy je i nadále 
Maxim Tomoszek z katedry ústavního práva. A třetí osobností, 
která v nejužším vedení zůstává, je Blanka Vítová, která působí 
na katedře soukromého práva a civilního procesu. Jen s tím roz-
dílem, že nyní má na starost oblast organizace a rozvoje.
Další dva akademičtí pracovníci budou nováčky, ale ne tak do-
cela. V  novodobé historii fakulty i  oni již nějaký proděkanský 
post určitou dobu zastávali. Po čtyřech letech se vrací do ve-
dení Ondrej Hamuľák z  katedry mezinárodního a  evropského 
práva. Jmenován byl proděkanem pro vědu a  výzkum. Oproti 
předchozímu funkčnímu období bude pod tohoto proděkana 
spadat i  takzvaná juniorská věda, a  to zejména projekty. Svou 
zkušenost s  proděkanskou funkcí má i  Renáta Šínová z  kated-
ry soukromého práva a  civilního procesu. Ta bude nově zod-
povídat za rezort komunikace, vnějších vztahů a  konferenční 
činnost.
Jediným z šestice proděkanů, který ve vedení PF UP v minulosti 
dosud nebyl, je Michael Kohajda z katedry správního práva a fi-
nančního práva. Ten bude mít u svého jména připsanou funkci 
– proděkan pro doktorské studium, kvalifikační řízení a  finan-
ce. „Agendu tohoto proděkana jsem rozšířil o  oblast financí. 
Byl bych totiž rád, kdybych měl u sebe někoho, kdo mi pomůže 
s finančním managementem fakulty či s rozpočtem, zkrátka s fi-
nanční strategií fakulty,“ zdůvodnil senátorům Václav Stehlík. 
Deset z  jedenácti senátorů, kteří se účastnili zasedání, souhla-
silo se jmenováním proděkanského týmu. Zdržela se jen v  tu 
chvíli navržená proděkanka Renáta Šínová.
V souvislosti s novým vedením PF UP dojde i k drobné změně 
ve složení fakultního senátu. Renátu Šínovou, které jako prodě-
kance zanikne mandát, nahradí Lenka Holá z katedry politolo-
gie a společenských věd. 
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REPREZENTAČNÍ PLES PF UP
Pouze jednou za rok máte možnost prožít jedinečný večer „ve 
společnosti“ Právnické fakulty Univerzity Palackého. A  ten 
okamžik se přiblížil. Srdečně vás zveme na Reprezentační 
ples PF UP, který se uskuteční v pátek 28. února v prostorách 
hotelu NH Collection Olomouc Congress (Legionářská ulice). 
Záštitu nad ním převzal děkan Václav Stehlík.
Hudbu k poslechu a k tanci zajistí olomoucká formace New 
Street Band. Večerem bude provázet Dita Vojnarová, re-
daktorka Českého rozhlasu Olomouc. Vrcholem hudebního 
programu bude vystoupení šumperské kapely O5&Radeček. 
Chystáme i další body programu – bublinovou show, taneční 
vystoupení, tombolu nebo oblíbenou fotobudku. Pro hosty 
plesu bude připraveno i pestré pohoštění formou rautu. 
Prodej vstupenek začne v  pondělí 10. února – do hlavního 
sálu se budou prodávat online na portále smsticket (cena 450 
Kč), do vedlejšího sálu potom přímo na fakultě u asistentky 
pana děkana Renáty Grézlové (cena 400 Kč). V  ceně je mís-
tenka a raut. 
Veškeré informace najdete na speciálním webu. O zahájení 
prodeje lístků budeme včas informovat na fakultním webu, 
facebooku, na e-nástěnce i hromadným e-mailem.

 � STUDE NTSK É Z ÁLE Ž ITOSTI
IURIUM SCRIPTUM. Na konci loňského spatřilo světlo světa 
další vydání časopisu Iurium Scriptum č. 2/2019, kterým vy-
davatelé, spolek Nugis Finem, oslavili tři roky existence toho-
to periodika. V novém čísle jsou příspěvky dvou doktorských 
studentů PF UP – Jana Haka a Anny Lajčíkové. Online verzi na-
jdete zde. Uzávěrka textů do dalšího čísla je 15. března a vy-
davatelé přivítají texty jak od akademiků, tak doktorských 
i  jiných studentů. Hlavní devizou tohoto periodika je velmi 
proautorský přístup – do dvou dnů od přijetí článku autory 
kontaktuje šéfredaktor a do dalších dvou dnů již budou texty 
v  rukou recenzentů. Periodikum si zakládá také na tom, že 
zejména prvopisatelům článků z řad magisterských studen-
tů poskytuje detailní zpětnou vazbu a podněty pro zlepšení 
tohoto i  dalších článků. Prvopisatelé se mohou ozvat také 
v průběhu psaní článku. Bude jim přidělen konzultant z řad 
členů redakční rady, který jim pomůže svými radami ještě 
před odesláním článku k publikaci. Další informace naleznete 
na webu, anebo přímo napište na redakce@iurium.cz.

COMPARTIVE LAW. V  letním semestru budou opět probíhat 
blokové dvoutýdenní kurzy Compartive Law 1–3. Výuka se 
uskuteční v  následujících termínech: Comparative Law 1 
(MEP/NPKO1): 12.–26. února, prof. Nellie Munin (Izrael), Inter-
national Trade Arena | Comparative Law 2 (MEP/NPKO2): 14.–
24. dubna, dr. Martha Bradely (JAR), Current Armed Conflicts 

in Africa From The Perspective of International Law | Compa-
rative Law 3 (MEP/NPKO3): 30. března – 10. dubna, prof. Mark 
Leddy (USA), Commercial Negotiations.
Na kurzy je možné se zapisovat v rámci standardního předzá-
pisu, v Portále UP také najdete přesné termíny a místo výuky.

 � VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČIN N OST
SVOČ 2020. Do 17. února 2020 je možné se přihlašovat do 
dalšího ročníku soutěže Studentské vědecké a odborné čin-
nosti (SVOČ). Přihlásit se může student PF UP, který je zapsán 
v  bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním 
programu. Soutěžní práce se odevzdávají do 17. dubna 2020. 
Výherci obdrží finanční odměnu a  postupují do Česko-slo-
venského kola SVOČ. Veškeré informace naleznete zde.

IGA. Do termínu 15. ledna 2020 bylo možné podávat projekty 
do soutěže o  Specifický výzkum prováděný studenty (IGA). 
V letošním roce bylo podáno celkem 12 projektů, z toho 4 ve 
formě žádosti o nadstandardní IGA projekt. Hodnocení pro-
jektů proběhne v únoru 2020.

 � Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
ZA NOVINKAMI V PRÁVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Čtyři zástupci olo-
moucké právnické fakulty se v  prosinci zúčastnili meziná-
rodní konference Global Alliance for Justice Education. Ce-
losvětové setkání odborníků na právní vzdělávání se konalo 
v  prosinci v  indonéském Bandungu (Pasundan University). 
Olomouckou fakultu reprezentovala JUDr. Lucia Madleňáko-
vá, Ph.D., vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání, její 
dva kolegové JUDr. et Mgr. Zdeněk Kopečný a JUDr. Bronisla-
va Wittnerová, MSc a díky podpoře Nadačního fondu UP také 
studentka práv Kateřina Augustinová. První část konference 
tvořily plenární zasedání a prezentace odborných příspěvků, 
druhou pak dvoudenní praktický seminář zaměřený na me-
tody klinického právního vzdělávání. Global Alliance for Jus-
tice Education pořádá konference jednou za dva roky, letošní 
byla v pořadí desátá.

 � RŮZNÉ
ZMĚNA VE VEDENÍ KATEDRY. V  souvislosti se jmenováním 
doc. JUDr. Václava Stehlíka, LL.M., Ph.D. děkanem PF UP do-
šlo ke změně na pozici vedoucího katedry mezinárodního 
práva a  evropského práva. Vedením byl pověřen doc. JUDr. 
Michal Petr, Ph.D.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE. Akademický senát PF UP souhlasil se 
jmenováním nové členky Disciplinární komise PF UP Mgr. De-
nisy Coufalové, studentky doktorského studijního programu. 
Dosavadní členka komise Mgr. Kateřina Flegrová ukončila 
studium, a  tak jí členství zaniklo. Denisu Coufalovou navrhl 

https://www.pf.upol.cz/ples/
https://www.iurium.cz/wp-content/uploads/2020/01/Iurium-scriptum-II-2019.pdf
http://www.iurium.cz
https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Veda_a_vyzkum/souteze/Vyhlaseni_SVOC_2020.pdf
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děkan, ten ji po souhlasu senátem také jmenuje. Dalšími čle-
ny Disciplinární komise PF UP jsou akademičtí pracovníci – 
JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D., doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. 
a  JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. a  studenti Luděk Plachký a  Jiří 
Stýblo. 

NOC PRÁVA. Tak jako muzea, kostely či vědci mají své „noci“, 
tak i právo bude mít svůj noční festival. A se stejnými ambice-
mi – popularizovat obor a bavit širokou veřejnost od školáků 
až po seniory. První ročník Noci práva plný prohlídek, před-
nášek, workshopů, exkurzí, filmových projekcí se uskuteční 
6. března v Brně, Ostravě, Praze a díky právnické fakultě také 
v  Olomouci. Pokud se chcete stát její součástí, akademici 
coby přednášející, studenti jako organizační výpomoc, nevá-
hejte co nejdříve kontaktovat oddělení komunikace a  vněj-
ších vztahů PF UP (tel. 585 637 507, komunikace.pf@upol.cz). 
Zprávu o Noci práva přinesl Žurnál online.

VOLEBNÍ KOMISE. Akademický senát  PF UP na svém ledno-
vém zasedání schválil volební komisi pro volby do Akademic-
kého senátu UP na období 2020-2023 ve složení JUDr. Kami-
la Bubelová, Ph.D., vedoucí katedry teorie práva a  právních 
dějin, a  studentky Gabriela Balská, Monika Žváčková, Hana 
Schubertová. O termínu a místě konání voleb na PF UP roz-
hodnou senátoři na svém dalším zasedání.

PORADNA. Studentská právní poradna při PF UP se v letním 
semestru opět otevře novým klientům, a to od 18. února. Po-
radna bude mít otevírací dobu: po-čt 8:00-16:30. Objednávat 
se lze od 10. února, a to telefonicky nebo e-mailem.

PLAKETY A  PUBLIKACE. U  příležitosti 50. výročí Legislativní 
rady vlády udělovala ministryně spravedlnosti Marie Bene-
šová na konci minulého roku pamětní plakety. Mezi oceně-
nými byly i  osobnosti, které působí na PF UP –  prof. JUDr. 
Milana Hrušáková, CSc., prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., doc. JUDr. 

Filip Melzer, LL.M., Ph.D., doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. a  JUDr. 
Petr Bezouška, Ph.D. Současně byla vydána publikace „Pocta 
Legislativní radě vlády k 50. výročí (1969-2019)“, která mapu-
je uplynulé půlstoletí činnosti této rady vlády a doplňuje je 
o  zajímavé postřehy a  vzpomínky některých členů, vesměs 
jejích předsedů, ať již současných či bývalých. Publikaci vydal 
Úřad vlády České republiky v omezeném nákladu 200 kusů, 
v elektronické verzi je volně ke stažení zde.

DAŇOVÉ PROHLÁŠENÍ. Bez doplnění daňového prohlášení 
poplatníka daně na rok 2020 nelze uplatňovat slevy na dani 
na poplatníka a případně i děti, proto personální a mzdové 
oddělení PF UP žádá všechny zaměstnance, kteří mají pode-
psáno prohlášení poplatníka daně, aby se dostavili nejpozdě-
ji do 15. února na jejich oddělení. Pokud zaměstnanec, který 
v předchozím kalendářním roce podepsal daňové prohlášení 
poplatníka daně a nechce podepsat řádné daňové prohláše-
ní poplatníka daně na daný kalendářní rok nebo neměl vůbec 
a chce nově podepsat daňové prohlášení poplatníka daně na 
rok 2020 anebo provede změny oproti uplatnění slev v před-
chozím kalendářním roce, je povinen tyto skutečnosti nahlá-
sit na mzdovou účtárnu nejpozději do konce ledna 2020. 
Po 15. únoru může zaměstnanec učinit řádné DPPD kdykoliv 
během kalendářního roku s platností od následujícího kalen-
dářního měsíce, kdy tak učinil a doložil potřebné doklady pro 
uplatnění slev na personální a mzdové oddělení PF UP. Dále 
je zaměstnanec povinen nahlásit změny skutečností, které 
uvedl v  řádném daňovém prohlášení poplatníka daně, roz-
hodných pro výpočet záloh na dani ve lhůtě stanovené zá-
konem o dani z příjmu v závislosti na dané změně, zpravidla 
nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna 
nastala. 
O  roční zúčtování daně z  příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti může žádat zaměstnanec, pokud není za dané zda-
ňovací období povinen podat přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob na finančním úřadu. Kromě daňových slev, které 
lze uplatnit při měsíčních zálohách na daň, může uplatnit 
další slevy, které je možné uplatnit pouze při zúčtování daně 
za celé zdaňovací období. V  případě uplatnění slev na dani 
je nutné neprodleně dodat potřebné doklady na personální 
a mzdové oddělení PF UP do 15. února. Nejsou-li doklady do-
loženy do 15. února, nemohou být slevy na dani uplatněny.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Podruhé v  tomto akademickém 
roce se právnická fakulta, stejně jako všechny ostatní fakulty 
UP, otevřela zájemcům o studium. Pro informace si v sobotu 
18. ledna na fakultu přišlo okolo tří set zájemců. Středoškoláci 
se mohli zapojit do simulovaného soudního jednání, obejít si 
informační stánky studijního a zahraničního oddělení, zjistit, 

https://www.pf.upol.cz/nc/zprava/clanek/i-v-olomouci-bude-noc-prava-festival-pro-verejnost-chysta-pravnicka-fakulta/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/pocta-legislativni-rade-vlady-k-50--vyroci-1969-_-2019-178520/
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jak funguje studentský spolek ELSA, co se skrývá pod anglic-
kým spojením Street Law, získat podrobnosti o navazujícím 
magisterském programu Evropská studia se zaměřením na 
evropské právo nebo nahlédnout do Studentské právní po-
radny. Tradičně velký zájem byl o dva informační bloky, které 
si připravilo vedení fakulty. Do dne otevřených dveří se na PF 
UP zapojila desítka zaměstnanců a  desítka studentů. Ujít si 
ho nenechala ani děkanka Zdenka Papoušková.

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu 26. 
února. Uzávěrka pro příjem textů bude v pátek 21. února.

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

5.-7. února kurz pro zaměstnance ČSSZ - Evropské a mezinárodní právo sociálního zabezpečení pro zaměstnance ČSSZ 
(MS2)

10. února zahájení výuky v letním semestru 

17. února konečný termín pro přihlašování do SVOČ 2020

17. února Předání čestného uznání autorům odborných knih a cen rektora UP studentům (aula PdF, 10:30-12:00)

18. února Studentská právní poradna se otevírá klientům

18. února Právnické půlení (S-klub)

20. února Inaugurace děkana PF UP a děkana FZV UP (Arcibiskupský palác, 11:00)

22. února Reprezentační ples UP (NH Collection Olomouc Congress)

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

6. března Noc práva (PF UP)
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