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JUBILEJNÍ 50. ČÍSLO

Od prvního vydání zPRÁVOdaje Právnické fakulty UP právě uplynulo pět let. Nyní se k vám dostává jubilejní 50. 
číslo. U příležitosti tohoto výročí jsme pozměnili grafiku zpravodaje tak, aby byl pro vás čtenáře přehlednější a čti-
vější. Současně jsme se rozhodli vám časopis, alespoň nejbližších pár čísel, nově nabídnout i v tištěné podobě. Po 
zavedení nové formy zPRÁVOdaje se opět vrátíme v rámci udržitelného chování k elektronické podobě. Vycházet 
bude nadále vždy poslední středu v měsíci.

Přečtěte si na Žurnálu online
 » Monografie Naděždy Šiškové rozebírá a hodnotí lidskoprávní mechanismy na úrovni EU

 » V soutěži o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson za nejlepší diplomovou práci v oblasti udržitelného rozvoje sídel 
uspěla Kristýna Štolfa, absolventka olomoucké právnické fakulty

Volby do akademického senátu PF UP
 » Na začátku listopadu se na PF UP konaly senátní volby. Akademická obec PF UP poprvé v historii volila elek-

tronicky. Volební účast u akademiků dosáhla 75 %, u studentů 45 %. V příštích třech letech v akademickém 
senátu usednou – učitelská kurie: Michal Bartoň, Kateřina Frumarová, Ondřej Svaček, Michal Petr, Petr Dosta-
lík, Leona Černá, Veronika Tomoszková, Filip Ščerba, Klára Hamuľáková | studentská kurie: Denisa Coufalová, 
Bára Pavlásková, David Krejčí, Vojtěch Kalmár, David Marhold, Michal Bedlovič (řazeno podle počtu získaných 
hlasů). Více o volbách na fakultním webu.

Z fakultního senátu
 » Právnická fakulta bude mít nový Statut. Senátoři jej projednávali a schválili dle předloženého návrhu ve znění 

navržených změn na svém říjnovém zasedání. Schválit jej ještě musí Akademický senát UP. Novinkou bude na-
příklad rozšíření počtu kateder. Nová katedra klinického právního vzdělávání a rozvoje profesních dovedností 
vznikne ze současného Centra pro klinické a právní vzdělávání. Tento vnitřní předpis nabyde účinnosti dnem 
následujícím po dni zveřejnění.
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https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/monografie-nadezdy-siskove-rozebira-a-hodnoti-lidskopravni-mechanismy-na-urovni-eu
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/porota-ocenila-diplomovou-praci-absolventky-pravnicke-fakulty-cestnym-uznanim
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/porota-ocenila-diplomovou-praci-absolventky-pravnicke-fakulty-cestnym-uznanim
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/v-akademickem-senatu-pravnicke-fakulty-usedne-sedm-uplnych-novacku
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 » Senátoři na svém říjnovém zasedání schválili Novelu č. 2 Volebního řádu AS PF UP. Novelizovaný článek se týká 
voleb s hlasováním v elektronické formě. Vnitřní norma je zveřejněná na úřední desce.

Nové vnitřní normy
 » Návštěvníci studovny PF UP se musejí řídit jejím provozním řádem. Ten byl v listopadu novelizován. Novelu 

stejně jako úplné znění Provozního řádu studovny PF UP najdete na úřední desce.

 » Dne 18. listopadu nabyla účinnosti Novela č. 2 vnitřní normy PF-B-19/3 Stanovení požadavků pro řádný 
výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci. Změny doznal čl. 1 týkající se 
cílené odměny za publikační činnost.

 » V polovině listopadu nabyly účinnosti nové vnitřní normy děkana PF UP týkající se vědy a výzkumu, které při-
náší několik nástrojů na podporu i ocenění výzkumné činnosti na fakultě. Zveřejněny jsou na úřední desce. 
Jedná se o tyto normy: 
PF-B-21/09 - O vytvoření programu ReStart na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 
Norma zavádí speciální program na podporu akademiků, kteří se v předešlém období potýkali s objektivními 
překážkami, které jim znemožnily plnohodnotnou výzkumnou činnost (např. mateřská či rodičovská dovolená). 
Dle této normy je možné žádat o jednorázovou podporu na nastartování výzkumné činnosti (např. na cesty, 
nákup literatury apod.) 

PF-B-21/10 - Rozhodnutí děkana o zvláštních pravidlech pro stipendium pro pomocné vědecké síly v pozici 
tzv. junior asistenta výzkumu  
Norma vytváří možnost zapojit studenty PF UP do konkrétních výzkumných aktivit, a to v podobě zřízení pozice 
junior asistenta až na dobu 3 měsíců. Jedná se o speciální pozice pomocných vědeckých sil mimo (nad rámec) 
tradičního přidělování těchto pozic na katedry.  

PF-B-21/11 - Statut Ceny děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za excelentní výsledky 
v tvůrčí činnosti
Norma zavádí speciální ocenění tvůrčí činnosti na fakultě.

PF-B-21/12 - O Komisi pro ediční činnost a kvalitu výzkumu na Právnické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci
Norma zjednodušuje systém komisí, které realizovaly aktivity v rámci vědy a výzkumu. Zároveň sleduje cíl 
ustanovit stabilní poradní orgán, který bude vypomáhat vedení fakulty při činnostech souvisejících s vědou 
a výzkumem na fakultě (např. implementace Metodiky RVVI 2017+). 

PF-B-21/13 - Statut vnitřní grantové soutěže na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Norma přináší asi největší novinku, a to systém vnitřních grantů na PF UP. Vytvořením tohoto systému chce 
vedení naplňovat jeden ze svých hlavních programových cílů – podporu a rozvoj výzkumné činnosti. Nová 
norma přináší možnost usilovat o finanční podporu až na jeden rok v 5 různých schématech grantové pod-
pory.

https://www.pf.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska
https://www.pf.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska
https://www.pf.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska
https://www.pf.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska
https://www.pf.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska
https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FPF-B-21-09_ReStart_ke_zverejneni.pdf
https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FPF-B-21-10_Junior_asist_ke_zverejneni.pdf
https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FPF-B-21-10_Junior_asist_ke_zverejneni.pdf
https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FPF-B-21-11_Cena_dekana_ke_zverejneni.pdf
https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FPF-B-21-11_Cena_dekana_ke_zverejneni.pdf
https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FPF-B-21-12_Edicni_komise_ke_zverejneni.pdf
https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FPF-B-21-12_Edicni_komise_ke_zverejneni.pdf
https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FPF-B-21-13_Vnitrni_granty_ke_zverejneni.pdf
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Zahraniční spolupráce
 » Přes padesát černobílých fotografií zaplnilo předsálí auly právnické fakulty. Je na nich zachycena humani-

tární činnost norského polárního badatele, státníka, filantropa a nositele Nobelovy ceny, Fridtjofa Nanse-
na. Výstava je výstupem mezinárodního projektu Remember Nansen, který koordinuje Tallinn University 
of Technology a do kterého je právnická fakulta zapojena spolu s dalšími pěti partnery. Více o projektu 
i výstavě zde.

 » Týdenní intenzivní pobyt na PF UP má za sebou trojice doktorandů – Vesna Lazić, Lejla Ramić a Damir Mum-
inović – z právnické fakulty v Sarajevu. Podpora doktorských studentů partnerské fakulty, poskytnutí meto-
dického vedení i sdílení dobré praxe je součástí projektu CLOSER. „Našim cílem bylo poskytnout vybraným 
doktorandům zázemí naší fakulty, přístup ke zdrojům naší knihovny i zpětnou vazbu k jejich výzkumu,“ shrnul 
proděkan a koordinátor projektu Ondrej Hamuľák. Hlavní myšlenkou projektu CLOSER je vytvořit úzké vazby 
mezi fakultami v Olomouci a Sarajevu a přiblížit právní vzdělávání v Bosně unijním standardům.

Různé
 » Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásil 13. ročník studentské grantové soutěže na UP. Cílem soutěže 

je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a finan-
covaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Přihlášky lze podávat do 14. ledna 2022 do 16.00 
hodin. Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP. Podrobné 
informace najdete v dokumentu na webu UP.

 » Děkan právnické fakulty bude již podruhé oceňovat akademiky za jejich pedagogickou činnost. Opět po roce 
tak vyzývá celou akademickou obec fakulty k podávání nominací, které v písemné podobě přijímá do 15. pro-
since 2021. Ocenění děkan uděluje za vzdělávací činnost v kalendářním roce 2021. Více o Čestném uznání 
děkana PF UP v Olomouci za vzdělávací činnost zde.

 » I v letošním roce fakulta připravuje pro své zaměstnance novoročenky. Zejména s ohledem na finanční úsporu 
a udržitelný přístup bude preferována elektronická forma. K objednání novoročenek je třeba vyplnit jednoduchý 
formulář, nejpozději do pátku 26. listopadu do 12:00.

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/pravnicka-fakulta-pomaha-sirit-odkaz-nositele-nobelovy-ceny-fridtjofa-nansena/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/vyhlaseni-13-rocniku-studentske-grantove-souteze-na-up
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/dekan-pravnicke-fakulty-vyzyva-k-podavani-nominaci-na-cestne-uznani-za-vzdelavaci-cinnost-1
https://forms.office.com/r/uBDEK9Rj3Q
https://forms.office.com/r/uBDEK9Rj3Q
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Očekávané události
23.-26. listopadu | Gaudeamus Brno

 » V posledním listopadovém týdnu se na brněnském výstavišti koná Gaudeamus Brno 2021, evropský veletrh 
pomaturitního a celoživotního vzdělávání. Stánek na něm má i Univerzita Palackého. Právnickou fakultu repre-
zentují vybraní studenti.

26. listopadu | promoce absolventů | aula PF UP a livestream | 9:30, 11:30
 » Slavnostní promoce absolventů oborů Právo, Právo ve veřejné správě, Evropská studia se zaměřením na ev-

ropské právo a rigorózního řízení se uskuteční v pátek 26. listopadu v aule PF UP. Promující jsou rozděleni do 
dvou skupin, v 9:30 a v 11:30. Promoce se uskuteční za platných protiepidemiologických opatření. Promoce 
bude možné sledovat také živě online - první skupina, druhá skupina.

26. listopadu | Spotřebitelskoprávní moot court
 » Letošní ročník soutěže Spotřebitelskoprávní moot court jde do finále. Odborná porota již vyhodnotila písemná 

podání a rozeslala pozvánky na celorepublikové ústní kolo. Mezi postupujícími týmy jsou i studenti olomoucké 
fakulty. Finále soutěže, kterou tradičně vyhlašuje největší česká spotřebitelská organizace dTest, se uskuteční 
26. listopadu. 

3. prosince | den otevřených dveří | online | 9:30-11:00
 » Uchazeče čeká komentovaná videoprohlídka fakulty s představením nabízených programů, získají informace 

o podávání přihlášek a přijímacím řízení. Registrovaní zájemci o den otevřených dveří budou moci diskutovat 
se studenty a zástupci vedení fakulty.

6. prosince | Smrtící propaganda – fake news v post-konfliktním prostředí | aula PF UP a livestream | 17:00-19:00
 » Centrum pro mezinárodní humanitární a operační právo (CIHOL) při katedře mezinárodního a evropského prá-

va PF UP v Olomouci pořádá přednášku Smrtící propaganda – fake news v post-konfliktním prostředí. Hostem 
bude český kriminalista Vladimír Dzuro, bývalý vyšetřovatel u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou 
Jugoslávii v Haagu, který dnes pracuje v New Yorku jako vedoucí Odboru vnitřního vyšetřování OSN. Místa 
v aule jsou již zarezervována, kvůli omezené kapacitě auly a pro velký zájem bude setkání živě streamováno. 
Sledovat jej můžete na univerzitním YouTube kanále.

6. prosince a 7. prosince |Navrhujte a prezentujte jako profík. Pokaždé. | PF UP
 » Jedinečné školení výhradně určené pro doktorandy PF UP kombinující důraz na obsahovou úroveň prezentace 

a klíčové dovednosti jejího úspěšného předání posluchačům. 

9.-10. prosince | mezinárodní workshop Business and Human Rights
 » Ve dnech 9.-10. prosince se uskuteční on-line mezinárodní workshop Business and Human Rights, pořádaný 

katedrou mezinárodního a evropského práva PF UP. Letošní setkání navazuje na již vybudovanou tradici pro-
sincových diskusí a debat z oblasti mezinárodní a regionální ochrany lidských práv. Letošní on-line workshop 
bude ve znamení byznysu a porušení lidských práv. Probírána budou témata korporátní odpovědnosti firem, 
postavení nadnárodních společností, návrh závazného dokumentu o nadnárodních společnostech a poruše-
ních lidských práv, aj. Workshopu se zúčastní akademici a studenti z celého světa. Zoom link pro pasivní účast 
bude zveřejněn v nejbližších dnech. 

zPRÁVOdaj Právnické fakulty Univerzity Palackého | vychází jako měsíčník | za obsah odpovídají doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D., proděkanka JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
grafická sazba: Milan Fojt | úvodní text a editor: Mgr. Eva Hrudníková | E: komunikace.pf@upol.cz, T: 585 637 507 | vydání 7/2021

Máte novinku, která by v příštím zpravodaji neměla chybět? Dejte nám vědět. Pište (eva.hrudnikova@upol.cz), 
volejte (585 637 507) 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. Příští vydání 22. prosince 2021.

https://youtu.be/EDPwDBo76dA
https://youtu.be/Vio3-c25MU0
https://www.pf.upol.cz/studujte-u-nas/den-otevrenych-dveri
https://www.youtube.com/watch?v=JQZwF37-eu4
https://www.facebook.com/events/1598858587134554/?event_time_id=1598859867134426
https://sway.office.com/MudABQArW2YKGh0f?ref=Link

