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SLOVO DĚKANA
Vážené kolegyně a kolegové,
vážené studentky a studenti,

dovolte, abych vás pozdravil na konci roku 2021. Obdobně jako rok přechozí byl i tento končící velmi náročný pro 
celou akademickou obec, ať už pro vyučující, studenty a další zaměstnance naší fakulty. Mám za to, že se zvládl, 
a to díky vám všem. Proto děkuji za veškerou energii, čas i trpělivost, kterou jste vzdělávání i provozu fakulty 
věnovali. Přeji vám pokojné a odpočinkové Vánoce, studentům bezproblémové zkouškové období a všem pevné 
zdraví a úspěšný celý rok 2022. Těším se, že se v něm potkáme.
 Pokojné svátky.
 Václav Stehlík, děkan

Přečtěte si na Žurnálu online
 » Mezinárodní workshop propojil lidská práva a byznys

 » Soutěž v simulovaném soudním sporu: vítězství pro olomoucký tým a další cena k tomu

 » Univerzita Palackého oslovila během online dne otevřených dveří tisíce zájemců o studium

 » Právnická fakulta rozsvěcuje vánoční stromeček pro předčasně narozeného Vašíka

Z fakultního senátu
 » Akademický senát právnické fakulty bude mít v pátém funkčním období v řadě stejného předsedu. Důvěru 

senátorů, a to tentokrát všech, získal opět Michal Bartoň, docent katedry ústavního práva. Místopředsedkyní 
senátu bude doktorandka Denisa Coufalová. Rozhodli o tom nově zvolení senátoři v online volbách po ustavu-
jícím zasedání, které se konalo 29. listopadu.

 » Akademický senát PF UP na svém prosincovém jednání, posledním v roce 2021, schválil návrh nového Statutu 
PF UP ve znění schváleném Akademickým senátem UP dne 10. prosince 2021. Nový statut nabyde účinnosti 
1. ledna 2022.
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https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/mezinarodni-workshop-propojil-lidska-prava-a-byznys/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/soutez-v-simulovanem-soudnim-sporu-vitezstvi-pro-olomoucky-tym-a-dalsi-cena-k-tomu/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/soutez-v-simulovanem-soudnim-sporu-vitezstvi-pro-olomoucky-tym-a-dalsi-cena-k-tomu/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/soutez-v-simulovanem-soudnim-sporu-vitezstvi-pro-olomoucky-tym-a-dalsi-cena-k-tomu/
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Z vědecké rady
 » Vědecká rada PF UP na svém listopadovém zasedání projednala a vzala na vědomí návrh plánu realizace Stra-

tegického záměru PF UP 2021+ pro rok 2022. Strategický záměr PF UP 2021+ vychází a navazuje na Strategický 
záměr Univerzity Palackého v Olomouci, obsahuje 5 priorit a 9 strategických cílů.

 » Členové vědecké rady schválili zařazení předmětu Insolvenční právo mezi povinné předměty v magisterském 
studijním programu Právo a právní věda, pro 4. ročník studia. Nejdříve tedy v letním semestru akademického 
roku 2022/2023.

 » Vědecká rada schválila podle předloženého návrhu v něm uvedené nehabilitované osoby pro jednotlivé v něm 
uvedené činnosti (jako členy komisí pro státní doktorskou zkoušku, pro státní rigorózní zkoušku, pro ústní část 
státní závěrečné zkoušky, pro obhajoby kvalifikačních prací a jako školitele), a to vždy pro v předloženém ma-
teriálu uvedený studijní program, obor, specializaci. Na seznamu je celkem 72 odborníků ze všech kateder PF 
UP, vyjma katedry jazyků, a Centra pro klinické právní vzdělávání.

Různé
 » Výuka v zimním semestru skončila. Tak jaké to bylo? Studenti, využijte příležitost k pochvale i spravedlivé kritice. 

Online evaluace jsou otevřené do poloviny února.

 » Měsíčník Právní rádce už posedmé sestavil žebříček významných žen v právnických profesích. Je na něm více 
než stovka osobností, které posouvají hranice svých oborů. Do kategorie Politika, společnost, akademie zařadil 
měsíčník také dvě akademičky z olomoucké právnické fakulty – Kamilu Bubelovou, vedoucí katedry teorie práva 
a právních dějin, a Kateřinu Frumarovou, vedoucí katedry správního práva a finančního práva. V prosincovém 
vydání také najdete rozhovor s advokátkou Michalou Plachkou, absolventkou PF UP, která byla zvolená do vedení 
České advokátní komory.

 » Osobně zatýkal vůbec prvního válečného zločince od druhé světové války, starostu Vukovaru Slavka Dokmanovi-
če, a také odrýval masový hrob na farmě Ovčara. Nejen o nejsilnějších okamžicích své profesní kariéry hovořil na 
právnické fakultě Vladimír Dzuro, bývalý vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii 
v Haagu. Dvouhodinový záznam přednášky, kterou pořádalo Centrum pro mezinárodní humanitární a operační 
právo (CIHOL) při právnické fakultě, je nyní dostupný na fakultním i univerzitním YouTube kanále.

 » Právnická fakulta uspořádala 17. prosince konferenci Nové znalecké právo po prvním roce své účinnosti. Se svý-
mi příspěvky na ní vystoupili Mgr. Luboš Dörfl, Ph.D., předseda Vrchního soudu v Praze, JUDr. Petr Ševčík, Ph.D., 
soudce Okresního soudu v Karlových Varech, Mgr. Jan Benýšek a JUDr. Vladimír Šarapajev z Ministerstva spra-
vedlnosti, a doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., předseda prezidia Asociace znalců a odhadců. Konference se konala 
hybridní formou. Do Olomouce dorazilo na 30 účastníků, více než 70 se pak připojilo online.

https://eval.upol.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=UBU1yGz509k
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 » Studijní oddělení PF UP je od 20. do 31. prosince uzavřené. Knihovna PF UP je uzavřená od 22. do 31. prosince. 

 » Jako každým rokem bude na PF UP po dobu vánočních svátků omezen provoz z důvodu úspor za tepelnou ener-
gii. Budovy se uzavřou 23. prosince ve 13:00. Fakulta se otevře v pondělí 3. ledna 2022.

 » Fakulta jako poděkování za pracovní nasazení v roce 2021 připravila pro své zaměstnance vánoční balíčky. Připra-
veny jsou k vyzvednutí na vrátnici budovy A, a to až do 10. ledna 2022.

Očekávané události
do 13. února | zkouškové období

15. ledna | den otevřených dveří | online | 10:00-11:30
 » Den otevřených dveří na PF UP se uskuteční 15. ledna od 10:00 online. Uchazeče čeká komentovaná video-

prohlídka fakulty s představením nabízených programů, získají informace o podávání přihlášek a přijímacím 
řízení. Registrovaní zájemci budou moci diskutovat se studenty a zástupci vedení fakulty.

25.-27. ledna | Gaudeamus Praha
 » V posledním lednovém týdnu se na letňanském výstavišti PVA Expo koná Gaudeamus Praha 2022, evropský 

veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání. Stánek na něm má i Univerzita Palackého. Právnickou fakul-
tu budou reprezentovat vybraní studenti.

27.-28. ledna | konference Procesní specifika řešení spotřebitelských sporů | PF UP
 » Konference je organizována v rámci stejnojmenného projektu GAČR. První den konference bude věnována 

pozornost zahraničním procesním úpravám. S národními zprávami vystoupí kolegové z Rakouska, Slovenska, 
Polska, Maďarska a Holandska.  Druhý den konference bude zaměřený na specifika řešení spotřebitelských 
sporů v českém civilním procesu.  

14. února | zahájení výuky v letním semestru

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 26. ledna 2022.

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.
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https://www.pf.upol.cz/studujte-u-nas/den-otevrenych-dveri/

