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ÚVOD

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI V ROCE 2021

Právnická fakulta Univerzity Palackého (dále jen „PF UP“ nebo “fakulta“) navazuje na staletou tradici
vysokého právnického učení v Olomouci. Její moderní historie se začala psát v roce 1991, kdy vznikla jako
první porevoluční právnická fakulta v tehdejším Československu. Posláním PF UP je podporovat hodnoty
svobody, demokracie a občanské společnosti. Ze všech právnických fakult v ČR nabízí nejpropracovanější
systém dovednostního a praktického vzdělávání, které začíná už od prvního ročníku. Její právní kliniky patří
ke špičce v evropském měřítku.

PF UP jako nedílná součást Univerzity Palackého v Olomouci a její samosprávy rozvíjí vzdělanost a nezávislé
vědecké bádání ve všech druzích vědních disciplín zabývajících se právem. Zaručuje akademické svobody
a práva. Podporuje realizaci kvalitní výuky a svobodné tvůrčí činnosti, realizuje doplňkovou činnost a vytváří
pro všechny tyto činnosti podmínky. Usiluje o to připravit své studenty na úspěšnou a společensky
odpovědnou praxi, která bude respektovat a hájit hodnoty a principy demokratického právního státu. PF UP
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se snaží ve všem, co dělá, o dokonalost, inovaci, týmovou práci, transparentnost, akademickou svobodu
a integritu.

I rok 2021 byl poznamenán pandemií COVID-19, která značně ovlivnila řadu činností a fungování PF UP, přesto
však fakulta pokračovala ve zvyšování kvality vzdělávacích, vědeckých a tvůrčích procesů, a to zejména
v distanční formě. V rámci aktivit směřujících k široké veřejnosti pak byly pořádány kurzy v rámci univerzity
třetího věku a celoživotního vzdělávání, které taktéž probíhaly online. V roce 2021 byl rovněž schválen nový
Statut PF UP v Olomouci.

I přes náročnou situaci spojenou s pandemií COVID-19 poskytovala PF UP kvalitní, flexibilní, ale dostatečně
náročné studium a vzdělávání s významným podílem virtuálního a jiného podpůrného prostředí za využití
inovativních postupů a nejmodernějších digitálních technologií s cílem poskytnout trvale hodnotné vzdělání
pro celou profesní budoucnost absolventa a rozvíjet všechny aspekty profilu absolventa, tj. znalosti,
dovednosti i profesní hodnoty. Ačkoliv výuka v roce 2021 probíhala v převážné většině online formou, PF UP
neslevila ze svých nároků a nadále kladla důraz na kariérní, profesní a studijní poradenství, zvyšování počtu
uchazečů a poskytování podpory studentům se specifickými potřebami, mimořádně nadaným i socio-
ekonomicky znevýhodněným studentům.

Fakulta si v roce 2021 prošla řadou rekonstrukcí. Rozrostla se o nové centrální křídlo s moderní knihovnou.
Knihovna nese jméno po české právničce, političce, bojovnici za práva žen a oběti justiční vraždy během
komunistických politických procesů JUDr. Miladě Horákové. V roce 2021 byla dále dokončena nájezdová
rampa na budovu A, proběhla také modernizace rotundy. Další rekonstrukce pak proběhla ve 3. patře budovy
B, zde vznikly dvě nové učebny, několik pracoven a tiskové centrum pro zaměstnance.

PF UP v roce 2021 realizovala 11 studijních programů, zabezpečovala rigorózní řízení ve 14 oborech a habili-
tační řízení v oboru Občanské právo, vše na základě platných akreditací Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a RVH UP v Olomouci.

PF UP provází trvalý zájem lidí o studium. O studium na fakultě pro akademický rok 2021/2022 stálo celkem
1 777 uchazečů (pro akademický rok 2020/2021 potom 1 744 uchazečů). Přijato z nich bylo 395 a ke studiu se
zapsalo 387 posluchačů. Čísla ovšem, kromě vykazovaného roku, v posledních letech mírně ovlivňuje
nepříznivý demografický vývoj. Na konci roku 2021 studovalo na PF UP v akreditovaných studijních
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Studies – The Review of European Law, Economics and Politics.

Mezi priority PF UP stále patří rozvoj zahraničních vztahů s partnerskými fakultami, a to i přes specificky
národní charakter právnického vzdělávání. Stejně jako loni, ani rok 2021 nebyl kvůli pandemii příznivý pro
navazování nových partnerství, i tak se však podařilo zahájit např. spolupráci s prestižní Université de
Strassbourg, která však byla formalizována až na počátku roku 2022 a to kvůli zpoždění projektu Erasmus
Without Paper (EWP).

Kvůli pandemii byly zorganizovány pouze tradiční letní zimní školy – Central Europe and EU Integration.
Celosvětová pandemie se výrazně projevila i na množství studijních pobytů a stáží studentů, a to jak
přijíždějících na PF UP, tak i vyjíždějících. Mnoho studentů své plánované pobyty v zahraničí zrušilo s ohle-
dem na nejistou situaci a samozřejmě také na uzavření hranic. Studenti postupně začínají plně využívat
online výuky i virtuálních mobilit, tedy mobilit, kdy ve skutečnosti do zahraničí nevyjíždějí, ale přednášek
nebo stáže se účastní on-line. I v roce 2021 vedení PF UP zajistilo odborná školení a konzultace v oblasti
distančního vzdělávání pro akademické pracovníky a zakoupilo potřebné vybavení pro vytvoření kvalitních
výukových opor. PF UP pokračovala v systematickém vytváření online výukových opor pro výuku v cizích
jazycích.

Celkem bylo v roce 2021 realizováno 8 praktických stáží. Jednalo se i o velmi prestižní stáže, mimo jiné na
Stálém zastoupení ČR při OSN v Ženevě. Reprezentaci PF UP v zahraničí zajišťují rovněž studentské týmy
v mezinárodních soutěžích – tzv. Moot Courts.

Česká justice slavila v roce 2021 úspěch na mezinárodním soutěžním poli. Vděčila za to týmu složenému
z absolventů PF UP. Přivezli 4. místo z prestižní argumentační soutěže Themis 2021. Do finále, které se konalo
v Lisabonu, se probojovalo osm evropských týmů. Dalším úspěchem například bylo 2. místo v rámci Ceny
Jacquese Derridy v oblasti společenských a humanitních věd či 4. místo v soutěži Lidskoprávní moot court.

V roce 2021 si PF UP připomínala 30. výročí od svého obnovení. V září fakulta připravila dvě slavností akce,
jedna byla pro studenty a druhá pak pro zaměstnance, absolventy, partnery a podporovatele. Slavnostní
setkání se uskutečnilo přímo na fakultě. V jeho programu bylo udělení medaile Za zásluhy o rozvoj UP nebo
odhalení pamětní desky Miroslava Liberdy, prvního děkana obnovené PF UP, která vznikla díky finančním
darům absolventů. Slavnostně byla otevřena také nová Knihovna Milady Horákové.

programech 1 639 studentů (k 31. 12. 2020 potom 1 573 studentů), z toho 25 v bakalářském programu Právní
specializace – Právo ve veřejné správě, 130 studentů v bakalářském programu Právo ve veřejné správě, 557
studentů v dobíhajícím pětiletém magisterském programu Právo a právní věda, 761 studentů v nově
akreditovaném magisterském programu Právo a právní věda, 68 v navazujícím magisterském programu
Politologie – Evropská studia se zaměřením na evropské právo, 2 v navazujícím magisterském studijním
programu v angličtině Specialisation in Law a 10 v programu International and European Law. V dobíhajícím
doktorském prezenčním studijním programu Teoretické právní vědy studovalo na konci roku 2021 celkem
15 studentů, a nově akreditovaném v doktorském kombinovaném programu Teoretické právní vědy
8 studentů. V nově akreditovaném doktorském prezenčním studijním programu Teoretické právní vědy
studovalo 32 studentů a totožný program v kombinované formě 19 studentů. V doktorském studijním
programu v angličtině Theoretical Legal Sciences studoval 1 student, stejný program v kombinované formě
neabsolvoval žádný student. V doktorském prezenčním studijním programu International and European Law
studovalo 11 studentů.

V roce 2021 absolvovalo PF UP ve všech akreditovaných programech celkem 206 posluchačů (v roce 2020 pro
srovnání 213).

Nad rámec akreditovaných studijních programů se na PF UP v roce 2021 stejně jako v minulých letech
realizovala celá řada vzdělávacích aktivit namířených dovnitř fakulty. Pořádaly se workshopy, soutěže, kurzy,
besedy, letní školy, školení a setkání určená jak studentům, tak zaměstnancům. Některé byly otevřeny i širší
veřejnosti.

Kvůli epidemii koronaviru se v roce 2021 neuskutečnila konference Olomoucké právnické dny, která je
nejvýznamnější akcí svého druhu pořádaná fakultou. Jiné konference se podařilo zorganizovat alespoň
online, hybridně, některé pak za dodržení platných epidemických opatření.

Fakulta vydává nebo spolupracuje na vydávání tří odborných časopisů, a to Acta Iuridica Olomucensia;
International and Comparative Law Review a European Studies – The Review of European Law, Economics
and Politics (vydávaný Českou asociací pro evropská studia z. s. a Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law
Právnické fakulty Univerzity Palackého). International and Comparative Law Review je indexován v databázi
Scopus od roku 2019. Od roku 2020 je v této prestižní databázi také druhý anglicky psaný časopis European
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Loňský rok se na PF UP také nesl v duchu několika novinek. Jenou z nich je Psychologická poradna pro
studenty a zaměstnance, která nabízí bezplatné poradenství v otázkách osobních, vztahových, rodinných,
studijních a pracovních.

Fakulta dále nově a velmi úzce spolupracuje s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Zástupci obou
institucí podepsali v říjnu 2021 memorandum, jehož cílem je hlubší propojení akademické sféry a praxe.

V roce 2021 PF UP poprvé udělila speciální Stipendium Petra Zoubka pro mimořádně nadaného studenta
PF UP. Od zimního semestru 2021 pak začalo nově na PF UP fungovat Oddělení praxí a stáží, které
shromažďuje a koordinuje nabídky smluvních partnerů. Praxe a stáže studenti uskutečňují v rámci povinně
volitelného předmětu.

Fakulta je řadu let spojována s charitou a pomocí druhým, a právě advent je na PF UP již tradičně spojen
s nezištnou pomocí druhým. Tentokrát nasměrovali akademici, zaměstnanci, studenti a absolventi pomoc do
vlastních řad a rozhodli se pomoci v nelehké životní situaci rodině kolegy z katedry soukromého práva
a civilního procesu. Vybrat se podařilo přes 113 tisíc korun.

Vedení PF UP si uvědomuje, že bez svých zaměstnanců by fakulta nedokázala fungovat na tak vysoké úrovni,
na které pracuje, proto se snaží o ně pečovat, jak v rámci osobnostního rozvoje, tak jejich zdraví. Kromě
možnosti Celoživotního vzdělávání na UP, fakulta dále svým zaměstnancům nabízela kurzy cizího jazyka ve
dvou úrovních a novinkou na PF UP bylo v roce 2021 také rehabilitační cvičení, které v době pandemie
probíhalo online formou. V rámci podpory ve VaV a usnadnění návratu po mateřské dovolené byla nově
vydána vnitřní norma PF-B-21/09 O vytvoření programu ReStart na Právnické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci.

Tato výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření PF UP zpracovaná v návaznosti na ustanovení
§ 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), v aktuálním znění, obsahuje informace o vnitřní organizaci fakulty, informace o studij-
ních záležitostech, o personálním obsazení fakulty, o vývoji vědecko-výzkumných aktivit, internacionalizaci,
hospodaření a dalších aktivitách v roce 2021.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

NÁZEV A ADRESA

Právnická fakulta Univerzity Palackého (PF UP) v Olomouci

17. listopadu 8

771 11 Olomouc

VEDENÍ PRÁVNICKÉ FAKULTY

Děkan:

• doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D.

Předseda akademického senátu:

• doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.
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Proděkani:

• JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI
proděkan pro zahraniční záležitosti a statutární zástupce děkana

• JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum

• doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
proděkan pro doktorské studium, kvalifikační řízení a finance

• JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
proděkanka pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost

• JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.
proděkan pro bakalářské a magisterské studijní programy

• doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D.
proděkanka pro organizaci a rozvoj

Tajemník fakulty:

• Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D.

CENTRÁLNÍ ADMINISTRATIVNÍ JEDNOTKY

Sekretariát děkana

• Renáta Grézlová

Studijní oddělení

Vedoucí:
• Bc. Vladěna Břeňová, DiS.

správa a zajištění agendy související se studiem na fakultě, databáze STAG, přijímací řízení

Referentky:
• Šárka Jelínková

magisterské studium oboru Právo, 2.–5. ročník
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• Mgr. Lucie Kovaříková, Ph.D.
do 31. 1. 2021

• Mgr. Tetiana Arkhangelská, PhD.
od 11. 1. 2021

• Bc. Lenka Sedláková
bakalářské a navazující magisterské studium, magisterské studium oboru Právo 1. ročník, rozvrh výuky

• Bc. Alice Tandlerová
doktorské studium, administrátorka oboru Právo v CŽV, rigorózní řízení

Zahraniční oddělení

Vedoucí:
• Mgr. Radana Kuncová

Referentky:
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Ekonomický úsek

• Marcela Mazuráková

Podatelna

• Bc. Eva Grulichová

Správce počítačové sítě:

• Mgr. Petr Šuta

Provozní úsek

Vedoucí správy budov:
• Zdeněk Nožka

Údržba a ostraha:
• Viktor Kráčmar
• Anna Ožanová
• Libuše Kráčmarová
• Šárka Galvasová
• Simona Tranžík
• Iva Hanzlová
• Miroslava Schröterová

• Brigita Huňková
• Jarmila Sedláčková
• Lenka Tisoňová – do 30. 6. 2021
• Lenka Bazgerová – od 1. 9. 2021
• Věra Jakešová – od 1. 9. 2021

Centrum pro podporu vědy a výzkumu

Oddělení komunikace a vnějších vztahů

Vedoucí:
• Mgr. Eva Hrudníková

Referenti:

• Mgr. Daniel Pospíšil
• Mgr. Michaela Šrámková

• Mgr. Markéta Sýkorová

• Mgr. Dagmar Skoupilová
• Ing. Kristýna Ondráčková

• Lukáš Walek

Oddělení pro organizaci a rozvoj

• Bc. Aneta Křížová
• Milan Fojt

• Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D. – od 1. 9. 2021

Personální a mzdové oddělení

• Šárka Jordanová • Bc. Jana Podstatzká
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KATEDRY A CENTRA

Katedra jazyků

• PhDr. Kamila Tozzi di Angelo – vedoucí katedry

Katedra mezinárodního a evropského práva

• doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. – vedoucí katedry

Katedra politologie a společenských věd

• Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D. – vedoucí katedry

Katedra soukromého práva a civilního procesu

• prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. – vedoucí katedry

Katedra správního práva a finančního práva

• doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. – vedoucí katedry

Katedra teorie práva a právních dějin

• JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D. – vedoucí katedry

Katedra trestního práva

• doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. – vedoucí katedry

Katedra ústavního práva

• doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. – vedoucí katedry

Centrum pro klinické právní vzdělávání

• JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D. – vedoucí katedry
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SAMOSPRÁVNÉ AKADEMICKÉ ORGÁNY

Akademický senát

Akademický senát PF UP je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem, má 15 členů. Ti jsou
voleni akademickou obcí fakulty na tříleté funkční období. Akademický senát PF UP tvoří komora
akademických pracovníků (9 zástupců) a komora studentská (6 zástupců). Jeho činnost se řídí Volebním
řádem AS PF UP a Jednacím řádem AS PF UP. Akademický senát volí děkana, schvaluje rozpočet, rozhoduje
o změnách uspořádání fakulty atd. Může řešit i aktuální problémy studentů a zaměstnanců.

V průběhu roku 2021 zasedal tento senát v následujících termínech:

22. 2., 10. 5., 28. 6., 20. 9., 12. 10., 25. 10., 29. 11., 20. 12. 2021.

Zápisy z jednání lze najít na https://www.pf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/

Složení akademického senátu do 22. 11. 2021

Předseda senátu:
• doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. – Katedra ústavního práva

Místopředseda:
• JUDr. Tomáš Vachutka – doktorský studijní program, Správní právo

Členové – akademičtí pracovníci:
• doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. – Katedra teorie práva a právních dějin
• doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. – Katedra správního práva a finančního práva
• doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. – Katedra politologie a společenských věd
• doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. – Katedra soukromého práva a civilního procesu
• JUDr. et Mgr. Lukáš Ryšavý Ph.D. – Katedra mezinárodního a evropského práva
• doc. JUDr. Ondřej Svaček, LL.M. Ph.D. – Katedra mezinárodního a evropského práva
• JUDr. et Mgr. Taťána Zelenská, Ph.D. – Katedra správního práva a finančního práva
• JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. – Katedra správního práva a finančního práva

https://www.pf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/
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Členové – studenti:

• Martin Dvořák – Právo, 5. ročník
• František Kousal – Právo, 5. ročník
• Tomáš Pustka – Právo, 5. ročník

• Marek Stratilík – Právo, 5. ročník
• Jiří Stýblo – Právo, 5. ročník
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Vědecká rada

Vědecká rada PF UP je samosprávným orgánem fakulty. Je složená z významných osob z oborů, v nichž fakulta
realizuje výukovou, výzkumnou či jinou činnost, projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní
programy, také se věnuje habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorů. Členy jmenuje děkan fakulty
po schválení Akademickým senátem PF UP.

Složení Vědecké rady PF UP

Předseda:
• doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. – děkan, Katedra mezinárodního a evropského práva

Interní členové:
• doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. – Katedra ústavního práva
• doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. – Katedra teorie práva a právních dějin
• doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. – Katedra politologie a společenských věd
• doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. – Katedra správního práva a finančního práva
• doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. – Katedra soukromého práva a civilního procesu
• prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. – Katedra soukromého práva a civilního procesu
• prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. – Katedra mezinárodního a evropského práva
• doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. – Katedra ústavního práva
• doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. – Katedra správního práva a finančního práva
• doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. – Katedra soukromého práva a civilního procesu
• doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. – Katedra mezinárodního a evropského práva
• doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. – Katedra správního práva a finančního práva
• prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. – Katedra správního práva a finančního práva
• doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. – Katedra trestního práva
• doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. – Katedra mezinárodního a evropského práva
• doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. – Katedra soukromého práva a civilního procesu
• doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D. – Katedra soukromého práva a civilního procesu
• prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. – Katedra teorie práva a právních dějin – do 1. 10. 2021

Složení akademického senátu od 23. 11. 2021

Předseda senátu:
• doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. – Katedra ústavního práva

Místopředseda:
• Mgr. Denisa Coufalová – DSP Teoretické právní vědy, 3. ročník

Členové – akademičtí pracovníci:
• Mgr. Leona Černá – Katedra jazyků
• doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. – Katedra teorie práva a právních dějin
• doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. – Katedra správního práva a finančního práva
• JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. – Katedra soukromého práva a civilního procesu
• doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. – Katedra mezinárodního a evropského práva
• doc. JUDr. Ondřej Svaček, LL.M. Ph.D. – Katedra mezinárodního a evropského práva
• doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. – Katedra trestního práva
• JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. – Katedra správního práva a finančního práva

Členové – studenti:

• Michal Bedlovič – Právo a právní věda, 4. ročník
• Vojtěch Kalmár – Právo a právní věda, 3. ročník
• David Krejčí – Právo a právní věda, 4. ročník

• David Marhold – Právo a právní věda, 3. ročník
• Bára Pavlásková – Právo a právní věda, 3. ročník
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Externí členové:
• JUDr. Josef Baxa – soudce Nejvyššího správního soudu ČR, předseda rozšířeného senátu tohoto soudu
• prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy
• doc. JUDr. Eduard Burda, Ph.D. – děkan Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě
• JUDr. Eduard Bárány, DrSc. – emeritní místopředseda Ústavního soudu SR, Ústav státu a práva SAV
• JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. – Katedra správního práva a finančního práva
• doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. – Ústav státu a práva AV ČR
• prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš – Ústav státu a práva AV ČR
• doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum, Právnická fakulta Masarykovy

univerzity v Brně
• doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. – vedoucí Katedry mezinárodního a evropského práva, Právnická

fakulta Masarykovy univerzity v Brně
• prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. – děkan Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze
• prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Ph.D. – děkanka Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě
• JUDr. Pavel Rychetský – předseda Ústavního soudu ČR
• prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. – předseda Nejvyššího soudu ČR
• doc. JUDr. Martin Škop, Ph.D. – děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
• prof. JUDr. Marek Števček, Ph.D. – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
• doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, Ph. D. – děkan Právnické fakulty UPJŠ Košice
• prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, LRV

Disciplinární komise

Disciplinární komisi zřizuje děkan fakulty. Při jednání se řídí Disciplinárním řádem UP pro studenty.

Disciplinární komise s funkčním obdobím od 1. 7. 2020 do 1. 7. 2022:

Předseda:
• doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. – Katedra trestního práva

Členové z řad akademiků:
• JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D. – Katedra ústavního práva
• JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. – Katedra soukromého práva a civilního procesu
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Členové z řad studentů:
• Renáta Boráková – obor Právo
• Mgr. Bc. Denisa Coufalová – doktorský studijní program Teoretické právní vědy, obor Trestní právo
• Jiří Stýblo – obor Právo

Další orgány fakulty

Kolegium děkana

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana zřízeným na základě Statutu PF UP. Jeho členy jsou
proděkani, tajemník, vedoucí kateder a center, předseda a místopředseda AS PF UP a další osoby, o nichž tak
svým rozhodnutím určí děkan.

Předseda:
• doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D.

Členové:
• Ing. Petr Bačík, Ph.D.
• doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.
• JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.
• JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI
• doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
• JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.
• doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.
• doc. JUDr. Michael Kohajda
• JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.
• Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D.
• doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.

• doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
• JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
• prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
• JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.
• PhDr. Kamila Tozzi di Angelo
• doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D.
• Jaroslav Křepelka – do 30. 11. 2021

zástupce AS PF UP
• Tereza Gajová (ELSA)
• Mgr. Denisa Coufalová – od 2. 12. 2021

zástupkyně AS PF UP
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Oborová rada

Teoretické právní vědy

Oborová rada doktorského studijního programu Teoretické právní vědy je složena převážně z interních
akademických pracovníků, kteří se na realizaci doktorského studijního programu na PF UP, jeho kvalitě
a směřování podílejí především. Externí členové jsou uznávanými právníky a význačnými představiteli
akademické sféry. Všichni navržení členové jsou habilitovanými akademickými pracovníky. Složení Oborové
rady doktorského studijního programu Teoretické právní vědy je navrženo tak, aby byly optimálně
zastoupeny všechny specializace, jež budou na PF UP v rámci tohoto doktorského studijního programu
realizovány. Předsedou oborové rady doktorského studijního programu je podle § 47 odst. 6 zákona
o vysokých školách garant programu.

Předseda:
• prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. – garant, PF UP v Olomouci

Členové:
• doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. – PF UP v Olomouci
• prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš – Ústav státu a práva AV ČR
• doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph. D. – PF UP v Olomouci
• prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. – PF UP v Olomouci
• prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. – PF UP v Olomouci
• doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. – PF UP v Olomouci
• doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. – PF UP v Olomouci
• prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. – PF UK v Praze
• doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. – PF UP v Olomouci
• doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. – PF UP v Olomouci
• doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. – PF UP v Olomouci
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International and European Law

Oborová rada cizojazyčného doktorského studijního programu International and European Law je sestavena
s ohledem na specializované zaměření studijního programu z uznávaných odborníků relevantních oborů.
V navrženém složení oborové rady tvoří většinu členů habilitovaní akademičtí pracovníci. Předsedou oborové
rady doktorského studijního programu je podle § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách garant programu.

Předseda:
• doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. – garant DSP, PF UP v Olomouci

Členové:
• JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI – PF UP v Olomouci
• JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D. – PF UP v Olomouci
• prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. – PF UP v Olomouci
• doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. – PF MU v Brně
• doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. – PF UP v Olomouci
• doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. – PF MU v Brně
• doc. JUDr. Ondřej Svaček, LL.M., Ph.D. – PF UP v Olomouci
• doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. – PF UP v Olomouci
• prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. – PF UK

Ediční komise

Ediční komise je poradním orgánem děkana ve věcech ediční a publikační činnosti v oblasti podpory vědy
a výzkumu.

Předseda:
• JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

Členové:
• JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.
• doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
• doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.

• JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.
• Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D.
• doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.
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ZASTOUPENÍ PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO VE VYSOKOŠKOL-
SKÝCH ORGÁNECH UP, ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH ASOCIACÍCH

Akademický senát Univerzity Palackého

V Akademickém senátu Univerzity Palackého zastupovali v roce 2021 PF UP celkem dva akademičtí pracovníci
a jeden student.

Komora akademických pracovníků
• JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA – předseda – do 30. 4. 2021
• JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.
• JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.

Studentská komora
• Marek Stratilík

Vědecká rada Univerzity Palackého

• doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D.

Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Palackého

• JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA – do dubna 2021
• JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. – do června 2021
• doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. – od září 2021

Kolegium rektora Univerzity Palackého

• JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
• doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D.
• JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
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Komise pro kvalitu Univerzity Palackého

• JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA – PF UP, předseda – od května 2021
• doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.

Rada vysokých škol

V Radě vysokých škol zastupoval v roce 2021 PF UP doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. (Sněm RVŠ).

Elfa

PF UP je členem Evropské asociace právnických fakult (ELFA).

Centrum pro klinické a právní vzdělávání

Členové Centra pro klinické a právní vzdělávání jsou členy dvou mezinárodních organizací: GAJE (Global
Alliance for Justice Education) a ENCLE (European Network for Clinical Legal Education), která má sídlo přímo
na PF UP.

ZMĚNY V OBLASTI VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

V roce 2021 nabyly účinnosti tyto vnitřní předpisy a normy děkana:

Vnitřní předpisy:
• PF-A-21/02: Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci;

• PF-A-17/01-N02: Novela č. 2 Volebního řádu Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci;

• PF-A-17/01-ÚZ02: Volební řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého vOlomouci –
II. Úplné znění;

• PF-A-17/02-N01: Vnitřní předpis, kterým se mění Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci PF-A-17/02;

• PF-A-17/02-ÚZ01: Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci –
I. úplné znění;

• PF-A-21/01: Jednací řád Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

• doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
• prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

• PhDr. Kamila Tozzi di Angelo
• Lukáš Walek
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Vnitřní normy:
• PF-B-18/7-N01: Novela č. 1 vnitřní normy O stipendiu J. L. Fischera na podporu studia v cizo-

jazyčném doktorském studijním programu;

• PF-B-18/7-ÚZ01: O stipendiu J. L. Fischera na podporu studia v cizojazyčném doktorském studijním
programu – I. úplné znění;

• PF-B-21/15: Pravidla užití Sociálního fondu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci;

• PF-B-19/03-N02: Novela č. 2 vnitřní normy PF-B-19/3 Stanovení požadavků pro řádný výkon práce
a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci;

• PF-B-19/3-ÚZ02: Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP –
akademičtí pracovníci – II. úplné znění;

• PF-B-21/05-N01: Novela č. 1 vnitřní normy Provozní řád studovny Právnické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci;

• PF-B-21/05-ÚZ01: Provozní řád studovny Právnické fakulty Univerzity Palackého vOlomouci – I. Úplné znění;

• PF-B-21/09: O vytvoření programu ReStart na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci;

• PF-B-21/10: Rozhodnutí děkana o zvláštních pravidlech pro stipendium pro pomocné vědecké
síly v pozici tzv. junior asistenta výzkumu;

• PF-B-21/11: Statut Ceny děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za exce-
lentní výsledky v tvůrčí činnosti;

• PF-B-21/12: O Komisi pro ediční činnost a kvalitu výzkumu na Právnické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci;

• PF-B-21/13: Statut vnitřní grantové soutěže na Právnické fakultě Univerzity Palackého vOlomouci;

• PF-B-18/4-N02: Novela č. 2 vnitřní normy Stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko
hospodářských pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci;

• PF-B-18/4-ÚZ02: Stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků
Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – II. úplné znění;

• PF-B-21/06: Náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci;

• PF-B-21/03: Provozní řád užívání skříněk na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci;

• PF-B-21/1: O doktorských stipendiích.
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STUDIUM

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

PF UP v roce 2021 realizovala 11 studijních programů, zabezpečovala rigorózní řízení ve 14 oborech a habili-
tační řízení v oboru Občanské právo, vše na základě platných akreditací Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a RVH UP v Olomouci.

ROZDĚLENÍ AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ – podle typu studia a formy studia

Bakalářské studijní programy:

Studijní program B6804 – Právní specializace: studium bakalářské, forma prezenční

• obor: Právo ve veřejné správě – akreditováno do 31. 12. 2019, na dostudování do 31. 12. 2024

Studijní program B421A220006 – Právo ve veřejné správě: studium bakalářské, forma prezenční

• akreditováno do 8. 8. 2028
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Magisterské studijní programy:

Studijní program M6805 – Právo a právní věda: studium magisterské, forma prezenční

• obor: Právo – akreditováno do 31. 8. 2019, na dostudování do 31. 12. 2024

Studijní program M0421A220005 – Právo: studium magisterské, forma prezenční

• včetně rigorózního řízení – akreditováno do 8. 8. 2028

Studijní program N6701 – Politologie: studium navazující magisterské, forma prezenční

• obor: Evropská studia se zaměřením na evropské právo – akreditováno do 31. 12. 2022, na dostudování
do 31. 12. 2024

Studijní program N6804 (v anglickém jazyce) – Specialisation in Law: studium navazující magisterské,
forma prezenční

• obor: International and European Law – akreditováno do 31. 12. 2019, na dostudování do 31. 12. 2024

Studijní program N0421A220002 (v anglickém jazyce) – International and European Law: studium
navazující magisterské, forma prezenční

• akreditováno do 8. 8. 2028

Doktorské studijní programy:

Studijní program P6801 – Teoretické právní vědy: studium doktorské, forma prezenční a kombinovaná

• obory: Evropské a mezinárodní právo, Občanské právo, Správní právo, Trestní právo, Ústavní právo –
akreditováno do 31. 8. 2019, na dostudování do 31. 12. 2024

Studijní program P0421D220002 – Teoretické právní vědy: studium doktorské, forma prezenční
a kombinovaná

• specializace: Evropské a mezinárodní právo, Soukromé právo, Správní právo, Trestní právo, Ústavní
právo – akreditováno do 8. 8. 2028
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Studijní program P6801 (v anglickém jazyce) – Theoretical Legal Sciences: studium doktorské, forma
prezenční a kombinovaná

• obor: European and International Law – akreditováno do 31. 8. 2019, na dostudování do 31. 12. 2024

Studijní program P0421D220003 (v anglickém jazyce) – International and European Law: studium
doktorské, forma prezenční

• akreditováno do 8. 8. 2028

Akreditace pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Občanské právo
s oprávněním udělovat titul docent a profesor v tomto oboru je udělena do 17. 10. 2029.

V roce 2021 nebylo realizováno žádné habilitační řízení.

WORKSHOPY, SOUTĚŽE, KURZY, BESEDY, LETNÍ ŠKOLY, ŠKOLENÍ A DALŠÍ AKCE NA PF UP

Nad rámec akreditovaných studijních programů se na PF UP v roce 2021 stejně jako v minulých letech
realizovala celá řada vzdělávacích aktivit namířených dovnitř fakulty. Pořádaly se workshopy, soutěže, kurzy,
besedy, školení a setkání určená jak studentům, tak zaměstnancům. Některé byly otevřeny i širší veřejnosti.
Uskutečnily se například:

Letní (zimní) školy:

Kvůli pandemii byly zorganizovány pouze tradiční letní a zimní školy – Central Europe and EU Integration.

Jiné:

• Právnický seznamovák – 9/2021;
• soutěže v simulovaném soudním jednání – v průběhu celého roku, některé soutěže byly kvůli epide-

mii koronaviru přesunuty do online prostředí;
• besedy, přednášky, workshopy, semináře – počet těchto aktivit výrazně ovlivnila nepříznivá epide-

mická situace, podobně jako v roce 2020 organizátoři část přesunuli do online prostředí. Příklady:
◦ přednáška Křižovatky a zákruty svobody projevu (1. výroční přenáška PF UP) – 2/2021, online;
◦ přednáškový večer Etika – riskantní obor – 2/2021, online;
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◦ workshop Project Management Methodologies and Practice for PhD students – 4/2021, online;
◦ setkání se zájemci o doktorské studium na PF UP – 05/2021, online;
◦ seminář Comparative Law in French – Colloque international – 05/2021;
◦ přednáška ADR processes and restorative justice practices in the New York City – 06/2021, online;
◦ přednáška Child Soldiering – 10/2021;
◦ přednáška Násilí v blízkých vztazích – 11/2021;
◦ školení pro doktorandy Navrhujte a prezentujte jako profík. Pokaždé – 12/2021;
◦ workshop Business and Human Rights – 12/2021.

Mezinárodní soutěže:

• Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ)
československé finále: září 2021, PF Univerzity Komenského v Bratislavě, hybridní forma
Magisterská sekce – Eliška Marešová: Problematika získávání informací z mobilních telefonů v rámci
trestního řízení, konzultant: JUDr. Bronislava Coufalová, Ph.D. (2. dělené místo);

• Themis 2021
tým absolventů PF UP: Petr Kyselák, Jakub Spáčil a Adam Talanda (4. místo);

• Římsko–právní moot court
mezinárodní finále pořádal studentský spolek ELSA Plzeň, online
složení týmu: Petr Štědra, Tereza Molendová a Barbora Helvínová (3. místo).
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Národní, univerzitní, fakultní soutěže:

• Cena Jacquese Derridy v oblasti společenských a humanitních věd (uděluje Francouzské
velvyslanectví v ČR)
Mgr. Petr Stejskal, LL.M. Ph.D. soutěžil se svým výzkumem zaměřeným na ochranu zahraničních
investic v době ozbrojeného konfliktu (2. místo);

• Cena rektora UP pro studenty UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci
Kristýna Šulková, diplomová práce Přístup obecných soudů České republiky k ústavněprávním
a mezinárodněprávním závazkům při rozhodování o nedobrovolných hospitalizacích (1. místo);

• Lidskoprávní moot court
v ročníku 2020/2021 se národního finále na Ústavním soudě účastnil za PF UP tým ve složení: Dominik
Beránek, Pavlína Jindrová a Veronika Ficková (4. místo);

• Spotřebitelskoprávní moot court
národní finále: PF Masarykovy Univerzity v Brně: listopad 2021
složení týmu: Radomil Kočí, Lukáš Vlk a Vojtěch Hudec (celkové 1. místo a 1. místo za nejlepší písemné
podání);

• soutěž CMCC v pracovním právu
složení týmu: Kateřina Kaprálová, Jakub Kvapil, kouč Mgr. Martina Grochová, Ph.D. (2. místo);

• Cena Jiřiny Bergatt Jackson za nejlepší diplomovou práci v oblasti udržitelného rozvoje sídel
Kristýna Štolfa získala za svou diplomovou práci Veřejné zakázky a ochrana životního prostředí čestné
uznání.
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STUDENTSKÁ PRÁVNÍ PORADNA

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Studentská právní poradna (dále také „SPP“), která od roku 2020 funguje v nově zrekonstruovaných
prostorách na budově B, je praktickou výukovou aktivitou, v jejímž rámci studenti PF UP v Olomouci pod
vedením pedagogů a praktikujících právníků řeší reálné případy klientů, kteří se na Studentskou právní
poradnu obrátí s žádostí o rozbor jejich situace. Studentská právní poradna je určena především těm, kdo si
z finančního hlediska nemohou dovolit služby advokáta. Studenti na PF UP mají možnost v rámci SPP na
základě zkušenosti, kterou přímo získají, rozvíjet profesní dovednosti, porozumění etickým aspektům právní
profese a aplikovat znalosti v kontextu reálných případů. Mají možnost se do řešení reálného případu zapojit
a pracovat na něm od začátku do konce. Jsou v přímém kontaktu s klientem, což je nenahraditelnou
zkušeností pro budoucí profesní život.

Právní poradenství je poskytováno studenty PF UP, na které dohlíží supervizoři z řad pedagogických
pracovníků fakulty, kteří jsou ve většině případů i praktiky. Poradna se zaměřuje na široké spektrum právních
problémů, nejčastěji z oblasti občanského práva, rodinného práva, exekucí a insolvencí. Supervizoři, kteří
dohlížejí na zpracování konkrétní právní rady, jsou vždy odborníky v oboru práva, do něhož konkrétní řešený
případ spadá.
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Studentská právní poradna se dále vnitřně člení na několik sekcí:

• Studentská právní poradna
• Spotřebitelská právní klinika

Studenti si zapisují nabízené předměty, které odpovídají právní oblasti, o niž mají zájem. Studentská právní
poradna řeší všechny oblasti kromě oblasti spotřebitelského práva, na které se zaměřuje Spotřebitelská
právní klinika.

Počet studentů a supervizorů zapojených do fungování SPP v roce 2021

SPP = STUDENTSKÁ PRÁVNÍ PORADNA; SPK = SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVNÍ KLINIKA

Více viz samostatná Výroční zpráva Studentské právní poradny PF UP za rok 2021, která je dostupná na
webových stránkách fakulty.

LS 2021 ZS 2021/22

Celkový počet studentů 20 20

SPP 18 18

SPK 2 2

Celkový počet supervizorských týmů 10 10

Celkový počet supervizorů 12 13
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STUDENTI

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

K 31. 12. 2021 studovalo na PF UP v rámci akreditovaných programů celkem 1639 posluchačů (k 31. 12. 2020
pak 1573). Během roku 2021 ukončilo vedení fakulty studium 108 posluchačům – část zanechala studia, část
nesplnila studijní povinnosti.

POČET STUDENTŮ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PF UP

STUDIJNÍ PROGRAM STUDIJNÍ PROGRAM / OBOR, FORMA
POČET STUDUJÍCÍCH
k 31. 12. 2021

UKONČENO STUDIUM
během roku 2021

B6804 Právní specializace – Právo ve veřejné
správě, studium bakalářské, prezenční 25 5

B0421A220006 Právo ve veřejné správě, studium
bakalářské prezenční 130 17

M6805 Právo a právní věda – Právo, studium
magisterské, prezenční 557 21
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M0421A220005 Právo a právní věda
studium magisterské, prezenční 761 42

N6701
Politologie – Evropská studia se
zaměřením na evropské právo, studium
navazující magisterské, prezenční

68 7

N6804
Specialisation in Law – International and
European Law, studium navazující
magisterské, prezenční

2 -

N421A220002
International and European Law,
Studium navazující magisterské,
prezenční

10 -

P6801 Teoretické právní vědy, studium
doktorské, prezenční 15 5

P6801 Teoretické právní vědy, studium
doktorské, kombinované 8 9

P0421D220002 Teoretické právní vědy, studium
doktorské, prezenční 32 -

P0421D220002 Teoretické právní vědy, studium
doktorské, kombinované 19 1

P6801 Theoretical Legal Sciences, studium
doktorské, prezenční 1 -

P6801 Theoretical Legal Sciences, studium
doktorské, kombinované 0 -

P0421D220003 International and European Law,
studium doktorské, prezenční 11 1

CELKEM 1639 108
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Studijní program Právo a právní věda je kvalifikačním vzdělávacím programem pro právnické profese. U jeho
absolventů musí být zajištěna vysoká úroveň právního vzdělání, aby tyto profese mohli vykonávat řádně
a úspěšně. V průběhu studia jsou pravidelně ověřovány nabyté znalosti a dovednosti. Vzhledem k nutnosti
garantovat potřebnou odbornou úroveň absolventů je určitá míra neúspěšnosti nevyhnutelná.

Snižování studijní neúspěšnosti je na PF UP dosahováno především zvyšováním odborných kompetencí
studentů s cílem kvalitně je připravit na další studium a zajistit dosažení požadované úrovně odbornosti.
Tomu odpovídá skladba předmětů v úvodních ročnících studia, které mají propedeutickou povahu pro
navazující předměty. Dále probíhá dozor nad kvalitou výuky, rozvíjení pedagogických kompetencí
vyučujících, průběžné zkvalitňování obsahu předmětů ve studijních programech a publikace nových, resp.
aktualizace stávajících učebnic a dalších studijních opor, evaluace a podobně.

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ

Fakulta podporuje nadané a aktivní studenty různými formami. V roce 2021 byla studentům udělena
stipendia například za výborné studijní výsledky. Podporováni byli také studenti, kteří významným způsobem
reprezentovali fakultu, propagovali studium pro uchazeče, aktivně se účastnili konferencí, byli zapojeni do
vědecko-výzkumných aktivit, spolupracovali s pedagogy jako pomocné vědecké síly.

Struktura stipendií přiznaných PF UP v roce 2021

ÚČEL STIPENDIA POČTY STUDENTŮ

za vynikající studijní výsledky 57

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost 136

v případech zvláštního zřetele hodných 3

na podporu studia v zahraničí 0

na podporu studia v ČR 6

studentům doktorských studijních programů 38

CELKEM 240
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Poradenské služby poskytované na PF UP

Ve vztahu ke studentům bylo poradenství realizováno především vyučujícími dle potřeb studentů v rámci
konzultačních hodin a dále specializovanými přednáškami či obdobnými akcemi, ať již v rámci úvodních
předmětů nebo mimo výuku, např. k tématu uplatnění v právních profesích apod. V oblasti studijních
záležitostí poskytovalo studentům poradenství studijní oddělení PF UP.

Ve vztahu k veřejnosti zajišťovala fakulta poradenské služby především prostřednictvím předmětů právních
klinik, kde studenti pod vedením pedagogů PF UP nebo advokátů poskytovali bezplatné právní poradenství
osobám, které si nemohly dovolit placenou právní pomoc.

Podpora studentů se specifickými potřebami

Studenti PF UP mohou využívat služeb Centra podpory studentů se specifickými potřebami na Univerzitě
Palackého (zajišťuje např. asistenci ve výuce). Fakulta je plně bezbariérová. U vstupů do obou budov fakulty
jsou instalované speciální zvedací plošiny.

Podpora mimořádně nadaných studentů

Pro mimořádně nadané studenty vytvářela PF UP možnost účasti v národních i mezinárodních soutěžích, kde
mohli uplatnit své znalosti a dovednosti. Typickým příkladem jsou soutěže v simulovaném soudním jednání,
studentské vědecké činnosti a podobně. Mimořádně nadaní studenti fakulty měli také možnost se zapojit do
výuky práva na středních školách, kde mimo klasické výuky také fakulta organizovala soutěž v simulovaném
soudním jednání pro studenty středních škol. S ohledem na aktuální protiepidemická opatření probíhala
většina akcí online.

Studentské spolky

Vhodným způsobem rozvoje osobnosti vysokoškoláka je zapojení se do studentských spolků. Studenti buď
mohou být jejich aktivními členy, nebo se jen účastnit pořádaných akcí. Při PF UP působily v roce 2021 dva
studentské spolky:

• European Law Students’ Association – ELSA Olomouc (http://www.elsa.cz/olomouc);
• Nugis Finem (http://www.nugisfinem.org) – aktivní díky absolventům.

http://www.elsa.cz/olomouc
http://www.nugisfinem.org
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

O studium na PF UP pro akademický rok 2021/2022 mělo zájem celkem 1 777 uchazečů (pro akademický rok
2020/2021 potom 1 744 uchazečů). Přijato z nich bylo 395 a ke studiu se zapsalo 387 posluchačů.

Souhrn výsledků přijímacího řízení pro rok 2021/2022

Pro přijímání do prezenčního magisterského studijního programu Právo a právní věda PF UP vycházela
z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností SCIO, s.r.o., a to z testů
Obecných předpokladů ke studiu a Základů společenských věd.

Pro přijímání do prezenčního bakalářského studijního programu Právo ve veřejné správě fakulta vycházela
z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností SCIO, s.r.o., a to z testů
Obecných předpokladů ke studiu a Základů společenských věd.

Pro přijímání do prezenčního navazujícího magisterského studijního oboru Evropská studia se zaměřením na
evropské právo fakulta vycházela z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných

STUDIJNÍ PROGRAM STUDIJNÍ PROGRAM / OBOR, FORMA
POČET
PŘIHLÁŠEK

PŘIJATO
ZAPSALO SE
KE STUDIU

B0421A220006 Právo ve veřejné správě, studium bakalářské,
prezenční 325 55 55

M0421A220005 Právo, studium magisterské, prezenční 1 354 289 289

N6701
Politologie – Evropská studia se zaměřením na
evropské právo, studium navazující
magisterské, prezenční

46 25 20

N0421A220002 International and European Law, studium
navazující magisterské, prezenční 20 6 6

P0421D220002 Teoretické právní vědy, studium doktorské,
prezenční a kombinované 23 17 14

P0421D220003 International and European Law,
studium doktorské, prezenční 9 3 3

CELKEM 1 777 395 387
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společností SCIO, s.r.o., a to z testů Základů společenských věd.

PF UP šíří informace o nabízených studijních programech a přijímacím řízení různými formami – například
účastí na veletrzích Gaudeamus, inzercí ve sdělovacích prostředcích, Dnem otevřených dveří nebo výjezdy na
střední školy.
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ABSOLVENTI

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

V roce 2021 absolvovalo ve všech akreditovaných programech PF UP celkem 206 posluchačů (v roce 2020 pro
srovnání 213).

KONTAKT S ABSOLVENTY

Fakulta v roce 2021 pravidelně doplňovala a aktualizovala databázi kontaktů na své absolventy. Nejčastější
formou komunikace s absolventy byly sociální sítě, fakultní webové stránky a e-maily. Fakulta v roce 2021
zvala své absolventy hned na několik akcí – například na vědecké konference, na slavnostní setkání
u příležitosti 30. výročí obnovení PF UP, nabízela jim své kurzy a školení, předávala jim nabídky práce.

V rámci Univerzity Palackého funguje Klub absolventů – absolventi.upol.cz. Registrací v něm získává
absolvent aktuální informace o dění na fakultách, pozvánky na nejrůznější akce (odborné, společenské,
kulturní i sportovní) či slevy u smluvních partnerů Univerzity Palackého.
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SEZNAM ABSOLVENTŮ V ROCE 2021

Bakalářský studijní program: Právní specializace

obor: Právo ve veřejné správě

• Karolína DOPITOVÁ
• Bc. Simona FOLTÝNOVÁ
• Michal FOX
• Bc. Lucie GALVASOVÁ
• Karolína GOLKOVÁ
• Markéta HŘIVNOVÁ
• Jana CHALOUPECKÁ
• Bc. Martina JANDOVÁ
• Bc. Radek JANOUŠEK
• Bc. Natálie JUNOVÁ

• Klára KAŠTOVSKÁ
• Aneta MANIŠOVÁ
• Bc. Veronika MATUŠŮ
• Bc. Karolína NAGYOVÁ
• Dominik PLŠEK
• Bc. Anita POLÁCHOVÁ
• Bc. Kristýna RAKITOVÁ
• Dominika RUBÁKOVÁ
• Radka SAMKOVÁ
• Bc. Jaroslav ŠÁLEK

• Julie ŠMERDOVÁ
• Bc. Stanislav TESAŘÍK
• Bc. Barbora TICHÁ
• Petra TOMKOVÁ
• Bc. Daniela WAGNEROVÁ
• Klára ZEMANOVÁ
• Bc. Dominika HONEŠOVÁ
• Monika MIKŠÍKOVÁ
• Bc. Barbora POHLOVÁ

Magisterský studijní program: Právo a právní věda

obor: Právo

• Viktor AMLER
• Klára BAUMGARTNEROVÁ
• Ondřej ČERVENKA
• Gabriela DOČKALOVÁ
• Mgr. Laura DUDKOVÁ
• Klára DVORSKÁ
• Anna DVOŘÁKOVÁ
• Vít FIŠER
• Kateřina GALDOVÁ
• Andrea GARBOVÁ
• Karel GERHARDT
• Pavel GOLD

• Sandra GRÄTZOVÁ
• Marek HAIS
• Eva HAVELKOVÁ
• Vojtěch HERMANN
• Mgr. Tereza HOŇKOVÁ
• Jan HRUBOŠ
• Veronika HRYCHOVÁ
• Lucie HURNÍKOVÁ
• Alžběta CHUDÁRKOVÁ
• Stanislav JAHN
• Lukáš JANÁČEK
• Tereza JANSOVÁ

• Julie KÁBRTOVÁ
• Anežka KACEJOVÁ
• Martin KANDEL
• Eliška KOCURKOVÁ
• Jan KOHL
• Markéta KOKEŠOVÁ
• Lucie KOUTNÍKOVÁ
• Martin KRÁLÍK
• Helena KUBÁLKOVÁ
• Mgr. Radka KUČEROVÁ
• Anna Marie KUPCOVÁ
• Martina LANČOVÁ
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• David RÝPAR
• Nikola SIRÁKOVÁ
• Tereza STEHLÍKOVÁ
• Veronika SUKOVÁ
• Karolína SVOBODOVÁ
• Pavla SZÉKELYOVÁ

• Mgr. Pavel ŠKRABAL
• Eva ŠTEFANOVÁ
• Hana ŠTURALOVÁ
• Martin ŠUFAJZL
• Mgr. Miloslav TICHÝ
• Bc. Jana TOMOVÁ

• Karel URBÁŠEK
• Mgr. Alžběta VALENTOVÁ
• Mgr. Štěpán VENCL
• Natálie VRBATOVÁ
• Sára ZWIERZYNOVÁ
• Tereza ŽDÁNSKÁ

Magisterský studijní program: Politologie, studium navazující magisterské

obor: Evropská studia se zaměřením na evropské právo

• Bc. Michaela CAKLOVÁ
• Bc. Adam GRILL
• Edgár HARASZIN, B.A. MA
• Bc. Zdeněk KUPČÍK
• Bc. Eliška MÍČKOVÁ
• Bc. Edita NEZVALOVÁ
• Bc. Adam PAVLÍK
• Jan POSPÍŠIL
• Brigitta ROZMAYER, B.A. MA
• Bc. Patricie SELECKÁ
• Bc. Milada VÁCHOVÁ

• Bc. Adéla VRBOVÁ
• Bc. David ZEMAN
• Bartosz BOJKO, B.A. MA
• Anna DIBROVA, MA
• Bc. Jana KNUTELOVÁ
• Ing. Pavlína KUNČAROVÁ, DiS.
• Bc. Dominika PETROVÁ
• Mgr. Bc. Darina ROSMANNOVÁ
• Bc. Markéta ŘÍHOVÁ
• Theodoros TSAGKAROPOULOS, B. Sc. MA

Magisterský studijní program: Specialisation in Law, studium navazující magisterské

obor: International and European Law
–

Magisterský studijní program: International and European Law, studium navazující magisterské

• Haridian Bolaňos FRASQUET
• Alexis BRUNET

• Ekaterina KAPUSTINA
• Yeukai Memory NGWARAI

• Terézia LATINÁKOVÁ
• Irena LESKOVJANOVÁ
• Leona MAREDOVÁ
• Barbora MICHTOVÁ
• Tomáš MIKOLÁŠEK
• Věra MIKYSKOVÁ
• Nikola MINKOVIČOVÁ
• Kateřina MORBITZEROVÁ
• Tadeáš MYNÁŘ
• Dagmar NAVRÁTILOVÁ
• Markéta NAWRATHOVÁ
• Barbora NETOLICKÁ
• Adéla NOVÁ
• Matěj OBAL
• Miroslava ODEHNALOVÁ
• Karolína ONDRÁČKOVÁ
• Kristýna ONDROUŠKOVÁ
• Tereza PETRŽELOVÁ
• Pavel PETŘEK
• Adéla POUROVÁ
• Zuzana PRASLIČKOVÁ
• Lucie PRAVDOVÁ
• Barbora PREISSLEROVÁ
• Eliška RÁABOVÁ
• Vanessa RÁČKOVÁ
• Mgr. Tereza Tina RAŠŤÁKOVÁ
• Karolína RECHTOROVIČOVÁ
• Mgr. Bc. Darina ROSMANNOVÁ

• Veronika RŮČKOVÁ
• Jan SAMEK
• Oldřich STARŮSTKA
• Boris STEINBAUER
• Nikola SYTAŘOVÁ
• Jan SZLAUR
• Tereza ŠEDOVÁ
• Tadeáš ŠŤÁSTKA
• Mgr. Petr ŠURÁŇ
• Petra ŠVARCOVÁ
• Vendula TICHÁ, B.A.
• Jakub TOMÁŠEK
• Stella TRIANDAFILU
• Martina TVRDÁ
• Marie VILKUSOVÁ
• Monika VOJVODÍKOVÁ
• Lucie ZOBAČOVÁ
• Mgr. Pavel ŽÍDEK
• Veronika BARTÁKOVÁ
• Markéta BENKOVÁ
• Petra BRAŽINOVÁ
• Kateřina BUGNEROVÁ
• Michaela BUMBALÍKOVÁ
• Marek ĆMIEL
• Lucie CORITAROVÁ
• Zuzana DOSTÁLOVÁ
• Jiří DYČKA
• Mgr. Eva FABÍKOVÁ

• Tereza FRÖMMELOVÁ
• Lukáš GAJÁREK
• Kristýna HERZÁNOVÁ
• Nikola HNOJILOVÁ
• Iveta HORÁKOVÁ
• Vendula HORÁKOVÁ
• Tereza HRDÁ
• Michal HYBRANT
• Debora CHLEBKOVÁ
• Lenka CHLPÍKOVÁ
• Barbora JANEČKOVÁ
• Matyáš JOSEFÍK
• Valerie KAPKOVÁ
• Adéla KASPERČÍKOVÁ
• Adriana KOLKOVÁ
• Jitka KOMÁRKOVÁ
• Sára KRÁLOVÁ
• Jaroslav KŘEPELKA
• Eliška LAŽOVÁ
• Renáta LEXMANOVÁ
• Barbora MARTÍNKOVÁ
• Marek MASARIK
• Mgr. Magdaléna MRÁZKOVÁ
• Barbora MUSIALOVÁ
• Alžběta OUJEZSKÁ
• Kateřina PLACHÁ
• Bc. Klára PROCHÁZKOVÁ
• Tereza RANDOVÁ
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Doktorský studijní program: Teoretické právní vědy, studium doktorské, prezenční

• Mgr. Renáta STÍBALOVÁ • Mgr. Eva ZORKOVÁ

Doktorský studijní program: Teoretické právní vědy, studium doktorské, kombinované

• JUDr. Martina NAVRÁTILOVÁ

Doktorský studijní program: Theoretical Legal Sciences, studium doktorské, prezenční

–

Rigorózní řízení úspěšně ukončili

• Mgr. Hugo HUBENÝ
• Mgr. Bc. Jakub KURŠEL
• Mgr. Michal ODARČENKO
• Mgr. David POKORNÝ
• Mgr. Olga ROSENKRANZOVÁ, Ph.D.
• Mgr. Jakub ROSYPAL

• Mgr. Karl Pierre RŮŽIČKA
• Mgr. Ondřej SASÍN
• Mgr. Jakub ŠTOS
• Mgr. František TÓTH
• Mgr. Tomáš VACHUTKA
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AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

K 31. 12. 2021 pracovalo na PF UP 105 akademických pracovníků.

V roce 2021 byli nově jmenováni docentem:

• doc. JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D.
• Doc. JUDr. Ondřej Horák, Ph.D.
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POČTY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ KVALIFIKACE

KVALIFIKACE POČET

Profesoři 4

Docenti 24

Odberní asistenti 62

Asistenti 11

Lektoři 0

Vědečtí pracovníci 4

CELKEM 105
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VĚDECKO–VÝZKUMNÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 49Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

V roce 2021 pokračovala PF UP ve zvyšování vědecko-výzkumné a publikační činnosti akademických
pracovníků. K rozvoji výzkumné činnosti na fakultě výraznou měrou přispívá Oddělení pro vědu, výzkum
a projektovou podporu. Díky pomoci jeho pracovníků je podporována zejména grantová a projektová
aktivita a transfer znalostí a zkušeností.

Fakulta vydává nebo spolupracuje na vydávání tří odborných časopisů, a to Acta Iuridica Olomucensia;
International and Comparative Law Review a European Studies – The Review of European Law, Economics
and Politics. International and Comparative Law Review je indexován v databázi Scopus od roku 2019. Od
roku 2020 je v této prestižní databázi také druhý anglicky psaný časopis European Studies – The Review of
European Law, Economics and Politics.

• V roce 2021 pokračovalo vedení fakulty v přijímaní opatření na podporu výzkumné činnosti a motivaci
k excelentním výsledkům. Byl tak naplňován cíl zvyšovat výzkumný potenciál fakulty, odstraňovat
překážky, které brání plnému rozvoji výzkumných kapacit a zároveň prezentovat kvalitní výsledky

výzkumné činnosti. Za tím účelem byly přijaty následující vnitřní normy:
◦ PF-B-21/09: O vytvoření programu ReStart na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci;
◦ PF-B-21/10: Rozhodnutí děkana o zvláštních pravidlech pro stipendium pro pomocné vědecké síly

v pozici tzv. junior asistenta výzkumu; PF-B-21/11: Statut Ceny děkana Právnické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci za excelentní výsledky v tvůrčí činnosti;

◦ PF-B-21/12: O Komisi pro ediční činnost a kvalitu výzkumu na Právnické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci;

◦ PF-B-21/13: Statut vnitřní grantové soutěže na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

V souvislosti s těmito normami byly na konci roku zveřejněné i dvě výzvy na udělení ceny děkana za tvůrčí
činnost a na vnitřní granty pro akademické pracovníky PF UP.

Akademičtí pracovníci a studenti PF UP byli v roce 2021 dohromady řešiteli a spoluřešiteli 46 projektů
v celkové výši financování 10 720 tis. Kč (do statistiky není započítán smluvní výzkum a zapojení do projektů
OPVVV).

V rámci realizace smluvního výzkumu byly v roce 2021 vypracovány odborné studie týkající se výkladu
lustračního zákona (řešitelky Jana Petrov Křiváčková a Klára Hamuľáková); právní analýza problematiky dvojí
kvality potravin v rámci EU (řešitelka Blanka Vítová) a právní analýza problematiky mezitímních rozhodnutí
ve správním právu (řešitelka Kateřina Frumarová).
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PROJEKTY ŘEŠENÉ NA PF UP

Grantová agentura České republiky (GA ČR)
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – program Mobility ČR–Polsko

Ministerstvo zahraničních věcí ČR–programPosilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích

Fondy EHP a Norska 2014–2021 – Active Citizens Fund program, příjemce In IUSTITIA, o.p.s., PF UP partner

HLAVNÍ ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU OBDOBÍ

Filip Ščerba (spoluřešitel) Právem proti předsudkům 2020–2024

HLAVNÍ ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU OBDOBÍ
VÝŠE
FINANCOVÁNÍ
v roce 2021

Václav Stehlík CLOSER 2: Intenzivní podpora znalostního rámce,
využití výzkumného potenciálu a rozvoje kapacit
řízení Právnické fakulty Sarajevské univerzity

2021 561 tis. Kč

HLAVNÍ ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU OBDOBÍ

Filip Ščerba The role of criminal law in the protection of children's rights in
a European perspectivewith particular emphasis on Polish and
Czech legislation.

2019–2021

Ondrej Hamuľák Pozice a rozsah aplikovatelnosti Listiny základních práv EU
v rozhodovací činnosti ústavních soudů Polska a České republiky

2020–2022

Michal Petr Posílení prosazování soutěžního práva soutěžními úřady
členských států EU: Vybrané procesní otázky v České republice
a v Polsku

2020–2022

HLAVNÍ ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU OBDOBÍ
VÝŠE
FINANCOVÁNÍ
v roce 2021

Martin Faix Užití síly v mezinárodním právu
s důrazem na perspektivu zemí
Visegrádské skupiny

2018–2021 158 tis. Kč

Michal Petr Koncept soutěžitele v českém
a unijním právu

2018–2021 118 tis. Kč

Lenka Westphalová Efektivita nástrojů řešení rodičovských
konfliktů

2018–2021 20 tis. Kč

Milan Hulmák Procesní specifika řešení
spotřebitelských sporů

2019–2022 719 tis. Kč

Renáta Šínová Bayesovské usuzování jako prostředek
pro efektivní znalecké dokazování
v civilním soudním řízení

2019–2022 1 047 tis. Kč

Lucie Tungul Europeizace ve veřejném diskurzu
kandidátských zemí EU

2019–2022 453 tis. Kč

Ondrej Hamuľák Vytváření, problémy a limity digitální
suverenity Evropské unie

2020–2022 1 256 tis. Kč

Zdeněk Červínek Metoda proporcionality: Na cestě za
"optimálním" vymezením její
působnosti

2021–2023 647 tis. Kč

Petr Podrazil Gig ekonomika a její normativní
rozměr v oblasti pracovněprávních
vztahů

2021–2024 482 tis. Kč

CELKEM 4 900 tis. Kč
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Projekty zahraničních poskytovatelů:

JusticeProgrammeEC,příjemceLudwigBoltzmannInstituteHumanRights,Rakousko,PFUPpartnerem

Europe for Citizens, EACEA (EC), příjemce TALLINNATEHNIKAÜLIKOOL, Estonsko, PFUPpartnerem

Jean Monnet Programme Erasmus+ 2014–2020, EACEA (EC) – mezinárodní vzdělávací programy

Projekty interních soutěží:

Studentská grantová soutěž IGA

Projekty v běhu (IGA 2020, druhý rok řešení):

V rámci výzvy na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty bylo pro
rok 2020 podáno celkem 12 projektů. K financování bylo přijato 11 projektů, přičemž jeden projekt byl
ukončen již v počátku a zbylých 10 projektů v roce 2021 čerpalo prostředky v celkové výši 879 495 Kč. Jde

HLAVNÍ ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU OBDOBÍ

Michal Malacka RiVi – Rights of victims of survived bodily
harm: improved access to clinical forensic
examinations.

2019–2021

HLAVNÍ ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU OBDOBÍ

Ondrej Hamuľák (spoluřešitel) Remember Nansen – migration, refugees and
humanitarian aid

2011–2022

HLAVNÍ ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU OBDOBÍ
VÝŠE
FINANCOVÁNÍ
v roce 2021

Naděžda Šišková Jean Monnet Network – European Union
and the Challenges of Modern Society (legal
issues of digitalization, robotization, cyber
security and prevention of hybrid threats)

2019–2022 1 008 tis. Kč

Václav Stehlík Jean Monnet Module – Advanced
Constitutional Law of the European Union

2019–2022 163 tis. Kč
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o dvouleté projekty s dobou řešení 3/2020–2/2022.

HLAVNÍ ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU
VÝŠE
FINANCOVÁNÍ
v roce 2021

Pavel Bureš Nadnárodní společnosti – aktuální výzvy pro
mezinárodní právo

47 933 Kč

Hovsep Kocharyan Fostering the Right to be Forgotten as the Elementary E-
right – Analyses of the Judicial Approach, Contemporary
Developments and Challenges

55 078 Kč

Jan Hak Přístup k informacím o životním prostředí v kontextu
moderní doby

192 520 Kč

Monika Kováčová Interpretace a aplikace Úmluvy o lidských právech
a biomedicíně ve vztahu k lidskému genomu

75 529 Kč

Eliška Marešová (Hodulová) Neodkladné a neopakovatelné úkony a možnost využití
důkazů z nich získaných pro další fáze trestního řízení

39 808 Kč

Denisa Coufalová Soudce pro přípravné řízení 168 520 Kč

Jennie Edlund The problematic developments of the application of
Article 8 of the ECHR in immigration and asylum case-law

39 808 Kč

Markéta Zimnioková Smart kontrakt 39 808 Kč

Stanislav Cik Aktuální a sporné otázky související s postavením
poškozeného v trestním řízení

39 971 Kč

Ayyoub Jamali (Non)Compliance with Judgments of the African Court
on Human and People´s Rights from the Perspective of
International Law: Causes and Consequences

180 520 Kč

CELKOVÁ VÝŠE FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021 879 495 Kč
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Projekty získané nově (IGA 2021, první rok řešení):

V rámci výzvy na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty bylo pro
rok 2021 podáno celkem 13 projektů, které byly všechny přijaty k financování. V roce 2021 byly v rámci těchto
projektů čerpány prostředky v celkové výši 2 917 851 Kč. Jde o dvouleté projekty s dobou řešení 3/2021–2/2023.

HLAVNÍ ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU
VÝŠE
FINANCOVÁNÍ
v roce 2021

Jakub Spáčil Kybernetické operace naplňující znaky ozbrojeného
útoku podle článku 51 Charty OSN

171 709 Kč

Vojtěch Jirásko Vybrané otázky povinnosti k náhradě újmy v pracovním
právu

200 278 Kč

Maroš Matiaško Nápravy za porušení lidských práv: zranitelnost a
kolektivní reparace

348 000 Kč

Lukáš Slanina Komparace doktrinálních interpretací vybraných otázek
realitního zprostředkování v právních řádech České
republiky, Spolkové republiky Německo, Portugalské
republiky a Chorvatské republiky

226 048 Kč

Alessandro Suppa Lidská práva porušená nadnárodními podniky:
identifikace a ochrana. Současný vývoj v mezinárodním
právu

367 529 Kč

Olga Rosenkranzová Lidská důstojnost – základní právo nebo základní
povinnost?

154 205 Kč

Emmanuel Selase Asamoah Prosazování lidských práv v rozvojových a rozvinutých
zemích a snižování nerovnosti a chudoby

139 956 Kč

Martin Mach Streisand efekt v právu být zapomenut 195 907 Kč

Ondrej Hamuľák Současné trendy a výzvy doktorandského výzkumu
v právu

212 998 Kč

Lucie Vojtěchová Možnosti efektivního využívání elektronického
monitorovacího systému jako náhrady vazby v České
republice

125 335 Kč
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StartUP granty PF UP:

V rámci StartUP grantů vyhlašovaných PF UP na startovací výzkum prováděný studenty prvního a druhého
ročníku doktorských studijních programů PF UP bylo pro rok 2021 podáno celkem 5 projektů, které byly
všechny přijaty k financování. V roce 2021 byly v rámci těchto projektů čerpány prostředky v celkové výši
206 333 Kč. Jde o čtyřměsíční projekty s dobou řešení 11/2021–2/2022.

HLAVNÍ ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU
VÝŠE
FINANCOVÁNÍ
v roce 2021

Haridian Bolaňos Frasquet The Europeanisation process in the development of
LGBT+ norms and policies

65 490 Kč

Jakub Spáčil Jednání v krajní nouzi jako obrana proti kybernetickým
operacím nestátních aktérů

26 095 Kč

Eliška Dostálová Obezřetnost podvedeného ve světle stávající judikatury 58 465 Kč

Klára Tomešová Důvody a důsledky (ne)přistoupení některých členských
států EU k důležitým unifikačním nástrojům týkajících se
majetkových poměrů manželů.

36 283 Kč

Serge Nengali Kumakamba Casing and Teaching Economic Analysis of International
Law

20 000 Kč

CELKOVÁ VÝŠE FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021 206 333 Kč

Pablo Martínez Ramil Zabezpečení ochrany lidských práv v Evropské unii ve
věku umělé inteligence 296 027 Kč

Lusine Vardanyan Problematika ochrany práva na osobní integritu
a ochrany údajů týkajících se lidského těla v informační
společnosti: nové výzvy pro právo EU

280 781 Kč

František Tóth Pôsobenie súkromných vojenských a bezpečnostných
spoločností v rámci mierových operácií Organizácie
Spojených národov

199 078 Kč

CELKOVÁ VÝŠE FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021 2 917 851 Kč
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Akademičtí pracovníci a doktorandi PF UP vytvořili v roce 2021 dle OBD publikační výstupy v této struktuře
a počtech:

• odborné články vydané v tuzemsku – 125;
• odborné články vydané v zahraničí – 33;
• odborné knihy vydané v tuzemsku – 11;
• odborné knihy vydané v zahraničí – 1;
• kapitoly v odborných knihách vydané v tuzemsku – 42;
• kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničí – 4;
• sborníky (celek) vydané v tuzemsku – 2;
• sborníky (celek) vydané v zahraničí – 0;
• příspěvky ve sbornících vydané v tuzemsku – 14;
• příspěvky ve sbornících vydané v zahraničí – 3;
• učebnice, skripta, příručky vydané v tuzemsku – 6;
• učebnice, skripta, příručky vydané v zahraničí – 0.

ZAPOJENÍ STUDENTŮ DO TVŮRČÍ ČINNOSTI

Studenti všech studijních programů mají možnost zapojit se do tvůrčí činnosti na fakultě nejen v rámci práce
jako tzv. pomocná vědecká síla, ale rovněž v rámci přímé účasti v projektech Specifického výzkumu
prováděného studenty (IGA), projektech určených pro akademické pracovníky se zapojením studentů
(GA ČR), v rámci StartUP grantů určených pro studenty prvního a druhého ročníku doktorského studia nebo
nově v rámci Vnitřních grantů PF UP, které jsou řešeny akademickými pracovníky fakulty.

Již od roku 2007 také fakulta pořádá každoroční soutěž ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ),
jejíž výherci postupují do česko-slovenského kola SVOČ. V česko-slovenském finále Studentské vědecké
a odborné činnosti v roce 2021 reprezentovalo PF UP celkem šest studentů s pěti soutěžními pracemi, kteří
vzešli z fakultního kola této soutěže, z nichž jeden student získal ve finále soutěže 2. dělené místo v sekci
Soutěžní práce přihlášené studenty magisterských studijních programů (Mgr. Eliška Marešová).
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Studenti se také účastní všech vědeckých konferencí a vyžádaných přednášek pořádaných fakultou, a to buď
jako aktivní i pasivní účastníci, nebo jako organizátoři.

V praktické rovině se dále studenti zapojují do dalších navazujících činností fakulty, jako jsou např.
simulovaná soudní jednání, soutěže moot court v různých právních odvětvích a v neposlední řadě také
studentské právní kliniky. Cílem fakulty je vybavit své absolventy právními znalostmi na vysoké úrovni.
Kromě toho klade důraz také na to, aby její absolventi byli po ukončení studia schopni své znalosti v praxi
okamžitě využít.

VĚDECKÉ KONFERENCE

Kvůli epidemii koronaviru se v roce 2021 neuskutečnila konference Olomoucké právnické dny, která je
nejvýznamnější akcí svého druhu pořádaná fakultou. Jiné konference se podařilo zorganizovat alespoň
online, hybridně, některé pak za dodržení platných epidemických opatření.

• ICC´s Contribution to the Development and Enforcement of International Humanitarian Law
(11.–12. 2. 2021)
Dvoudenní mezinárodní setkání pořádalo Centrum pro mezinárodní humanitární a operační právo
(CIHOL) při PF UP. Konference se uskutečnila online. Program organizátoři poskládali z bezmála dvaceti
odborných příspěvků řečníků ze čtyř kontinentů. Konference má i svou webovou stránku: ihl.upol.cz;

• Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií (27. 4. 2021)
Setkání pořádalo Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law ve spolupráci s Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže a Českou asociací pro Evropská studia. Určené bylo studentům a mladým vědcům;

• Debaty mladých právníků (21.–22. 10. 2021)

14. ročník konference, která cílí především na začínající mladé vědce, byla rozdělena do šesti tematických
sekcí;

• Nové znalecké právo po prvním roce své účinnosti (17. 12. 2021)

Konference se uskutečnila hybridní formou. Určena byla především odborníkům z praxe.
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ODBORNÁ CENTRA

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

JEAN MONNET CENTRE OF EXCELLENCE IN EU LAW

Centrum se zaměřuje zejména na analýzu pěti hlavních tematických témat výzkumu, aktivit think-tanku,
výuky a zkoumání možností, které úzce souvisí s předpokládaným procesem hluboké reformy Evropské unie.
Zásadní jsou také nové výzvy v oblasti svobody, bezpečnosti a práva.

CENTRUM PRO MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ A OPERAČNÍ PRÁVO ZAHÁJILO
ČINNOST (CIHOL)

Centrum bylo založeno za účelem poskytnutí institucionálního rámce pro další rozvoj stávajících výukových
a výzkumných aktivit v oblasti mezinárodního humanitárního a operačního práva na Univerzitě Palackého.
Zároveň slouží jako centrum pro rozvoj inovativních a jedinečných nápadů, přístupů a aktivit (jako je
simulace živého tréninku Camp Peira), propagace a šíření znalostí o mezinárodním humanitárním právu
v České republice a střední Evropě, soustředění výzkumu a výuky činnosti v oblasti mezinárodního
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humanitárního a operačního práva a dalších souvisejících oblastech mezinárodního práva a vnitrostátního
práva (ústavní právo, správní právo), a konečně, pro posílení a prozkoumání potenciálu spolupráce mezi
akademickou obcí a příslušnými veřejnými institucemi působícími v oblasti bezpečnosti a použití síly.

ODDĚLENÍ PRAXÍ A STÁŽÍ PŘI CENTRU PRO KLINICKÉ A PRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Oddělení je součástí Centra pro klinické a právní vzdělávání. Zaměřuje se na organizování praxí studentů,
organizuje aktivity zaměřené na seberozvoj studentů v oblasti právních dovedností a soft skills. Dále
organizuje aktivity zaměřené na rozšíření povědomí studentů PF UP o jejich možném budoucím uplatnění.
Ve spolupráci s oddělením komunikace eviduje a zveřejňuje mimo předmětové nabídky praxí a pracovní
nabídky pro absolventy.
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ZAHRANIČNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Mezi priority PF UP stále patří rozvoj zahraničních vztahů s partnerskými fakultami, a to i přes specificky
národní charakter právnického vzdělávání. Ani rok 2021 nebyl příznivý pro navazování nových partnerství,
i tak se však podařilo zahájit spolupráci s prestižní Université de Strassbourg, která však byla formalizována
až na počátku roku 2022 a to kvůli zpoždění EWP. Stejně jako v dřívějších letech, i v roce 2021 pokračovala
spolupráce s partnerskými univerzitami v Rakousku (Karl-Franzens Universität Graz a Paris Lodron
Universität Salzburg). Ve spolupráci s Paris Lodron Universität Salzburg je úspěšně realizován program
double degree. I nadále se velmi dobře vyvíjí spolupráce s Université Clermont Auvergne. Ani v roce 2021
kvůli pandemii neproběhl chystaný ročník oblíbené Francouzsko-české letní školy práva organizovaný právě
spolu s Université Clermont Auvergne, jedná se tak již o druhý výpadek v řadě. Kvůli pandemii proběhla
pouze jedna zimní a jedna letní škola.

Tradiční workshop zaměřený na oblast ochrany lidských práv pořádaný v prosinci byl tentokrát více zaměřen
na problematiku vztahu lidských práv a byznysu. Tento mezinárodní workshop s názvem Universal and
Regional Systems of Human Rights Protection: Business and Human Rights. Tento workshop se již zapsal do
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povědomí expertů z oblasti mezinárodního práva veřejného, kteří již sami ze své iniciativy projevují zájem
o aktivní účast.

Velmi oblíbeným oživením výuky na PF UP se stalo působení zahraničních odborníků. V roce 2021 však kvůli
omezením proběhl pouze jeden kurz Comparative Law v letním semestru a bez omezení, tedy v plném počtu
tří kurzů v zimním semestru. Přednášeli v nich uznávaní experti z USA a JAR.

Již v roce 2010 byla navázána spolupráce s partnery ze zemí visegrádské čtyřky v rámci projektu Experiences
with Implementation and Application of the EU Law in Visegrad Countries, která za dobu trvání projektu
mimo jiné umožnila vznik řady předmětů vyučovaných v cizích jazycích a získání certifikátu o absolvování
modulu v cizích jazycích nazvaného Law in English. I přes ukončení financování projektu běží výuka v cizích
jazycích na PF UP nadále a studenti stále mohou žádat a žádají o vydání příslušných certifikátů. V roce 2021
bylo po splnění podmínek pro získání vydáno celkem 15 certifikátů, což vypovídá nejen o zvyšující se tendenci
zájmu studentů o certifikáty samotné, ale i výuku odborných předmětů v angličtině. V roce 2021 přibylo
několik nových odborných předmětů vyučovaných v cizích jazycích, které byly zahrnuty do modulu Law in
English. V roce 2021 pokračovala spolupráce v projektu CLOSER, jehož základní myšlenkou je vytvořit úzké
vazby mezi právnickými fakultami v Olomouci a Sarajevu a přiblížit právní vzdělávání v Bosně a Hercegovině
unijním standardům. Název projektu CLOSER vznikl jako akronym šesti slov, která vystihují jeho hlavní
myšlenku: Cooperation – Lawyers – Olomouc – Sarajevo – Expertise – Route. Cílem projektu je především
intenzivní podpora akademických pracovníků a doktorských studentů sarajevské a olomoucké fakulty, sdílení
kapacit a know-how v oblasti řízení vysoké školy, internacionalizace aktivit, rozvoj výzkumných aktivit,
publikačních strategií a projektového managementu. V rámci tohoto projektu byly na podzim realizovány
mobility, především sarajevských studentů a akademických pracovníků do Olomouce, kde proběhla řada
jednání o další spolupráci po ukončení projektu.

PF UP se rovněž společně s Tallinn University of Technology, University of Valladolid, Vigo University
a Salamanca University, Universita di Bologna a Latvian Institute of International Affairs zapojila do
mezinárodního projektu Remember Nansen, jehož cílem je připomenout práci a osobnost Fridtjofa Nansena,
norského polárníka, vědce, diplomata, politika a držitele Nobelovy ceny za mír. Fakulta v rámci projektu
připraví výstavy, akademici se zapojí do výzkumu ve formě připravované publikace a zúčastní se závěrečné
konference.



62 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

První polovina kalendářního roku byla poznamenána pandemií, což se výrazně projevilo na množství
studijních pobytů a stáží studentů, a to jak přijíždějících na PF UP, tak i vyjíždějících. Mnoho studentů své
plánované pobyty v zahraničí zrušilo s ohledem na nejistou situaci a samozřejmě také na uzavření hranic.
Studenti postupně začínají plně využívat on-line výuky i virtuálních mobilit, tedy mobilit, kdy ve skutečnosti
do zahraničí nevyjíždějí, ale přednášek nebo stáže se účastní on-line. I v roce 2021 vedení PF UP zajistilo
odborná školení a konzultace v oblasti distančního vzdělávání pro akademické pracovníky a zakoupilo
potřebné vybavení pro vytvoření kvalitních výukových opor. PF UP pokračovala v systematickém vytváření
online výukových opor pro výuku v cizích jazycích. Celkem bylo v roce 2021 realizováno pouze 8 praktických
stáží. Jednalo se i o velmi prestižní stáže, mimo jiné na Stálém zastoupení ČR při OSN v Ženevě.

Reprezentaci PF UP v zahraničí zajišťují rovněž studentské týmy vmezinárodních soutěžích – tzv. Moot Courts.

Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí
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Korejská republika 1 1

Kyperská republika

Maďarsko

Chorvatsko 1 1

Nizozemsko 3 3

Nový Zéland

Peruánská republika

Polská republika 4 5 9

Portorické společenství

Portugalsko 1 2 3

Rakouská republika 29 2 1 32

Republika Sierra Leona

Ruská federace 1 1

Řecká republika 1 1

Slovenská republika 5 1 2 8

Spojené státy americké 4 4

Spolková republika
Německo 6 1 1 8

Španělské království 20 21 3 3 47

Švýcarská konfederace 4 4

Singapurská republika 1 1

Ukrajina

PRÁVNICKÁ FAKULTA UP * P O Č E T
VYSLANÝCH
STUDENTŮ

* * POČET
PŘIJATÝCH
STUDENTŮ

***POČET
VYSLANÝCH
AK. PRAC.

***POČET
PŘIJATÝCH
AK. PRAC.

***POČET
VYSLANÝCH
OST. PRAC.

****POČET
PŘIJATÝCH
OST. PRAC.

CELKEM
ZEMĚ

Belgie 3 3

Estonská republika 5 5

Finsko 5 1 6

Gruzie 3 3

Francouzská republika 16 31 47

Bosna a Hercegovina 5 1 6

Indonéská republika

Jihoafrická Republika 1 2 3

Italská republika 2 10 1 13

Kolumbijská republika 1 1
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* Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – studenti, kteří v roce 2021 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt
začal v roce 2020 Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 30 dní.

** Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – studenti, kteří přijeli v roce 2021; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2020. Započítávají
se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 30 dní.

*** Vyjíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty výjezdů) – pracovníci, kteří v roce 2021 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti
pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2020. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní.

**** Přijíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty příjezdů) – pracovníci, kteří přijeli v roce 2021; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v
roce 2020. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní.

Spojené království
Velké Británie a
Severního Irska

6 1 7

Spojené státy mexické

Zvláštní
administrativní oblast
Čínské lidové republiky
Hongkong

CELKEM 116 80 14 7 217
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CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Celoživotní vzdělávání je upraveno § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a je již tradičně součástí vzdělávací činnosti Univerzity
Palackého v Olomouci, která nabízí programy v rámci celoživotního vzdělávání i rozmanité kurzy jak v oblasti
profesního (kompetenčního), tak zájmového vzdělávání, a to prostřednictvím jednotlivých fakult Univerzity
Palackého včetně PF UP.
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KURZY A SEMINÁŘE

Všechny kurzy a semináře pro odbornou veřejnost pořádané PF UP se v roce 2021 uskutečnily online formou
jako takzvané webináře:

• Kurz pro českou správu sociálního zabezpečení: Evropské a mezinárodní právo sociálního
zabezpečení (specializovaný uzavřený kurz na smlouvu)
17.–19. února a 3.–5. března 2021 | doc. JUDr. Ondřej Svaček, LL.M. Ph.D., JUDr. etMgr. Lukáš Ryšavý, Ph.D.,
JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D., JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.
Počet účastníků: 26;

• Koupě a darování – aktuální úprava i návaznost na katastr nemovitostí
26. března 2021 | JUDr. Iveta Talandová, Ph.D.
Počet účastníků: 9;

• Aktuální problémy náhrady škody
23. dubna 2021 | doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D.
Počet účastníků: 16;

• Nařízení Brusel Ibis – mezinárodní pravomoc v občanských a obchodních sporech
18. května 2021 | Mgr. Slavomír Halla, Ph.D.
Počet účastníků: 6;

• Vybrané aspekty podílového spoluvlastnictví v aktuální judikatuře nejvyššího soudu
21. května 2021 | doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
Počet účastníků: 5;

• Úvodní seznámení s novými znaleckými předpisy
1. června 2021 | JUDr. Petr Ševčík, Ph.D.
Počet účastníků: 28;

• Kurz k opakování na obecnou část vstupní zkoušky pro znalce
7. června 2021 I JUDr. Petr Ševčík, Ph.D.
Počet účastníků: 23;



69Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci68 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

PRÁVO V CŽV

Jedná se o jednoletý placený program v prezenční i distanční formě. Vychází z akreditovaného studijního
programu Právo a právní věda a nabízí možnost studovat těm uchazečům, kteří nebyli přijati k řádnému
studiu z kapacitních důvodů.

Po absolvování je možnost přestoupení do 2. ročníku řádného studia a uznání získaných kreditů
(předpokladem jsou dobré studijní výsledky).

Pro akademický rok 2021/2022 podalo přihlášku do programu Právo v CŽV 49 posluchačů.

Pro akademický rok 2021/2022 bylo do programu Právo v CŽV přijato 31 posluchačů.

• Aktuální judikatura v oblasti rodinného práva
18. června 2021 I JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
Počet účastníků: 20;

• Dohoda o vině a trestu a další formy kausálního řešení trestních věcí
října 2021 I doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
Počet účastníků: 21;

• Základní instituty dědického práva
15. října 2021 | JUDr. Iveta Talandová, Ph.D.
Počet účastníků: 13;

• Kurz k opakování na obecnou část vstupní zkoušky pro znalce
8. října a 22. října 2021 | JUDr. Petr Ševčík, Ph.D.
Počet účastníků: 21;

• Postavení znalce v civilním řízení, jeho práva a povinnosti ve světle nového znaleckého práva
26. listopadu 2021 | JUDr. Petr Ševčík, Ph.D.
Počet účastníků: 7;

• Novelizace trestněprávních předpisů v roce 2021
9. prosince 2021 | doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
Počet účastníků: 11.
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POPULARIZAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

PF UP v roce 2021 uspořádala několik popularizačních, propagačních a společenských akcí. A to i přesto, že
situaci v průběhu celého roku výrazně komplikovala epidemie koronaviru. Určeny byly odborné i laické
veřejnosti, dětem, seniorům, potenciálním uchazečům o studium, absolventům a příznivcům fakulty.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V roce 2021 připravila PF UP den otevřených dveří, který je primárně určen uchazečům o studium, ve dvou
termínech. Spolu s dalšími fakultami UP se veřejnosti otevřela v sobotu 15. ledna 2021 a v pátek 2. prosince
2021. Stejně jako v roce 2020 i tentokrát se akce konaly bezkontaktně, online. Za tímto účelem aktualizovalo
oddělení komunikace a vnějších vztahů půlhodinový informační videospot.

V rámci dne otevřených dveří uchazeči poznali zázemí fakulty a získali potřebné informace o studiu či
přijímacím řízení. K dispozici jim byli zástupci vedení fakulty, referentky studijního a zahraničního oddělení
a také studenti napříč programy.
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VELETRHY POMATURITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PF UP společně s ostatními fakultami UP vyslala své zástupce, studenty a referentky studijního oddělení na
veletrhy terciálního vzdělávání. Některé tradiční veletrhy organizátoři zrušili kvůli nepříznivé epidemické
situaci. Nejnavštěvovanějším a z pohledu PF UP nejúspěšnějším byl Gaudeamus Brno (listopad 2021).

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je,
že poskytují starším občanům (nad 50 let) vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské (univerzitní)
úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností, byť také orientovaných na tuto
populaci. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní
přípravy a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul.

PF UP opět nabídla zájemcům čtyřsemestrální kurz Ochrana jednotlivce a jeho práv. V letním semestru
(únor–květen 2021) fakulta otevřela dva běhy. Celkem se do nich zapojilo přes 80 seniorů. Epidemie koro-
naviru část výuku odsunula na letní měsíce. Kvůli nižšímu počtu studentů fakulta sestavila pro zimní semestr
(září–prosinec 2021) společný rozvrh pro oba ročníky (běhy) kurzu Ochrana jednotlivce a jeho práv. Výuky se
účastnilo na 30 seniorů. Do výuky v rámci U3V se v roce 2021 zapojilo v roli lektorů na 15 akade-mických
pracovníků fakulty.

Fakulta vzdělává seniory formou U3V pravidelně od září 2015.

AKCE U PŘÍLEŽITOSTI 30. VÝROČÍ OBNOVENÍ FAKULTY

V roce 2021 si PF UP připomínala 30. výročí od svého obnovení. V lednu vyšlo speciální vydání fakultního
e-zpravodaje, v únoru se pak uskutečnila první výroční přednáška PF UP. Pod názvem Křižovatky a zákruty
svobody projevu ji pronesl Michal Bartoň z katedry ústavního práva a předseda Akademického senátu PF UP.
Na sociálních sítích se uskutečnila soutěž připomínající novodobou historií fakulty. V září byla spuštěna
speciální webová stránka 30vyroci.pf.upol.cz, mimo jiné s videoportréty deseti osobností, které vzpomínají
na uplynulých třicet let.

Dne 23. září fakulta připravila akci pro studenty, 29. září pak slavnostní setkání pro své zaměstnance,
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absolventy, partnery a podporovatele. Slavnostní setkání se uskutečnilo přímo na fakultě. V jeho programu
bylo i udělení medaile Za zásluhy o rozvoj UP (doc. JUDr. Michalu Bartoňovi, Ph.D.) nebo odhalení pamětní
desky Miroslava Liberdy, prvního děkana obnovené PF UP, která vznikla díky finančním darům absolventů.
Slavnostně byla otevřena také nová Knihovna Milady Horákové.

MEZINÁRODNÍ STŘEDOŠKOLSKÝ MOOT COURT

Mezinárodní Středoškolský Moot Court je soutěž týmů studentů středních škol v simulovaném soudním
jednání, jejichž kouči jsou studenti právnických fakult. Soutěž vznikla na PF UP v roce 2013, a to z iniciativy
studentů předmětu Právo pro každý den. Garantkou soutěže je JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D. Od roku
2016 se soutěž koná pod názvem Mezinárodní Středoškolský Moot Court (MSMC) a účastní se jí i středo-
školáci ze Slovenské republiky.

Do 6. ročníku MSMC se na jaře 2021 se přihlásilo na 60 středoškolských týmů. Z kapacitních důvodů mohlo
soutěžit 45 týmů. Mezi soutěžícími měly své zástupce také tři fakultní školy PF UP – olomoucká Gymnázia
Hejčín a Čajkovského a také Slezské gymnázium Opava. Do průběhu soutěže výrazně zasáhla epidemie
koronaviru. Pořadatelé ji celou přesunuli do online prostředí. Panel porotců vyhlásil za vítěze tým
z bilingvního gymnázia v Martině, ve složení Viktória Olléová, Michal Sopoliga a koučovaný studenty
z Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

DALŠÍ AKTIVITY

Z dalších propagačních a popularizačních aktivit v roce 2021 patřily k těm největším a nejzajímavějším tyto:

• Noc vědců, online
• vánoční charitativní akce Strom splněných přání, online

FAKULTNÍ ŠKOLY

V roce 2021 bylo zahájeno jednání s Gymnáziem Havířov – Podlesí, které by se mělo stát novou fakultní školou
PF UP. Fakultním školám byly v průběhu roku například nabídnuty: soutěž Mezinárodní Středoškolský Moot
Court, účast na online živých simulovaných jednáních, webináře pro zaměstnance škol nebo užší zapojení do
uchazečské kampaně.
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Poprvé se uskutečnila soutěž Právník ze střední. Vyřešit zadanou konkrétní situaci za pomoci právní
argumentace, projít písemným a ústním kolem se nejlépe podařilo gymnazistovi Jakubu Kroutilovi ze
Znojma.

OBČANSKÁ UNIVERZITA – UNION

V roce 2021 uskutečnili zástupci PF UP dva výjezdy po Olomouckém kraji v rámci projektu Univerzity
Palackého – Občanská univerzita | UniON. Výjezdy za fakultu koordinovala absolventka Mgr. Kateřina
Augustinová. V září studenti práv navštívili Odborné učiliště a Praktickou školu Mohelnice se dvěma
tematickými bloky: uzavírání smluv, trestní právo. V říjnu zavítali do Městského kulturního zařízení Jeseník.
Tématem přednášky byla finanční gramotnost. Fakultu reprezentovali v obou případech studenti Jakub
Kvapil a Kateřina Kaprálová.

PROPAGACE

Jednou z možností, jak propagovat aktivity uskutečněné na PF UP, je prostřednictvím univerzitního
zpravodajství – tištěného Žurnálu UP či jeho internetové verze Žurnál Online. V roce 2021 bylo na platformě
Žurnál Online zveřejněno přes 50 článků a reportáží z PF UP a k tomu vyšla dvě čísla tištěného Žurnálu UP.

Fakulta hojně využívala sociální sítě. Aktivní byla na Facebooku, Instagramu a Twitteru.

ZPRAVODAJ PF UP:

PF UP i v roce 2021 pokračovala ve vydávání svého e-zpravodaje. Po obsahové i grafické stránce ho připravuje
oddělení komunikace a vnějších vztahů. V roce 2021 vzniklo 9 aktuálních čísel, z toho jedno mimořádné
u příležitosti 30. výročí obnovení PF UP.

Periodikum vychází v elektronické podobě jednou měsíčně (vyjma letních prázdninových měsíců) pod
názvem zPRÁVOdaj, vždy poslední středu v měsíci. Všechna jeho čísla jsou volně dostupná na webové stránce
fakulty. Zpravodaj slouží především k vnitřní komunikaci na fakultě.
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Z MONITORINGU MÉDIÍ

Fakulta v roce 2021 kromě zpráv pro Žurnál UP připravila dvě tiskové zprávy pro média:

• Zimní škola bude online a rozkročena mezi dvěma odbornými programy (leden 2021);
• Vladimír Dzuro: zatýkal válečné zločince, teď přijíždí na právnickou fakultu (listopad 2021).

Tiskové zprávy byly sdělovacími prostředky hojně využity (ČTK, Česká televize, Český rozhlas, Mladá fronta
DNES, Olomoucký deník, ceska-justice.cz, bulletin-advokacie.cz, pravniprostor.cz, epravo.cz, tyden.cz a jiné).

Odborníci z PF UP byli nejčastěji oslovování a citováni veřejnoprávními sdělovacími prostředky v souvislosti
s aktuálním děním, v roce 2021 převládalo téma epidemie koronaviru. Nejvíce mediálních výstupů v roce 2021
měli: Mgr. Lucie Tungul, Ph.D., JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI, JUDr. Maxim Tomoszek, JUDr. Petr Podrazil,
Ph.D., doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. a JUDr. et Mgr. Zdeněk Kopečný.

ZAJÍMAVOSTI

• Historicky první laureátkou Stipendia Petra Zoubka určeného na podporu mimořádně aktivních
a nadaných studentů fakulty se stala Kateřina Dračková. Studentku 3. ročníku programu Právo a právní
věda podpořily fakulta a Nadační fond Petra Zoubka částkou 20 000 korun. Fakulta chce mimořádné
stipendium udělovat v každém akademickém roce jednomu studentovi.

• Seznam laureátů Ceny Miroslava Liberdy, udělované za mimořádný počin, dlouhodobý přínos pro rozvoj
PF UP a za šíření jejího dobrého jména, se v roce 2021 rozšířil o dvě osobnosti. Děkan Václav Stehlík ocenil
za rok 2020 Naděždu Šiškovou z katedry mezinárodního a evropského práva a Lenku Holou z katedry
politologie a společenských věd.

• V prestižní soutěži mladých vědců o Cenu Jacquese Derridy v oblasti společenských a humanitních věd
uspěl v roce 2021 právník Petr Stejskal. Absolvent magisterského a doktorského studia na PF UP, nyní
asistent na katedře mezinárodního a evropského práva a člen Centra pro mezinárodní humanitární
a operační právo (CIHOL), obsadil v silné konkurenci druhé místo.

• PF UP nově a velmi úzce spolupracuje s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Zástupci obou
institucí podepsali v říjnu 2021 memorandum, jehož cílem je hlubší propojení akademické sféry a praxe.
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• Česká justice slavila v roce 2021 úspěch na mezinárodním soutěžním poli. Vděčila za to týmu složenému
z absolventů PF UP. Petr Kyselák, Jakub Spáčil a Adam Talanda přivezli 4. místo z prestižní argumentační
soutěže Themis 2021. Do finále, které se konalo v Lisabonu se probojovalo osm evropských týmů.

• Advent je na PF UP již tradičně spojen s nezištnou pomocí druhým. Tentokrát nasměrovali akademici,
studenti a absolventi pomoc do vlastních řad. Rozhodli se pomoci v nelehké životní situaci rodině kolegy
z katedry soukromého práva a civilního procesu. Vybrat se podařilo přes 113 tisíc korun.
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KNIHOVNA

Knihovna PF UP je součástí Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci a sídlí v budově B na adrese
17. listopadu 6. Knihovní fond je zaměřený na právo, politologii, sociologii a další příbuzné obory. Součástí
knihovny PF UP je Evropské dokumentační středisko. Rok 2021 představoval pro knihovnu PF UP především
dlouho očekáváné stěhování do nových prostor. V průběhu roku 2021 navštívilo knihovnu 11 657 uživatelů,
realizováno bylo 8 040 absenčních výpůjček. Od ledna do dubna fungovala knihovna v režimu bezkon-
taktního výdeje knih. V tomto období (únor) se za pomoci studentů PF UP podařilo velmi rychle přestěhovat
knihovní fond do nových prostor. Od května do prosince byla knihovna otevřena, přičemž v říjnu navštívilo
knihovnu PF UP nejvíce 3 864 uživatelů.

U nových prostor knihovny je zabudován bibliobox na vracení knih, další přenosný je nově umístěn u vrátnice
budovy B. Za rok 2021 studenti vrátili 727 knih, nejvíce pak v červnu 139.

Pro kopírování a tisk uživatelé používají 2 samoobslužné černobílé kopírky, které umožňují, mimo klasického
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kopírování, bezplatně skenovat dokumenty a posílat si je do vlastního e-mailu. Bylo provedeno 5 504 tisků
a kopií. Knihovna slouží také jako místo pro nabíjení kreditů ke kopírování a tisku.

Pro uživatele je k dispozici 32 studijních míst a 5 počítačů, 2 skenery, 1 notebook a 1 tablet. Studovna je
otevřena 40 hodin týdně.

Knihovna PF UP pracovala v sestavě Jaroslava Čunderlová, Svatava Huňková a Michaela Vepřeková.

Stav knihovního fondu

Knihovní fond KUP PF byl doplňován především z prostředků Knihovny UP, PF UP a grantů.

Bylo zakoupeno 1 091 titulů v hodnotě 622 992 Kč. Z toho grantové nákupy činily 343 848 Kč a nákupy fakulty
180 979 Kč.

Ve stejném období bylo zakoupeno i 57 titulů periodik (49 českých a 8 zahraničních) v celkové hodnotě
98 165 Kč. Dále evidujeme 14 titulů periodik (9 českých a 5 zahraničních) docházející do knihovny jako dary.

PF UP předplatila nově ze svých prostředků databáze Oxford Handbooks Online: Law a Oxford Journals Law
Collection.

REKONSTRUKCE A PROJEKTY ERDF

Fakulta se v roce 2021 rozrostla o nové centrální křídlo s moderní knihovnou. Knihovna nese jméno po české
právničce, političce, bojovnici za práva žen a oběti justiční vraždy během komunistických politických procesů
JUDr. Miladě Horákové. V roce 2021 byla dále dokončena nájezdová rampa na budovu A, proběhla také
modernizace rotundy. Další rekonstrukce pak proběhla ve třetím patře budovy B, zde vznikly dvě nové
učebny, několik pracoven a tiskové centrum pro zaměstnance. Je připraven projekt zahrnující výstavbu
výtahu v budově A.

KNIHOVNÍ FOND POČET KNIŽNÍCH JEDNOTEK
přírůstek knihovního fondu za rok 2021 1 091

knihovní fond celkem 35 056 (včetně knih na katedrách)

počet odebíraných titulů periodik (fyzicky, elektronicky) 71
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

Pandemie si vyžádala i v loňském roce přechod na hybridní formu výuku, s čímž souviselo i technické
dovybavení učeben na PF UP. Vznikla nově učebna B31 a B32, která je plně funkční právě pro hybridní výuku.
Ve všech učebnách pak byly nainstalovány technické doplňky tak, aby byla učebna provozuschopná v on-line
formě a do budoucna budou i zbývající učebny upravovány pro hybridní formu výuky. Zejména mobilní
mikrofony, které mají do doby trvalých mikrofonů nahradit nedostatek. Do knihovny byly nainstalovány také
dva skenery pro studenty. V budově B byl nově zprovozněn kamerový systém za účelem ochrany majetku
a osob. Nad každou učebnou byly také nově nainstalovány přehledové obrazovky, kde je k vidění zejména
rozvrh místností a případné akce fakulty. Stejně tak byly zřízeny a uvedeny do provozu i dvě přehledové
obrazovky ve vstupní hale. Pro mimořádné menší akce byla pořízena mobilní soustava A/V techniky pro
zřízení přenosů on-line (kamera, sada mikrofonů, stativ, kabeláž apod.).

Pro akademické pracovníky bylo ve třetím patře budovy B zřízeno nové tiskové centrum vybavené
multifunkčním zařízením SHARP MX-6071. V rámci zvýšení bezpečnosti jsme navýšili počet licencí
antivirového programu Eset Protect Essential On-Prem na 250. V průběhu celého roku dochází k upgradům
stávajících notebooků a stolních PC (navyšování pamětí a výměna HDD za SSD).
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PF UP ZA ROK 2021

PF UP předkládá v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů, Výroční zprávu o hospodaření za rok 2021 zpracovanou na základě účetnictví vysoké školy a dalších
vybraných údajů.

PF UP v Olomouci se v roce 2021 řídila v oblasti finanční, hospodářské, majetkové a personální příslušnými
ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění a dalšími zákony platnými pro tyto oblasti (např. zákon
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané
hodnoty) a interními normami Univerzity Palackého v Olomouci.

Po projednání v AS UP Olomouc obdržel děkan fakulty dopisem rektora ze dne 30. 6. 2021 příspěvek pro PF
UP dle ukazatelů A ve výši 62 346 687 Kč, dle ukazatele K příspěvek ve výši 12 441 535 Kč a příspěvek na
rozvoj výzkumné organizace ve výši 23 000 000 Kč. Současně byla stanovena fakultě výše participace na
nákladech celouniverzitních aktivit ve výši 13 507 438 Kč. Návrh dílčího rozpočtu fakulty na rozdělení
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finančních prostředků PF UP v Olomouci pro rok 2021 byl předložen k projednání a schválení v AS PF UP
a tento jej dne 20. 9 2021 schválil.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

PF UP vykázala za rok 2021 kladný hospodářský výsledek 6 966 519,82 Kč.

Mimo již výše zmiňovanou dotaci v rámci dělení rozpočtu na UP získala PF UP z ostatních kapitol státního
rozpočtu prostředky na doktorská stipendia ve výši 4 286 tis. Kč.

Nejvýznamnější nákladovou položkou z celkových nákladů tvoří osobní náklady, které zahrnují mzdové
náklady, náklady na sociální a zdravotní pojištění a ostatní sociální náklady. Tyto náklady činí celkem
76 039 tis. Kč. Další významnou položku ve výši 3 942 tis. Kč představují ostatní náklady. Do ostatních
nákladů se promítly zejména tyto položky: stipendia interních doktorandů, stipendia na pomocné vědecké
síly, mimořádná stipendia na výjezdy, přeúčtování režijních nákladů z projektů GAČR a IGA.

Náklady na služby představují částku ve výši 2 155 tis. Kč. Tato položka zahrnuje zejména náklady na školení,
slevové poukázky pro uchazeče SCIO, konferenční poplatky, ubytování na služební cestě, poštovní a telefonní
poplatky, odvoz odpadu, náklady na revize. Náklady na energie představují částku 1 836 tis. Kč. Objem
odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku činí 2 345 tis. Kč. Další výraznou nákladovou
položkou celkových nákladů tvoří náklady na spotřebu materiálu ve výši 1 979 tis. Kč, která je představována
zejména spotřebou papíru, obálek a tiskopisů, psacích potřeb, toaletního papíru, čisticích prostředků,
tonerů, knih, výpočetní techniky.
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Fa SyÚ
POLOŽKA
Období 01–12 2021

1 2 3 4

ČERPÁNÍ
přísp. A, B
zdroj 11

VZD. ČINNOST
ostatní
zdroj 19

INSTIT.
PODPORA
zdroj 30

VV
specifický
zdroj 31

71 501 Spotřeba materiálu celkem 1 665,82 308,67 1,16 745,38

502 Spotřeba energie celkem 705,77 1 000,00 0,00 0,00

511 Opravy a udržování celkem 123,80 80,00 0,00 0,00

512 Cestovné zaměstnanců celkem 81,08 1,53 0,00 31,83

513 Náklady na reprezentaci celkem 0,00 163,58 0,00 0,00

518 Ostatní služby celkem 1 071,55 1 075,48 0,00 759,10

521 Mzdy celkem 37 681,83 995,65 16 899,86 255,52

524 Zákonné pojištění celkem 12 615,00 322,16 5 712,15 86,48

525 Ostatní soc. poj. - Kooperativa 195,13 0,41 53,63 0,00

527 Zákonné sociální náklady celkem 1 648,36 18,80 333,20 5,82

531 Daň silniční celkem 0,88 0,00 0,00 0,00

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

542 Ostatní pokuty a penále celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

545 Kurzové ztráty celkem 15,66 95,13- 0,00 2,58

548 Manka a škody celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

549 Jiné ostatní náklady celkem 9 528,04 346,68- 0,00 2 186,07

551 Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem 2 344,87 0,00 0,00 0,00

561 Změna stavu zásob výrobků celkem 0,00 151,84 0,00 0,00

582 Poskytnuté členské příspěvky celkem 18,84 0,00 0,00 0,00

602 Tržby z prodeje služeb celkem 0,00 3 720,95- 0,00 0,00

604 Tržby za prodané zboží celkem 0,00 8,66- 0,00 0,00
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STAV FONDŮ PF UP K 31. 12. 2021

Fa SyÚ
POLOŽKA
Období 01–12 2019

1 2 3 4

ČERPÁNÍ
přísp. A, B
zdroj 11

VZD. ČINNOST
ostatní
zdroj 19

INSTIT.
PODPORA
zdroj 30

VV
specifický
zdroj 31

71 642 Ostatní pokuty a penále celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Kurzové zisky celkem 0,00 194,51- 0,00 0,77-

648 Zúčtování fondů celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

649 Jiné ostatní výnosy celkem 2 177,83- 285,14 0,00 0,00

682 Přijaté příspěvky - dary celkem 0,00 156,75- 0,00 0,00

691 Provozní dotace celkem 0,00 0,00 23 000,00- 4 076,00-

692 Příspěvek [ukazatelé A, B, C, D, F, M, S, U]
celkem 65 582,53- 0,00 0,00 0,00

710 Vnitro náklady celkem 107,58 685,42 0,00 3,98

720 Vnitro výnosy celkem 43,84- 4,29 0,00 0,00

Axx Náklady celkem 67 804,20 4 361,72 23 000,00 4 076,00

Bxx Výnosy celkem 67 804,20- 4 303,61- 23 000,00- 4 076,00-

Cxx HV celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

NÁZEV FONDU ZŮSTATEK
k 1. 1. 2021

TVORBA
za r. 2021

ČERPÁNÍ
za r. 2021

ZŮSTATEK
k 31. 12. 2021

Fond stipendijní 0 906 500 708 377 198 123

Fond sociální 1 935 013 1 275 648 1 001 523 2 209 139

Fond provozních prostředků 6 475 263 7 024 630 2 193 813 11 406 080

Fond reprodukce inv. majetku 1 138 917 6 765 300 7 038 709 864 505

Fond účelově určených prostředků 1 895 464 609 408 451 690 2 053 182
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STIPENDIJNÍ FOND

Stipendijní fond vytvořil v roce 2021 částku 906 500 Kč.

Ze stipendijního fondu byla v roce 2021 vyplacena následující stipendia:

• sociální 10 000,00 Kč
• prospěchová 231 000,00 Kč
• za tvůrčí výsledky 464 377,00 Kč
• mimořádná 3 000,00 Kč

Zdroj FRIM (fond reprodukce investičního majetku), vytvořil v roce 2021 PF UP částku 6 765 300 Kč.

Z FRIMU byla použita částka 4 852 696 Kč dle rozpisu níže.

PF UP – Investiční akce – rok 2021

MĚSÍC AKCE INVESTICE

leden Vzduchotechnika – montáž ventilů 10 476,59 Kč

podlahářské práce – montáž dilatačních prvků – knihovna 71 214,30 Kč

AV technika – knihovna 591 801,32 Kč

březen datové a silové zásuvky – knihovny 82 608,49 Kč

uveřejnění el. Formuláře – bezbariérové úpravy A 277,82 Kč

červen projektová dokumentace – 3 NP, budova B 153 359,40 Kč

červenec bezbariérové úpravy budovy A – plán BOZP 2 778,25 Kč

bezbariérové úpravy budovy A – dozor BOZP – červenec 1 111,30 Kč

bezbariérové úpravy budovy A – stav. práce – kof. 5 % 28 228,40 Kč
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MĚSÍC AKCE INVESTICE

srpen kopírka SHARP 154 335,50 Kč

traktor Honda 161 835,00 Kč

elektroinstalace – dekompenzace účiníku 143 794,26 Kč

bezbariérové úpravy budovy A – dozor BOZP – srpen 5 556,50 Kč

stavební úpravy budovy B 934 345,48 Kč

bezbariérové úpravy budovy A – stav. Práce – kof. 5 % 10 421,68 Kč

září bezbariérové úpravy budovy A – stav. Práce – kof. 5 % 25 410,98 Kč

Inzerce – bezbariérové úpravy A 277,82 Kč

Inzerce – PF – nástavba budovy A 277,82 Kč

bezbariérové úpravy budovy A – dozor BOZP – září 5 556,50 Kč

stavební úpravy budovy B – stavební práce – září 1 767 208,48 Kč

bezbariérové úpravy budovy A – stav. Práce – kof. 5 % 23 367,72 Kč

říjen bezbariérové úpravy budovy A – technický dozor 16 669,50 Kč

bezbariérové úpravy budovy A – dozor BOZP – říjen 5 556,50 Kč

bezbariérové úpravy budovy A – stav. Práce – kof. 5 % 91 681,99 Kč

návrh mobiliáře – 3.NP – budova B 86 681,40 Kč

budova A – PD – změna užívání vnitřních ploch 477 859,00 Kč
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