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Úvod

právnická fakulta Univerzity palackého navazuje na 
staletou tradici vysokého právnického učení v olo-
mouci. Její moderní historie se začala psát v roce 
1991, kdy se ji podařilo obnovit především zásluhou 
prvního polistopadového rektora profesora Josefa 
Jařaba a docenta Miroslava Liberdy, prvního děkana 
znovu otevřené fakulty. Vznikla tak první porevoluční 
právnická fakulta v tehdejším československu. Jejím 
posláním je podporovat hodnoty svobody, demokra-
cie a občanské společnosti. akademici kladou důraz 
na praktické formy výuky, významné místo mezi nimi 
má dovednostní učení. Fakulta disponuje moderními 
výukovými prostorami, které se využívají také při 
pořádání vědeckých konferencí nebo slavnostních 
shromáždění.

právnická fakulta v roce 2015 pokračovala ve zvyšová-
ní kvality vzdělávacích, vědeckých a tvůrčích procesů. 
k větší internacionalizaci přispělo mimo jiné otevření 
doktorského studijního programu v anglickém jazyce 
či získání akreditace pro nový studijní obor v ang-
lickém jazyce. právnická fakulta rozšířila své aktivi-
ty směrem k veřejnosti. V roce 2015 se podílela na 
spuštění v česku prvního hromadného online kurzu 
zaměřeného na rodinné právo. poprvé zahájila výuku 
v rámci univerzity třetího věku.

tato výroční zpráva o činnosti a hospodaření práv-
nické fakulty obsahuje informace o vnitřní organizaci 
fakulty, informace o studijních záležitostech, o perso-
nálním obsazení fakulty, o vývoji vědecko-výzkumných 
aktivit, internacionalizaci, hospodaření a dalších aktivi-
tách v roce 2015. 
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Foto:
zuzana Žlabová
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1. 
záklaDnÍ 
ÚDaJe 
o fakultĚ
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název a adresa

Právnická fakulta univerzity Palackého 
v olomouci (Pf uP) 
třída 17. listopadu 8, pošt. schránka 16
771 11 olomouc

vedení právnické fakulty

Děkanka:

prof. JUDr. Milana Hrušáková, Csc.

Proděkani:

JUDr. zdenka papoušková, ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum a doktorský studijní 
program, statutární zástupkyně děkanky

JUDr. pavel Bureš, ph.D., D.E.a.   
proděkan pro zahraniční záležitosti

JUDr. Gabriela Halířová, ph.D.   
proděkanka pro magisterský studijní program, 
bakalářský studijní program, navazující magisterský 
studijní program a rigorózní řízení

JUDr. ondrej Hamuľák, ph.D. 
proděkan pro komunikaci a vnější vztahy, organizaci 
a rozvoj

tajemník fakulty:

ing. Bc. petr Bačík, ph.D.
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centrální administrativní jednotky

1. Sekretariát děkanky:

Jana zapletalová

2. Studijní oddělení:

Vedoucí:
Mgr. Magda Řezníčková    
správa a zajištění agendy související se studiem na 
fakultě, databáze staG, přijímací řízení, studium 
v doktorském studijním programu

referentky:
Bc. Vladěna Břeňová, Dis.
magisterské studium oboru právo 2.–5. ročník
Bc. Lenka sedláková
bakalářské a navazující magisterské studium, magis-
terské studium oboru právo 1. ročník, rozvrh výuky
Bc. alice tandlerová
administrátorka oboru právo v CŽV, rigorózní řízení

3. zahraniční oddělení:

Mgr. radana kuncová     
referentka zahraničního oddělení

4. oddělení pro vědu a výzkum:

ing. kristýna Španihelová
Lukáš Walek

5. oddělení komunikace a vnějších vztahů 
(nově vzniklo srpen/září 2015):

Mgr. Eva Hrudníková
Mgr. radek zogata

6. Personální a mzdové oddělení:

anna Hanková

7. ekonomický úsek:

Marcela Mazuráková

8. Podatelna:

Bc. Eva Grulichová

9. Správce počítačové sítě:

Mgr. petr Šuta

10. Provozní úsek:

vedoucí – zdeněk nožka
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katedry a centra

katedra jazyků
(vedoucí – Mgr. Leona černá)

katedra mezinárodního a evropského práva 
(vedoucí – doc. JUDr. Václav stehlík, ph.D., LL.M.)

katedra politologie a společenských věd
(vedoucí – doc. phDr. Vlastimil Fiala, Csc.)

katedra soukromého práva a civilního procesu  
(vedoucí – prof. JUDr. ivo telec, Csc.)

katedra správního práva a finančního práva 
(vedoucí – JUDr. kateřina Frumarová, ph.D.)

katedra teorie práva a právních dějin
(vedoucí – JUDr. kamila Bubelová, ph.D.)

katedra trestního práva     
(vedoucí – prof. JUDr. Jiří Jelínek, Csc.)

katedra ústavního práva     
(vedoucí – doc. JUDr. Jiří Jirásek, Csc.)

centrum pro klinické právní vzdělávání  
(vedoucí – JUDr. Maxim tomoszek, ph.D.)

Samosprávné akademické orgány

akaDemický Senát 
(funkční období do 21. 11. 2015)

Funkční období akademického senátu právnické 
fakulty Univerzity palackého skončilo 21. 11. 2015. 
V průběhu roku 2015 zasedal tento senát v termí-
nech: 11. 3., 8. 4., 23. 6., 21. 9., 7. 10., 14. 10. zápisy 
z jednání lze najít na http://www.pf.upol.cz/menu/
fakultni-organy/akademicky-senat/.

Předseda senátu:

doc. JUDr. Michal Bartoň, ph.D. 
V souvislosti se svou nominací na kandidáta na děka-
na právnické fakulty rezignoval na funkci senátora 
k 21. 9. – na jeho senátorské místo nastoupil Mgr. et 
Mgr. Lukáš ryšavý. od 21. 9. do 7. 10. předsedal sená-
tu doc. JUDr. Václav stehlík, ph.D., LL.M.. a od 7. 10. 
byla pověřena vedením senátu jeho místopředsed-
kyně Mgr. Lucia Valentová (studentka doktorského 
studijního programu).

Členové – akademičtí pracovníci:

Mgr. Leona černá

JUDr. klára Hamuľáková, ph.D. 

JUDr. Jana petrov křiváčková, ph.D. 
(12. 10. 2015 se z důvodů mateřské dovolené vzdala 
členství v senátu, na její místo nastoupil poslední 
náhradník Mgr. pavel petr, ph.D., LL.M.)

JUDr. olga pouperová, ph.D.

doc. JUDr. Václav stehlík, ph.D., LL.M. 
(7. 10. 2015 v souvislosti s účastí ve volebním týmu 
doc. Bartoně rezignoval na funkci senátora – uvolnil 
místo náhradníkovi JUDr. tomáši tintěrovi, ph.D.)
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JUDr. renáta Šínová, ph.D. 
(rezignovala k 1. 10. 2015 – nahradil ji JUDr. Filip 
Melzer, ph.D., LL.M.)

JUDr. Maxim tomoszek, ph.D.    
(po návratu ze zahraničí mandát obnoven k 17. 2. 2015, 
současně zanikl dočasný mandát Mgr. et Mgr. Lukáši 
ryšavému)

JUDr. Veronika tomoszková, ph.D. 
(po návratu ze zahraničí mandát obnoven k 17. 2. 2015, 
současně zanikl dočasný mandát JUDr. Filipu Melzero-
vi, ph.D., LL.M.)

Členové – studenti:

Jan Dobeš       
(po ukončení studia úspěšných složením státních 
zkoušek mu zanikl mandát, 21. 9. tak vznikl řádný 
senátorský mandát tomáši Vachutkovi)

Matěj Flaschka

Vítězslav kavka

Mgr. Jan pinkava

alice tabačíková      
(v době studijního pobytu březen–září na její místo 
dočasně nastoupil náhradník tomáš Vachutka)

akaDemický Senát
(funkční období od 22. 11. 2015)

o novém složení akademického senátu rozhodly 
senátní volby, které se konaly 3.–5. 11. 2015. poprvé se 
jeho členové sešli na ustavujícím zasedání 30. 11., bylo 
to jediné zasedání v roce 2015.

Předseda: 

doc. JUDr. Michal Bartoň, ph.D. 

místopředseda: 

Milan Vařeka – student oboru právo 

Členové – akademičtí pracovníci: 

JUDr. ing. Filip Dienstbier, ph.D. 
JUDr. kateřina Frumarová, ph.D. 

JUDr. klára Hamuľáková, ph.D.

doc. JUDr. Filip Melzer, ph.D., LL.M. 

doc. JUDr. Václav stehlík, ph.D., LL.M.

JUDr. ondřej svaček, ph.D., LL.M.

doc. JUDr. Filip Ščerba, ph.D.,

JUDr. Lenka Westphalová, ph.D.,
 
Členové – studenti: 

John Gealfow 

Luděk plachký 

Mgr. Veronika pochylá 

ondřej sasín

radim Vaněk
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vĚDecká raDa

Předsedkyně:

prof. JUDr. Milana Hrušáková, Csc.
 
interní členové:

JUDr. kamila Bubelová, ph.D.

JUDr. pavel Bureš, ph.D., D.E.a.

Mgr. Leona černá

JUDr. ing. Filip Dienstbier, ph.D.

doc. phDr. Vlastimil Fiala, Csc.

JUDr. kateřina Frumarová, ph.D.

JUDr. Gabriela Halířová, ph.D.

JUDr. ondrej Hamuľák, ph.D.

JUDr. Monika Horáková, ph.D.

prof. JUDr. Jiří Jelínek, Csc.

doc. JUDr. Jiří Jirásek, Csc.

doc. JUDr. Filip Melzer, ph.D., LL.M.

JUDr. zdenka papoušková, ph.D.

prof. JUDr. Vladimír sládeček, Drsc.

doc. JUDr. Václav stehlík, ph.D., LL.M.

doc. et doc. JUDr. naděžda Šišková, ph.D.

prof. JUDr. Eduard Vlček, Csc.

externí členové:

prof. JUDr. Helena Barancová, Drsc.    
děkanka právnické fakulty tU v trnavě

JUDr. Eduard Bárány, Drsc. 
Ústav státu a práva saV v Bratislavě

doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, Csc.   
děkanka právnické fakulty UpJŠ v košicích

prof. Dr. JUDr. karel Eliáš     
Ústav státu a práva aV čr

prof. JUDr. aleš Gerloch, Csc.    
vedoucí katedry teorie práva a právních dějin práv-
nické fakulty Uk v praze

prof. JUDr. pavol kubíček, Csc.    
děkan právnické fakulty Uk v Bratislavě (rezignoval 
k 1. 2. 2015 z důvodů ukončení děkanského mandátu)

prof. naděžda rozehnalová, Csc.
děkanka právnické fakulty MU v Brně (rezignovala 
k 31. 3. 2015 z důvodů ukončení děkanského mandátu)

JUDr. pavel rychetský     
předseda Ústavního soudu čr

JUDr. Martin Vychopeň     
předseda české advokátní komory

DiSciPlinárnÍ komiSe

Předseda:

doc. JUDr. Jiří Jirásek, Csc.

Členové:

doc. JUDr. Filip Ščerba, ph.D.

JUDr. Jana křiváčková, ph.D.

Mgr. Jan pinkava

Mgr. zdeněk červínek

Jiří Bálek
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Další orgány fakulty

kolegium DĚkanky

Předsedkyně:

prof. JUDr. Milana Hrušáková, Csc. 

Členové:

Bc. ing. petr Bačík, ph.D.

doc. JUDr. Michal Bartoň, ph.D.

JUDr. kamila Bubelová, ph.D.

JUDr. pavel Bureš, ph.D., D.E.a.

Mgr. Leona černá

doc. phDr. Vlastimil Fiala, Csc.

JUDr. kateřina Frumarová, ph.D.

JUDr. Gabriela Halířová, ph.D.

JUDr. ondrej Hamuľák, ph.D.

prof. JUDr. Jiří Jelínek, Csc.

doc. JUDr. Jiří Jirásek, Csc

JUDr. zdenka papoušková, ph.D.

prof. JUDr. ivo telec, Csc.

JUDr. Maxim tomoszek, ph.D.

doc. JUDr. Václav stehlík, ph.D., LL.M.

John Gealfow

Mgr. ivo Heger

Daniel pospíšil

oborová raDa DoktorSkého StuDiJnÍho 
Programu

Předseda: 

prof. JUDr. Eduard Vlček, Csc. 
právnická fakulta Up v olomouci

Členové:

JUDr. Eduard Bárány, Drsc.
emeritní místopředseda Ústavního soudu sr, Ústav 
státu a práva saV

doc. JUDr. Michal Bartoň, ph.D.    
právnická fakulta Up v olomouci

prof. Dr. JUDr. karel Eliáš 
Ústav státu a práva aV čr

doc. phDr. pavel Hlavinka, ph.D.    
právnická fakulta Up v olomouci

doc. JUDr. petr Hlavsa, Csc. 
právnická fakulta Up v olomouci

prof. JUDr. Milana Hrušáková, Csc.
právnická fakulta Up v olomouci

prof. JUDr. Jan Hurdík, Drsc.  
právnická fakulta MU v Brně

prof. JUDr. Jiří Jelínek, Csc. 
právnická fakulta Up v olomouci, právnická fakulta 
Uk praha

doc. JUDr. Jiří Jirásek, Csc. 
právnická fakulta Up v olomouci

prof. JUDr. Jan Musil, Csc. 
Ústavní soud čr

doc. alexander nett, Csc. 
právnická fakulta Up v olomouci
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doc. JUDr. Ladislav orosz, Csc.    
Ústavný súd sr, právnická fakulta UpJŠ v košicích

JUDr. zdenka papoušková, ph.D.    
právnická fakulta Up v olomouci

prof. JUDr. Vladimír sládeček, Drsc. 
právnická fakulta Up v olomouci, právnická fakulta 
Uk praha

doc. JUDr. Václav stehlík, ph.D., LL.M. 
právnická fakulta Up v olomouci

doc. JUDr. Filip Ščerba, ph.D.  
právnická fakulta Up v olomouci

doc. et doc. JUDr. naděžda Šišková, ph.D.   
právnická fakulta Up v olomouci

prof. JUDr. ivo telec, Csc. 
právnická fakulta Up v olomouci

zastoupení právnické fakulty ve 
vysokoškolských orgánech, 
členství v mezinárodních asociacích

v akademickém senátu univerzity Palackého 
zastupovali v roce 2015 právnickou fakultu dva 
akademičtí pracovníci a jeden student.

komora akademických pracovníků:

JUDr. Lucia Madleňáková, ph.D.    
(současně předsedkyně Legislativní komise akade-
mického senátu Up)

JUDr. Maxim tomoszek, ph.D.

Studentská komora:

John Gealfow
(současně člen komise pro informační   
technologie Up)

v radě vysokých škol zastupoval právnickou 
fakultu JUDr. ondrej Hamuľák, ph.D., delegován byl 
akademickým senátem.

Právnická fakulta je členem evropské asociace 
právnických fakult (elfa).
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změny v oblasti vnitřních předpisů

v roce 2015 byly vydány tři směrnice a jeden 
metodický pokyn děkanky.

s-1/2015 o Ediční komisi pF Up v olomouci

s-2/2015 – k provedení stipendijního řádu Univerzity 
palackého v olomouci, o prospěchovém stipendiu

s-3/2015 – k provedení Řádu celoživotního vzdělávání 
Univerzity palackého v olomouci

MpD-1/2015 – MpD o pravidelném hodnocení zaměst-
nanců pF Up v olomouci

Poslání a vize

posláním právnické fakulty je rozvoj vzdělávacích, 
výzkumných a tvůrčích aktivit právnické fakulty, opti-
malizace řídících struktur, internacionalizace fakulty.
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Foto:
zuzana Žlabová
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2. 
StuDium
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právnická fakulta v roce 2015 realizovala 5 studijních 
programů, zabezpečovala rigorózní řízení ve 14 obo-
rech a habilitační řízení v oboru občanské právo, vše 
na základě platných akreditací Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy čr.

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)

obor: Vyšší justiční úředník (akreditováno do 31. 10. 
2016)

magisterské studijní programy:

Studijní program m6805 – Právo a právní věda, 
studium magisterské, forma prezenční

obor: právo (akreditováno do 31. 12. 2017)

Studijní program n6701 – Politologie, studium 
navazující magisterské, forma prezenční

obor: Evropská studia se zaměřením na evropské 
právo (akreditováno do 31. 12. 2016)

Studijní program n6804 – Specialisation in 
law, studium navazující magisterské v anglic-
kém jazyce, forma prezenční

obor: international and European Law (akreditace 
získána v prosinci 2015, akreditováno do 31. 12. 2019)
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Doktorské studijní programy:

Studijní program P6801 – teoretické právní 
vědy, studium doktorské, forma prezenční

Studijní program P6801 – teoretické právní 
vědy, studium doktorské, forma kombinované
(akreditováno do 1. 11. 2018)

obory: občanské právo, správní právo, trestní právo, 
Ústavní právo, Evropské a mezinárodní právo 

Studijní program P6801 (v anglickém jazyce) – 
Theoretical legal Sciences, studium doktorské, 
forma prezenční

obor: European and international Law

Studijní program P6801 (v anglickém jazyce)  – 
Theoretical legal Sciences, studium doktorské, 
forma kombinované

obor: European and international Law

Fakulta získala v roce 2014 akreditaci pro habilitační 
řízení v oboru občanské právo s oprávněním udělo-
vat titul docent v tomto oboru. V roce 2015 realizo-
vala historicky první habilitační řízení.

vzdělávací aktivity

Mimo akreditované studijní programy se na právnic-
ké fakultě v roce 2015 stejně jako v minulých letech 
realizovala celá řada vzdělávacích aktivit namířených 
dovnitř fakulty. pořádaly se workshopy, soutěže, 
kurzy, besedy, letní školy, školení určené jak stu-
dentům, tak akademickým pracovníkům. při těchto 
vzdělávacích aktivitách fakulta často spolupracovala 
se studentskými spolky působícími při právnické fa-
kultě – zejména s ELsa (The European Law students´ 
association) olomouc a nugis Finem. Uskutečnily se 
například:

Summer law School

5.–10. 7. 2015
Více než čtyři desítky účastníků přilákala do olomou-
ce summer Law school, kterou poprvé uspořádala 
olomoucká pobočka sdružení studentů práv ELsa k 
aktuálním otázkám medicínského práva.

Česko-francouzská letní škola práva

září 2015
právnická fakulta připravila sedmý ročník česko-
-francouzské letní školy práva tradičně ve spolupráci 
s Université d´auvergne z Clermont-Ferrand. pořada-
telé zvolili téma – právní aspekty postavení menšin 
ve vztahu k většině. Letní školy se účastní vždy deset 
studentů z každé z partnerských univerzit. absolventi 
získávají diplomy podepsané děkany spolupracují-
cích fakult. na organizaci se za olomouckou fakultu 
podílela katedra mezinárodního a evropského práva 
(JUDr. pavel Bureš, ph.D., D.E.a.) a katedra jazyků 
(Mgr. Leona černá).
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Workshop pro doktorandy o metodách výuky 
práva

září 2015 
workshop pořádali a lektorovali JUDr. Maxim to-
moszek, ph.D., a JUDr. Lucia Madleňáková, ph.D. 
V rámci workshopu si doktorandi osvojili pedagogic-
ké dovednosti (prezentace, výukové metody…), tak 
aby se mohli zapojit do výuky v roli vyučujících.

Debata vliv médií na uprchlickou krizi

21. 10. 2015
Debata pro studenty i širokou veřejnost s šéfredakto-
rem respektu Erikem taberym a doc. JUDr. Michalem 
Bartoněm, ph.D., z olomoucké právnické fakulty. 
pořádal ji spolek nugis Finem.

Soutěž client interviewing

20. 11. 2015
soutěž Client interviewing, která otestovala právnic-
ké dovednosti studentů, pořádal studentský spolek 
ELsa ve spolupráci s vyučujícími (JUDr. Veronika 
tomoszková, ph.D., JUDr. Lucia Madleňáková, ph.D.) 
premiérového ročníku se zúčastnilo 18 posluchačů 
fakulty.

Workshop Duty to protect victims of crime (and 
potential future victims of crime) as a matter of 
international human rights law

24. 11. 2015
Workshop pro akademiky i studenty lektoroval profe-
sor kris Gledhill z University of auckland. Garantem 
byl JUDr. Martin Faix, ph.D., MJi.

Workshop communication of Judges with me-
dia in high-Profile cases

4. 12. 2015
Workshop lektoroval James E. Moliterno z Washing-
ton and Lee University school of Law. akci pořádala 
pro bono aliance spolu s ELsa olomouc.

Workshop s prof. lisou radtke bliss (ředitelka 
programu dovednostního vzdělávání na univer-
sity of georgia, college of law)

7. 12. 2015
Workshop byl zaměřený na rozvoj pedagogických 
dovedností akademických pracovníků a doktorandů 
právnické fakulty. akci pořádalo Centrum pro klinic-
ké právní vzdělávání.

Školení zaměřená na práci s informačními tech-
nologiemi

Uskutečnila se školení jak pro akademické pracov-
níky, tak pro posluchače fakulty. Byla to například
tato – Codexis pro akademické pracovníky v prosin-
ci 2015, Codexis pro studenty v říjnu až listopadu 
2015 nebo kurz MS Word a MS Excel pro studenty  
v říjnu a listopadu 2015.

Soutěž lidskoprávní moot court

18. 12. 2015
Fakultní kolo soutěže Lidskoprávní moot court. ko-
ordinátorem za olomouckou právnickou fakultu byl 
JUDr. Maxim tomoszek, ph.D. Dva týmy postoupily 
do celostátního finále, které se uskutečnilo 
v březnu 2016.



19



20

Foto:
nugis Finem
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3. 
StuDenti
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k 31. 12. 2015 studovalo na právnické fakultě 
v rámci akreditovaných programů celkem 1583 
posluchačů (k 31. 12. 2014: 1699). Během roku 2015 
ukončilo vedení fakulty studium 178 posluchačům 
– část zanechala studia, část nesplnila studijní povin-
nosti.

studijní obor právo 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 garanto-
vat potřebnou odbornou úroveň absolventů je určitá 
míra neúspěšnosti nevyhnutelná.

snižování studijní neúspěšnosti je na právnické fa-
kultě 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 propedeutic-
kou povahu pro navazující předměty. Dále probíhá 
dozor nad kvalitou výuky, rozvíjení pedagogických 
kompetencí vyučujících, průběžné zkvalitňování ob-
sahu předmětů ve studijních programech a publikace 
nových, resp. aktualizace stávajících učebnic a dalších 
studijních opor, evaluace a podobně.

Počet studentů v akredit. stud. programech na PF UP

stud. 
program studijní obor, forma

počet studujících  
k 31. 12. 2015

studium ukonče-
no během 2015

B6804
právní specializace – právo ve veřejné správě, studium 
bakalářské, prezenční 148 11

M6805
právo a právní věda – právo, studium magisterské, 
prezenční 1278 137

n6701
politologie – Evropská studia se zaměřením na evrop-
ské právo, studium navazující magisterské, prezenční 86 23

p6801 teoretické právní vědy, studium doktorské, prezenční 42 1

p6801
teoretické právní vědy, studium doktorské, 
kombinované 29 6

celkem 1583 178
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Sociální záležitosti studentů

Fakulta podporuje nadané a aktivní studenty různými 
formami. V roce 2015 byla studentům udělena stipen-
dia například za výborné studijní výsledky. přiznána 
byla i stipendia na podporu studia v zahraničí. pod-
porováni byli také studenti, kteří významným způso-
bem reprezentovali fakultu, propagovali studium pro 
uchazeče, aktivně se účastnili konferencí, byli zapoje-
ni do vědecko-výzkumných aktivit, spolupracovali 
s pedagogy jako pomocné vědecké síly. Ve dvou pří-
padech byla podpora přiznána posluchačům v tíživé 
sociální situaci.

Struktura stipendií přiznaných PF UP v roce 2015 
účel stipendia počty studentů

za vynikající studijní výsledky 56
za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, 
umělecké nebo další tvůrčí výsledky 25
v případě tíživé sociální situace studenta 2
na podporu studia v zahraničí 82
studentům doktorských studijních programů 43
jiná stipendia 145
celkem                                                         353

Poradenské služby poskytované na právnické 
fakultě 

Ve vztahu ke studentům bylo poradenství realizová-
no především vyučujícími dle potřeb studentů v rám-
ci konzultačních hodin a dále specializovanými před-
náškami či obdobnými akcemi, ať již v rámci úvodních 
předmětů nebo mimo výuku, např. k tématu prokras-
tinace, uplatnění v právních profesích apod. V oblasti 
studijních záležitostí poskytovalo studentům pora-
denství studijní oddělení právnické fakulty.

Ve vztahu k veřejnosti zajišťovala právnická fakulta 
poradenské služby především prostřednictvím 

předmětů právních klinik, kde studenti pod vedením 
pedagogů pF Up nebo advokátů poskytovali bez-
platné právní poradenství osobám, které si nemohly 
dovolit placenou právní pomoc.

Podpora studentů se specifickými potřebami

tito studenti právnické fakulty využívali služeb 
Centra podpory studentů se specifickými potřebami 
při Univerzitě palackého (zajišťuje např. asistenci do 
výuky). Fakulta je plně bezbariérová. U vstupů do 
obou budov fakulty jsou instalované speciální zvedací 
plošiny.

Podpora mimořádně nadaných studentů

pro mimořádně nadané studenty vytvářela právnická 
fakulta možnost účasti v národních i mezinárodních 
soutěžích, kde mohli uplatnit své znalosti a doved-
nosti. typickým příkladem jsou soutěže v simulova-
ném soudním řízení, 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 orga-
nizovala soutěž v simulovaném soudním řízení pro 
studenty středních škol.

Studentské spolky

Jedna z věcí, ve kterých právnická fakulta vyniká, je 
šíře možností rozvoje nad rámec studia. Vhodným 
způsobem rozvoje osobnosti vysokoškoláka je zapo-
jení se do studentských spolků. studenti buď mohou 
být jejich aktivními členy, nebo se jen účastnit pořá-
daných akcí. na olomoucké právnické fakultě působi-
ly v roce 2015 tři studentské spolky:
European Law students‘ association – ELsa olomouc
http://www.elsa.cz/olomouc
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The international Law student association – iLsa 
Chapter olomouc
http://ilsa.upol.cz/

nugis Finem
rok 2015 byl prvním rokem činnosti spolku
http://www.nugisfinem.org/

Přijímací řízení

o studium na olomoucké právnické fakultě pro akade-
mický rok 2015/2016 mělo zájem celkem 2053 uchazečů 
(pro akademický rok 2014/2015: 2252 uchazečů). přijato 
z nich bylo 583 a ke studiu se zapsalo 361 poslucha-
čů.

pro přijímání do prezenčního magisterského studij-
ního oboru právo fakulta vycházela z výsledků testů 
v rámci národních srovnávacích zkoušek organizova-
ných společností sCio, s.r.o., a to z testů obecných 
předpokladů ke studiu a základů společenských věd.

pro přijímání do prezenčního bakalářského studijní-
ho oboru 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 magister-
ského studijního oboru Evropská studia se zaměře-
ním na evropské právo fakulta vycházela z výsledků 
testů v rámci národních srovnávacích zkoušek or-
ganizovaných společností sCio, s.r.o., a to z testů 
základů společenských věd a anglický, nebo německý 
jazyk.

právnická fakulta šíří informace o nabízených studij-
ních programech a přijímacím řízení různými for-
mami – například účastí na veletrzích Gaudeamus, 
inzercí ve sdělovacích prostředcích, Dnem otevřených 
dveří nebo výjezdy na střední školy.
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Souhrn výsledků přijímacího řízení pro rok 2015/2016

studijní 
program studijní obor, forma počet 

přihlášek přijato zapsalo se 
ke studiu

B6804 právní specializace – právo ve veřejné správě, studium baka-
lářské, prezenční 409 93 48

M6805 právo a právní věda – právo, studium magisterské, prezenč-
ní 1550 439 265

n6701 politologie – Evropská studia se zaměřením na evropské 
právo, studium navazující magisterské, prezenční 62 31 29

p6801 teoretické právní vědy, studium doktorské, prezenční 16 8 8

p6801 teoretické právní vědy, studium doktorské, kombinované 14 10 10

p6801 Theoretical Legal sciences, European and international Law, 
studium doktorské, kombinované, prezenční 2 2 1

Celkem 2053 583 361

Meziroční změny v počtu podaných přihlášek a počtu přijatých (srovnání let 2014 a 2015) – vyjádřeno v procentech

studijní 
program studijní obor, forma změna v počtu 

přihlášek
změna v počtu 
přijatých 

B6804 právní specializace – právo ve veřejné správě, studium baka-
lářské, prezenční pokles o 11,85% nárůst o 45,31%

M6805 právo a právní věda – právo, studium magisterské, prezenč-
ní pokles o 6,28% nárůst o 0,68%

n6701 politologie – Evropská studia se zaměřením na evropské 
právo, studium navazující magisterské, prezenční pokles o 37,37% pokles o 22,5%

p6801 teoretické právní vědy, studium doktorské, prezenční pokles o 5,55% stejný počet

p6801 teoretické právní vědy, studium doktorské, kombinované pokles o 11,76% stejný počet
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4. 
abSolventi
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v roce 2015 absolvovalo ve všech akreditova-
ných programech právnickou fakultu celkem 
282 posluchačů (v roce 2014: 278).

Počet absolventů v roce 2015

studijní 
program studijní obor, forma

počet ab-
solventů

B6804

právní specializace – právo 
ve veřejné správě, studium 
bakalářské, prezenční 37

M6805

právo a právní věda – prá-
vo, studium magisterské, 
prezenční 222

n6701

politologie – Evropská stu-
dia se zaměřením na evrop-
ské právo, studium navazují-
cí magisterské, prezenční 17

p6801
teoretické právní vědy, stu-
dium doktorské, prezenční 1

p6801

teoretické právní vědy, 
studium doktorské, kombi-
nované 5

celkem                                                                                    282

kontakt s absolventy

V rámci Univerzity palackého funguje portál absol-
vent – https://absolventi.upol.cz/. registrací v něm 
získává absolvent aktuální informace o dění na 
fakultách, pozvánky na nejrůznější akce (odborné, 
společenské, kulturní i sportovní), slevy u smluvních 
partnerů Univerzity palackého. právnická fakulta pro-
střednictvím tohoto portálu také pravidelně zveřej-
ňuje nabídky práce od zaměstnavatelů.

Průzkum uplatnitelnosti

na konci roku 2015 se absolventi právnické fakulty 
zapojili do průzkumu pracovního trhu, který prová-
děla společnost LegalJobs.cz, ve spolupráci s portá-
lem právní prostor.cz a spolkem českých právníků 
Všehrd. Výsledky pořadatelé zveřejnili v lednu 2016 
na www.legaljobs.cz/new/research.
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Právo ve veŘeJné SPrávĚ  
(bakalářský obor, forma prezenční)
BanDY robin ostrava
BartozELoVá zuzana zlín
BortLík Vojtěch Štěpánkovice
CaLaBoVá Markéta kojetín

CoUFaLoVá nikola
Moravský 
krumlov

CrHák Jiří Blatec
DoLínkoVá kristýna Uničov
FaLtYsoVá zuzana sudkov
CHoDÚr pavel Lazníčky
Janík tomáš Chuchelná
JarosCH Michal paskov
JaŘáB Jan kravaře
JUrčíkoVá Lucie Háj ve slezsku
kaJtMan David písek
kLíMa Jan Žatec
kLíMa Martin kopřivnice
koŠULič Jiří Velké Bílovice
kozLoVská Veronika Buková
kročiLoVá anetta Uherský Brod
kUčEroVá Magdaléna troubelice
kVĚtonoVá tereza pardubice
LipkoVá adéla krnov

MaCH Jindřich
nové Město  
na Moravě

MarEčkoVá petra černotín
noVákoVá klára Výšovice

orLoVská zuzana Drslavice
pLECoVá světlana Ludkovice
proCHázkoVá petra synkov-slemeno
ráBoVá Lucie Šternberk
raUŠEroVá Šárka náchod
sEDLáčkoVá Martina ostrava
ŠtiBoroVá anna Želatovice
ŠUpoVá Šárka Uherský Brod
VoDákoVá Michaela Ústí nad Labem
VoLDánoVá adéla Hranice
zVoLánEk Matěj ostrava
ŽáčEk ondřej Mladá Boleslav
Právo 
(magisterský obor, forma prezenční)
BaLaŠoVá tatiana klokočov
BartoŠEk adam zlín
BártoVá Magdalena Lhenice
BiGasoVá Beáta pržno
BLaHoVá Lucie slavičín
BLaHoVá Barbora Luběnice
BLaHUtoVá Barbora Vřesina
BroŽoVá Eva studénka
BŘEzina radek skřipov
BUkáčkoVá andrea Uničov
BUrEŠ Martin svitávka
CarDa David svitavy
CEtkoVský Martin prostějov
čaMDŽiĆoVá sabina Ludgeřovice
čErný tomáš Meziříčí

Absolventi právnické fakultu za rok 2015
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čErVEnkoVá sandra Libušín
čiŽMároVá Ľubomíra považská Bystrica
DaDUoVá Martina Šternberk
DELinčákoVá Martina čadca
DoBEŠ Jan Moravičany
DočkaL petr přerov
DoLEŽáLEk aleš Uherský Brod
DoLEŽíLEk Viktor ostrava
DostáL petr křelov-Břuchotín
DostáL roman zlín
DostaLoVá Grażyna Havířov
DUrčákoVá Barbora Havířov
DVoŘákoVá adina Velký týnec
ELLinGEroVá Lenka třebíč

EtLíkoVá Markéta
Chlumec 
nad Cidlinou

EXnaroVá Lada Jaroměř
FaJoVá Michaela karviná
FiaLoVá Markéta olomouc
FiBiCHoVá kristýna Bělotín
FiDrMUCoVá anna krumsín
FrankoVá anna poděbrady
FriDriCHoVá Drahomíra zahnašovice
GaCHoVá nikola Brušperk
GaLoVá petra slavkov u Brna
GrUnDoVá Lucie Moravičany
HáJkoVá karolína pardubice
HaJkr Lubomír praha
HansLíkoVá tereza Hlučín
HáVoVá Žaneta Švábov
HECzkoVá tatiana orlová
HEpoVá adéla Šumperk

HLaVáčoVá Veronika slušovice
HoLá Michaela Brno
HoskoVEC Matěj Brno
HraBčák Michal Havířov
HraBoVský Lukáš Mohelnice
HrUŠkoVá kateřina nový Jičín
HrŮŠoVá Lucie Holice
HUDkoVá Barbora kopřivnice
HULínoVá pavlína Lutín
HUnEŠ karel česká skalice
CHaDiMoVá tereza Velká Bíteš

CHUDĚJoVá Jana
rožnov 
pod radhoštěm

JanoUŠkoVá Monika zlín
Jansa Martin Velké svatoňovice
JonáŠkoVá petra Brno
JUrinoVá alena Bratislava
kaDrnkoVá Martina Břeclav
kaCHraManoVá Lucie prostějov
kaJLikoVá zdeňka Cheb
kaŇoVská Ester Vranov
kánský Jakub olomouc
kasanoVá Magdaléna Hněvotín
kLaUz Marek rapotín
kLíroVá ivana praha
knEDLíkoVá Jana Mutěnice
kočaŘ Jan Bruntál
koLLMannoVá tereza Drahanovice
koLManoVá anna smržice
koŇaŘíkoVá Monika Hradec králové
kÖniGoVá nikola Dolany
kopCoVá Martina rychvald
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koppan Ladislav nitra
kornELoVá Veronika kroměříž
koŘínEk Jiří Ludslavice

koUBoVá kristýna
Dobrá Voda u  
českých Budějovic

koUŘiLoVá alena tupesy
koVáŘ ondřej praha
kozák Martin nučice
kozákoVá Šárka Železnice
kratinoVá Monika Huslenky
kratoCHVíLoVá Monika Velká Chyška
krč Dominik Letovice

krEizLoVá tereza
Loučná 
nad Desnou

krEJčiŘíkoVá pavla Uherský Brod
krHoVJák Jakub kopřivnice
kročiLoVá adéla nela ostrava
krUpaUEroVá Lucie pardubice

kUčEroVá Eva
Moravská 
nová Ves

kUčEroVá růžena troubelice
kUčEroVá Jana Hradec králové
kUkULkoVá Michaela kyjov
kVapiL Miroslav Havířov
LiEskoVan Michal raková
LoUDínoVá kristýna sezimovo Ústí
LYko Jakub Lipník nad Bečvou
MaCíčkoVá pavlína Mořkov
MáCoVá kristýna Hradec králové
MaCHoVá Dana Chotěmice
MaCHŮ Barbora Francova Lhota
MaLEnoVá Martina Výčapy

MaLinoVá Dagmar prostřední Bečva
MankoVECká Vendula prostějov
MatĚCHa ondřej Janov nad nisou
MatoUŠkoVá sandra Brno
MiCHaLčíkoVá pavlína kravaře
MikULaJoVá kateřina Lidečko
MíLoVá Jana Úpice
MiMroVá tereza Borohrádek
MJartan petr Hradec králové
MLYnáŘ robin krouna
MoJDLoVá Veronika Uničov
MUDra Jakub stochov
nakLáDaL Jan kožušany-tážaly
nĚMCoVá Jorika české Budějovice
nĚMCoVá renata české Budějovice
nEMčokoVá natálie Havířov
nĚMEčkoVá irena praha
nEsHYBa Jiří Jemnice
nEUssEroVá Lucie Uherské Hradiště
nEzDoBoVá Barbora olomouc
nEzHYBoVá alena přerov
noVák patrik oldřišov
noVák Michal karviná
noVotná Jana Dlouhá Lhota
noVotná kamila Šumperk
noVotná simona Bžany
noVotná Barbora slatiňany
oCELíkoVá Šárka slavičín
oLiVa Jakub nivnice
onDráčEk Lukáš Mostkovice
onDráŠEk Milan Libina
onDroUŠEk richard Žlutava
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paJDLoVá Martina Valašské Meziříčí
papoUŠkoVá petra ostrava
paVLík Martin ostrava
paVLík Vojtěch třebíč
paWLoWská Denisa ostrava
pĚtVaLská radka těrlicko
piLaroVá terezie český těšín
pŁonkoVá Dorota český těšín
počtýnská adéla sudslava

poDHorský 
ManoVá Lucie podolí
pokorná Lucie tehov
pokorný Lukáš teplice
poLákoVá kristýna Lanškroun
poLákoVá Veronika Štěpánkovice
poLiánoVá anna olomouc
poLzEroVá Lenka trutnov
popoV ruslan rakovník
pospíŠiLoVá Lenka přerov
pospíŠiLoVá simona Štěpánov
pŘECECHtĚLoVá petra kroměříž
pŘiDaLoVá Michaela olomouc
raJCHManoVá Ludmila čejkovice
rEisEr ondřej podbořany
roUBaLoVá Jana odry
rUsnok Michal olomouc
rYŠaVá kristýna Šumperk
ŘačákoVá Lenka Hodonín
ŘEHáčkoVá sylvie opava
skaLkoVá kateřina Vizovice
sLáMa petr ostrava
sLaVíčkoVá Denisa pardubice

sLoŽiLoVá Jana olomouc
spUrná petra Lukavice
staŇkoVá Martina ostrov
staŇkoVá tereza olomouc
strakoŠoVá Vladimíra Frýdek-Místek
stŘítEská Lenka olomouc
stUpkoVá Veronika Uničov
sULánský roman Hrádek
sUrá andrea Hošťálková
sVĚrákoVá Barbora sokolov
sVoBoDoVá Jana ratíškovice
ŠaLkoVá katarína nová Dubnica
ŠEDiVá radka nemojov
ŠípoVá anna stod
ŠMíDoVá kateřina ostrava
ŠpačkoVá Martina Šumperk
ŠtiranDoVá Jana Hronov
Štos Jakub Štěpánov
ŠtroBLoVá kristýna sobotka
ŠUBoVá Lucie skorošice
tLUstá Monika svratouch
toMkoVá kateřina Vrchlabí
troníčkoVá zuzana Liberec

tUrnHÖFEr tomáš
Ždírec nad 
Doubravou

UrBanEC Filip čeladná
VáCLaVík roman zlín
VáLEk petr Vsetín
VaLíčkoVá nikola Hodonín
VáLkoVá Marie Brumovice
VáLkoVá tereza Hrádek nad nisou
VarEninoVá sandra Havířov
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VáVroVá tereza ostrava
VEnCEL Filip olomouc
VErLík Jakub sedliště
VEsELská Dagmar kokory
VEVErkoVá adriana Brno
VítkoVá Hedvika Chrudim
VLasákoVá tereza praha
VoJáčkoVá iveta Brno

VoLný karel
Frýdlant  
nad ostravicí

VonDráčkoVá Hana Velké Meziříčí
VranoVá Štěpánka Huzová
VrzaLoVá Jitka Bořetín
WinD ondřej staré Město
WinkLEroVá adéla zlín
záDrapa tomáš Lidečko
záCHoVá Michaela nový Jičín
zarEMBa Jan ostrava
zaVaDiLoVá Veronika Bruntál
zELEná Martina Šumperk
zEMan Marek nový Jičín
zLáMaLoVá Monika Velký týnec
ŽaLMan Jan rovensko

evroPSká StuDia Se zamĚŘenÍm  
na evroPSké Právo 
(studium navazující magisterské, forma 
prezenční)

BEnEŠoVá Hana Mělník
čErnoCH Marek Šternberk
DarDoVá nikola praha
FisCHEroVá Jiřina Brno

HaŠkoVá Martina
Lhota 
pod Hořičkami

HLaDíkoVá iva
kostelec  
nad orlicí

HoJGroVá kateřina olomouc
HoŠkoVá Šárka olomouc
JUráŠ pavel rýmařov
kaLVaCHoVá sára Ústí nad orlicí
kLEVEtoVá Dominika Boskovice
knEDLoVá kateřina otrokovice
koUsaL zdeněk Vyškov
kUčEra Jakub olomouc
sCHotLioVá pavlína týn nad Bečvou
sikora pavel ostrava
zMELtoVá petra český těšín
teoretické PrávnÍ vĚDy  
(doktorské studium, forma prezenční)
JiŘíčEk pavel Brno
teoretické PrávnÍ vĚDy  
(doktorské studium, forma kombinované)
BaŤka Martin teplice
čUHELoVá kateřina Brno
HaMpEL petr Mokré Lazce
raDkoVa Martina Habrovany
sEDLák petr Brno
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Foto:
zuzana Žlabová
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5. 
akaDemiČtÍ 
PracovnÍci
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k 31. 12. 2015 pracovalo na právnické fakultě 
95 akademických pracovníků.

Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracov-
ních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace

kvalifikace počet
profesoři 5
docenti 10
odborní asistenti 71
asistenti 4
lektoři 3
vědečtí pracovníci 2
celkem 95

Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků

kategorie

do 29 let

30–39 let

40–49 let

50–59 let

60–69 let

70–99 let

celkem

profesoři 1 3 1 5
docenti 3 3 2 2 10
odborní 
asistenti 44 20 5 2 71
asistenti 2 2 4
lektoři 2 1 3
vědečtí 
pracovníci 1 1 2
celkem 4 51 24 8 7 1 95

tři akademičtí pracovníci byli v roce 2015 nově jme-
nováni docenty:

doc. JUDr. Filip Ščerba, ph.D., z katedry trestního prá-
va (habilitační řízení absolvoval na právnické fakultě 
MU v Brně)

doc. phDr. Lenka Holá, ph.D., z katedry politologie a 
společenských věd (habilitační řízení absolvovala na 
Filozofické fakultě prešovské univerzitě v prešově)

doc. JUDr. Filip Melzer, ph.D., LL.M., z katedry soukro-
mého práva a civilního procesu – úspěšně absolvoval 
historicky první habilitační řízení na olomoucké práv-
nické fakultě v oboru občanské právo. svou habilitační 
práci právní jednání podle nového občanského zákoní-
ku obhájil na zasedání Vědecké rady právnické fakulty 
dne 4. 11. 2015. Jmenován docentem byl 11. 12. 2015.

Mezi tradiční ocenění, které mohou akademičtí 
pracovníci Univerzity palackého získat, patří čestné 
uznání rektora Up za odbornou publikaci. rektor 
Jaroslav Miller v roce 2015 vybral a ocenil tyto akade-
miky právnické fakulty a jejich díla:

doc. JUDr. Jiří Bílý, ph.D.
(novomoravští rodové. i. olomoučtí protestanté ve 
zmocňovací listině z roku 1610)

JUDr. kateřina Frumarová, ph.D. 
(nicotnost správního rozhodnutí)

doc. phDr. pavel Hlavinka, ph.D.
(Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských 
koncepcí)

JUDr. Jana petrov křiváčková, ph.D., JUDr. klára Ha-
muľáková, ph.D., JUDr. tomáš tintěra, ph.D. a kol.
(k pojetí člověka a věci v novém soukromém právu)

prof. JUDr. ivo telec, Csc.
(právo duševního vlastnictví v informační společnosti)
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zuzana Žlabová
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6. 
infraStuktura
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knihovna

knihovna právnické fakulty se nachází v druhém 
patře budovy B. Fond knihovny o velikosti zhruba 
20 000 titulů je oborově zaměřený na právo, polito-
logii, sociologii a další příbuzné obory. V prostorách 
knihovny je k dispozici 44 studijních míst, dva multi-
funkční stroje pro kopírování a tisk. studenti mohou 
využívat samostatný skener, WiFi a 10 počítačů k pří-
stupu k elektronickým zdrojům. knihovna poskytuje 
také bibliograficko-informační služby a školení 
v rámci informačního vzdělávání. knihovnu v roce 
2015 vedla Mgr. sylvie sommerová.

Stav knihovního fondu

knihovní fond
počet kniž-
ních jednotek

přírůstek knihovního fondu za rok 1275
knihovní fond celkem 24220
počet odebíraných titulů periodik 
(fyzicky, elektronicky) 88

V roce 2015 bylo v knihovně právnické fakulty reali-
zováno 14 153 absenčních a 1235 prezenčních výpůj-
ček (evidovaných u pultu). ze skladby prezenčních 
výpůjček je zřejmé, že studenti intenzivně využívají 
elektronické zdroje jak pro kvalifikační práce, tak pro 
vyhledávání článků, zákonů a judikátů.

V průběhu června–srpna 2015 se uskutečnila revize 
fondu volného výběru, Evropského dokumentačního 
střediska a skladu časopisů. předcházející revize byla 
v roce 2010. seznam nenalezených knih čítá 22 polo-
žek (odpisový seznam pF/naVrH/rEV). zároveň byly 
provedeny odpisy zastaralých, poškozených a dupli-
citních dokumentů. Bylo odepsáno 480 sv. knih.

Výše rozpočtu knihovny pF Up pro nákup knih a 
časopisů byla 346 893 kč, z které bylo nakoupeno 
cca 380 monografií, 62 titulů periodik atd. Dále 
pracovnice knihovny kontinuálně zaevidovaly 
cca 26 titulů periodik docházející do knihovny jako 
dary.

Byly zaevidovány knihy z nákupů na katedrách, gran-
tů a darů v celkové hodnotě 942 000 kč a počtu 
898 svazků.
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informační a komunikační služby

V září 2015 začalo fungovat oddělení komunikace 
a vnějších vztahů (prezentace a propagace fakulty 
v rámci Up a navenek).

V roce 2015 pokračovala reinstalace pracovních stanic 
zaměstnanců na nejnovější verzi operačního systému 
Windows a jejich integraci do domény Up. Ve všech 
učebnách vybavených aV technikou došlo v učitel-
ských počítačích k výměně klasických HDD za moder-
nější a podstatně rychlejší sDD odpovídající kapacity. 
taktéž se navýšil počet ap zařízení umožňujících 
připojení k různým typům WiFi sítí poskytovaných 
univerzitní infrastrukturou. Byl instalován dedikova-
ný server pro provoz informačního systému Codexis. 
nejdůležitější lokality byly propojeny optickými kabe-
ly, místo stávajících metalických.

Uskutečnila se podrobná analýza současného stavu 
a možností prezentace probíhajících přednášek for-
mou streamového vysílání a byly připraveny všechny 
podklady pro vypsání výběrových řízení na nákup 
potřebného HW vybavení. Vzhledem k několikaná-
sobnému nárůstu požadavků pro připojení k WiFi 
síti Up z různých mobilních zařízení studentů byly 
zpracovány návrhy pro navýšení potřebné kapacity, 
která bude dle finančních možností realizována 
v následujících letech.
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Gabriela  knýblová
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7. 
celoŽivotnÍ 
vzDĚlávánÍ
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Celoživotní vzdělávání (CŽV) je upraveno § 60 zá-
kona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů, a je již tradičně součástí 
vzdělávací činnosti Univerzity Palackého, která 
nabízí programy v rámci celoživotního vzdělávání 
i rozmanité kurzy jak v oblasti profesního (kom-
petenčního), tak zájmového vzdělávání, a to pro-
střednictvím jednotlivých fakult včetně právnické 
fakulty. CŽV na univerzitě sjednocuje a zastřešuje 
Portál CŽV.

Právnická fakulta v rámci Portálu 
cŽv uspořádala v roce 2015 tyto od-
borné semináře, kurzy

věcná práva v novém občanském zákoníku – zá-
kladní principy věcných práv, držba, vlastnické 
právo
15. 1. 2015

věcná práva v novém občanském zákoníku – 
věcná práva k věci cizí
16. 1. 2015

aktuální změny v daňovém právu
13. 2. 2015

věcná práva v novém občanském zákoníku – 
věcná práva k věci cizí
29. 5. 2015

Stížnost k evropskému soudu pro lidská práva 
v praxi s důrazem na právo na spravedlivý pro-
ces a ochranu majetku
19. 6. 2015

základní výcvik v mediaci
březen–květen 2015

změny v dědickém právu po přijetí nového ob-
čanského zákoníku
12. 6. 2015

Jak na smlouvy
18. 6. 2015

nájem bytu
4. 6. 2015
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Právní úprava státního občanství v Čr
5. 6. 2015

nový občanský zákoník – obecná úprava a změ-
ny v soukromém právu a civilní soudní řízení
2. 6. 2015

základy trestní odpovědnosti a trestního pro-
cesu, trestní odpovědnost a sankcionování 
mladistvých pachatelů
23. 6. 2015

vybrané aspekty posuzování případů sexuální-
ho zneužívání dětí
4. 9. 2015

Specializační kurz pro zaměstnance ČSSz
únor, září 2015

tento kurz se realizuje každý rok na základě smlou-
vy s čssz. pravidelně se ho účastní 30 zaměstnanců 
čssz. kurz je rozdělen do dvou vzdělávacích tříden-
ních bloků – únor, září.

Právo v cŽv

Jedná se o jednoletý program CŽV v prezenční i 
distanční formě. předměty jsou shodné s 1. ročníkem 
magisterského oboru právo. po absolvování 1. roč-
níku je možnost přestoupit do 2. ročníku řádného 
studia a uznání získaných kreditů (předpokladem 
jsou dobré studijní výsledky v CŽV). podmínky pro 
přestup do řádného studia jsou stanoveny směrnicí 
děkanky s-3/2015. 

program je určen primárně těm zájemcům o řádné 
studium, kteří se v daném roce zúčastnili přijímacího 
řízení a nebyli z kapacitních důvodů přijati. 
pro akademický rok 2015–2016 bylo do programu 
právo v CŽV přijato 63 posluchačů.

univerzita třetího věku

Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí celo-
životního vzdělávání. Jejich základní charakteristikou 
je, že poskytují občanům nad 50 let vzdělávání na 
nejvyšší možné, tedy vysokoškolské úrovni, čímž se 
liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činnos-
tí, byť také orientovaných na tuto populaci. Vzdělá-
vání na univerzitě třetího věku má výlučně charakter 
osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a 
nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul.

právnická fakulta zahájila poprvé výuku v rámci uni-
verzity třetího věku v září 2015. Zapsalo se 27 poslu-
chačů.

Název programu: Ochrana jednotlivce a jeho práv
Odborný garant: prof. JUDr. Milana Hrušáková, 
CSc.
Organizační garant: JUDr. Lucia Madleňáková, 
Ph.D.

23. 9. úvod:
římské právo

JUDr. Kamila Bubelová, 
Ph.D.

7. 10. římské právo JUDr. Kamila Bubelová, 
Ph.D.

21. 10. ústavní právo JUDr. Maxim Tomoszek, 
Ph.D.

4. l1. soukromé právo JUDr. Tomáš Tintěra, 
Ph.D.

18. 11. správní právo JUDr. Lucia Madleňáková, 
Ph.D.

2. 12. trestní právo doc. JUDr. Filip Ščerba, 
Ph.D.

16. 12. mezinárodní 
a evropské právo

JUDr. Ondrej Hamuľák, 
Ph.D.
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8. 
PoPularizaČnÍ 
aktivity
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Mimo portál CŽV uspořádala právnická fakulta v roce 
2015 řadu popularizačních aktivit. V jejich rámci oslo-
vila odbornou i laickou veřejnost, potenciální ucha-
zeče a také akademickou obec Univerzity palackého. 
Výběr z uskutečněných aktivit:

Den otevřených dveří

16. ledna 2015 se právnická fakulta otevřela veřej-
nosti. zájemci si mohli prohlédnout zázemí fakulty 
a získat potřebné informace o studiu či přijímacím 
řízení. k dispozici jim byli zástupci vedení fakulty, 
studenti a také referentky studijního a zahraničního 
oddělení. prezentovaly se tu také aktivní studentské 
spolky nebo studentská právní poradna.

výjezdy do škol

leden, únor 2015
Cílem výjezdů je formou osobních setkání a konzultací 
zvýšit zájem o studium na fakultě. Do výjezdů jsou ve 
velké míře zapojení vedle akademických pracovníků i 
studenti, kteří tak mohou zájemcům předat aktuální 
zpětnou vazbu a podělit se o zkušenosti se studiem.

V roce 2015 se výjezdů zúčastnilo celkem 17 akademi-
ků a studentů. navštívili 13 gymnázií:
Gymnázium třinec
Gymnázium sokolov
Gymnázium Hranice
slovanské gymnázium olomouc
Gymnázium polička
Gymnázium Františka Živného v Bohumíně
Gymnázium olgy Havlové v ostravě
Gymnázium a střední škola v orlové
Gymnázium Mikuláše koperníka v Bílovci
Gymnázium Boskovice
Gymnázium Hranice
Gymnázium Františka palackého Valašské Meziříčí
slezské gymnázium v opavě

vědecká kavárna právnické fakulty (Science 
café)

Jde o neformální přednášky pro širokou veřejnost. 
V roce 2015 se uskutečnily celkem dva bloky.

letní semestr – téma: 10 omylů o…

3. 3. 2015  
...masakru v Charlie Hebdo – JUDr. Maxim tomoszek, 
ph.D.

17. 3. 2015 
...použití nutné obrany – Mgr. Jan pinkava

31. 3. 2015 
...manželském právu – JUDr. renáta Šínová, ph.D.

zimní semestr – téma: Jiný pohled na uprchlic-
kou krizi

20. 10. 2015
islámský stát: nový totalitní režim? – Mgr. et Mgr. 
ondřej Filipec, ph.D.

10. 11. 2015
Úloha mezinárodního společenství v uprchlické
krizi – JUDr. Martin Faix, ph.D., MJi., JUDr. ondřej 
svaček, ph.D.

24. 11. 2015
Univerzity a uprchlíci: Jak má akademická sféra rea-
govat na aktuální situaci? – JUDr. Maxim tomoszek, 
ph.D.

Street-law moot court

street-law moot court je soutěž týmů studentů 
středních škol, jejichž kouči jsou studenti právnických 
fakult. Garantem je JUDr. Lucia Madleňáková, ph.D.
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majáles

4.–8. 5. 2015 
právnická fakulta spolu s ELsa olomouc připravili 
jeden popularizační stánek. 

První hromadný otevřený online kurz (mooc)

studentský spolek nugis Finem v květnu spustil první 
MooC v české republice. Byl zaměřený na rodinné 
právo. ke zviditelnění a propagaci právnické fakulty 
přispěla velká část aktivit tohoto nového spolku. Více 
o činnosti nugis Finem lze najít http://www.nugisfi-
nem.org/vyrocni_zprava_nugisFinem_2015.pdf

veletrh vědy

19.–20. 6.  2015 
pevnost poznání 
garant JUDr. Lucia Madleňáková, ph.D.
právnická fakulta se prezentovala čtyřmi stánky: 
osvětli, co umíš. riskuj / temná záhada vraždy na 
zaoceánském parníku / posviťte si na policii / Vnesme 
světlo do právní temnoty

Debata s europoslancem Pavlem teličkou

3. 11. 2015
Jean Monnet Centre of Excellence při právnické fakul-
tě uspořádalo svou první akci pro veřejnost. na jeho 
pozvání přijel na fakultu europoslanec pavel telička. 
Debaty se účastnilo na 170 zájemců.

Dětská univerzita

Dětská univerzita, to bylo v roce 2015 v rámci Uni-
verzity palackého deset interaktivních přednášek pro 
děti od osmi do dvanácti let. Jednu z těchto předná-
šek, 2. 12. 2015, zajišťovala právnická fakulta. Dětem 
přednášela JUDr. kamila Bubelová, ph.D. svou pre-
zentaci o manželství, rodině a dětech nazvala „a žili 
spolu šťastně až do smrti“. 

projekt Dětské univerzity přináší školákům ojedině-
lou příležitost vyzkoušet si studium na vysoké škole 
a nahlédnout do nejrůznějších vědních oborů. na 
samém konci čeká na každého účastníka diplom o 
absolvování Dětské univerzity.
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9. 
vĚDecko-výzkumná
ČinnoSt
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V roce 2015 pokračovala právnická fakulta ve zvyšo-
vání vědecko-výzkumné a publikační činnosti akade-
mických pracovníků, což se významně odrazilo 
v počtu bodů v databázi riV. Významným pomocní-
kem akademickým pracovníkům při vyhledávání mož-
ností a podávání různých žádostí o grant je v tomto 
směru Centrum pro podporu vědy a výzkumu pF Up, 
díky pomoci zkušenějších pracovníků mají stále větší 
úspěchy při podávání žádostí o granty také zejména 
mladší a méně zkušení pracovníci. tím dochází k vel-
mi cennému transferu zkušeností, které budou pří-
nosné nejen pro ně, ale i pro celou fakultu v dalších 
letech jejich působení a publikování na fakultě. 

rok 2015 byl rovněž úspěšný s ohledem na počet 
zahájených nových projektů Grantové agentury 
české republiky (Gačr) – ke stávajícím šesti řešeným 
projektům Gačr přibyly v roce 2015 dva nové. Dále 
byl v roce 2015 na fakultě řešen jeden projekt naki 
Mk čr a dalších 15 projektů financovaných univerzit-
ní grantovou agenturou.

Fakulta rovněž získala dva nové projekty Jean Mon-
net poskytnuté Evropskou komisí, z toho jeden 
prestižní projekt v kategorii Jean Monnet Centre of 
Excellence v oboru evropského práva. Udělení tohoto 
grantu a s tím spojeného prestižního statusu předpo-
kládá organizaci rozsáhlého výzkumu, výuky a think-
-tank aktivit na celouniverzitní úrovni.

výzkumné granty řešené na Pf

grantová agentura ČeSké rePubliky

1.
Řešitel:  mgr. Pavel Petr, Ph.D., ll.m.
název projektu: Dělené vlastnictví a jeho středoev-
ropské konotace a perspektivy
období řešení projektu: 2015–2017
částka 2015: 317 000 kč

2.
Řešitel: JuDr. Pavel bureŠ, Ph.D.
název projektu: Charakteristika a úloha evropského 
konsensu při výkladu Evropské úmluvy o lidských 
právech
období řešení projektu: 2015–2017
částka 2015: 196 000 kč

3.
Řešitel: JuDr. filip ŠČerba, Ph.D.
název projektu: Výzkum efektivity sankcionování 
mladistvých: hodnocení deseti let účinnosti zákona 
o soudnictví ve věcech mládeže
období řešení projektu: 2013–2015
částka 2015: 374 000 kč

4.
Řešitel: JuDr. ondřej SvaČek, Ph.D., ll.m.
název projektu: zhodnocení dosavadní rozhodovací 
praxe Mezinárodního trestního soudu (2005–2015)
období řešení projektu: 2013–2015
částka 2015: 170 000 kč

5.
Řešitel: JuDr. PhDr. robert zbÍral, Ph.D.
název projektu: Dopady unijního práva na vnitrostát-
ní právní řády: komparace situace české a slovenské 
republiky
období řešení projektu: 2013–2015
částka 2015: 148 000 kč
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6.
Řešitel: mgr. Jana JaniŠová, Ph.D.
název projektu: raněnovověká moravská zemská 
zřízení v kontextu kodifikačních procesů ve střední 
Evropě
období řešení projektu: 2012–2016 
částka 2015: 453 000 kč

7.
Řešitel: JuDr. maxim tomoSzek, Ph.D.
název projektu: Hledání funkčního modelu ústavní 
odpovědnosti pro českou republiku – srovnávací 
studie
období řešení projektu: 2014–2016
částka 2015: 194 000 kč

8.
Řešitel: JuDr. blanka vÍtová, Ph.D., ll.m.
název projektu: ochrana spotřebitele na tzv. slevo-
vých portálech – potenciální právní rizika pro spotře-
bitele při online nákupech slevových poukázek
období řešení projektu: 2014–2016
částka 2015: 158 000 kč

Program aPlikovaného výzkumu a vývo-
Je nároDnÍ a kulturnÍ iDentity naki (mk 
Čr)

Příjemce: mendelova univerzita v brně (další 
účastník: Pf uP – JuDr. ing. filip DienStbier, 
Ph.D.; JuDr. olga PouPerová, Ph.D., JuDr. on-
dřej vÍcha, Ph.D.)
název projektu: Metody a nástroje krajinářské archi-
tektury pro rozvoj území
období řešení projektu: 2011–2015
částka 2015:  831 000 kč

StuDentSká grantová SoutĚŽ iga 2015 
(roČnÍ ProJekty)

1.
Řešitel: mgr. tomáš martinák, DiS.
název projektu: Bezhotovostní peníze versus elektro-
nické peníze
částka: 378 918 kč

2.
Řešitel: mgr. zdeněk ČervÍnek
název projektu: sebeomezení soudů při přezkumu 
ústavnosti zásahů do základních práv
částka: 182 818 kč

3.
Řešitel: JuDr. miluše hrnČiŘÍková, Ph.D.
název projektu: Judiciální trendy v mimosoudním 
řešení přeshraničních sporů
částka: 317 492 kč
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4.
Řešitel: mgr. Jaromír zaJÍc
název projektu: Výjimky ze zásady nemo plus iuris 
ad alienum transferre potest quam ipse habet v čes-
ké úpravě věcného práva – analýza platného právní-
ho stavu v komparativním srovnání a návrhy na její 
zlepšení
částka: 104 774 kč

5.
Řešitel: mgr. veronika Pochylá
název projektu: postup před zahájením trestního 
stíhání: efektivita a ústavněprávní konformita
částka: 218 180 kč

6.
Řešitel: doc. et doc. JuDr. naděžda ŠiŠková, 
Ph.D.
název projektu: Vybrané právní problémy Východní-
ho partnerství po Ukrajinské krizi a otázky související
částka: 353 414 kč

7.
Řešitel: mgr. bc. Petra koneČná
název projektu: pojetí manželského majetkového 
práva v novém občanském zákoníku
částka: 123 006 kč

8.
Řešitel: mgr. David koPal
název projektu: Evropská unie a finanční krize: Jak se 
změnil vztah mezi právním řádem EU a právními řády 
členských států?
částka: 163 380 kč

9.
Řešitel: JuDr. martina küchlerová
název projektu: kompetenční výluky ve správním 
soudnictví s detailním zaměřením na rozhodnutí 
předběžné povahy jako kompetenční výluku
částka: 140 100 kč

10.
Řešitel: mgr. Jitka JorDánová
název projektu: právní aspekty mobbingu
částka: 125 700 kč

11.
Řešitel: mgr. radka DemJanová
název projektu: práva a povinnosti rodičů k dětem
částka: 300 647 kč

12.
Řešitel: doc. PhDr. vlastimil fiala, cSc.
název projektu: analyticko komparativní analýza 
zákonů o politických stranách v afrických zemích
částka: 149 420 kč

13.
Řešitel: mgr. adam talanDa
název projektu: pořízení pro případ smrti
částka: 172 558 kč

14.
Řešitel: JuDr. bronislava coufalová, Ph.D.
název projektu: aktuální hrozby organizovaného 
zločinu a prostředky boje proti nim
částka: 176 780 kč

15.
Řešitel: JuDr. et mgr. zdeněk koPeČný
název projektu: Boj proti terorismu – stávající a nové 
prostředky
částka: 211 280 kč
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mezinároDnÍ vzDĚlávacÍ Programy – Pro-
gramy eu Pro vzDĚlávánÍ a PŘÍPravu na 
PovolánÍ: Jean monnet Programme (ea-
cea)

Řešitel: doc. et doc. JuDr. naděžda ŠiŠková, 
Ph.D.
název projektu: From supranational organisation to 
a Federal Union of states (reform of the EU and the 
related issUEs)

Řešitel: doc. JuDr. václav , Ph.D., ll.m.
název projektu: The EU Economic integration in the 
global perspective

Publikační činnost

akademičtí pracovníci a doktorandi právnické fakulty 
vytvořili v roce 2015 publikační výstupy v této struk-
tuře a počtech:

odborné články – 104

knihy a kapitoly v knihách – 105

příspěvky ve sbornících – 61
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zapojení studentů do tvůrčí činnosti

studenti všech studijních programů mají mož-
nost zapojit se do tvůrčí činnosti na fakultě nejen 
v rámci práce jako tzv. pomocná vědecká síla, ale 
rovněž v rámci přímé účasti v projektech určených 
pro akademické pracovníky se zapojením studentů 
(např. iGa nebo Gačr).

Již od roku 2007 také fakulta pořádá každoroční 
Monseho studentskou vědeckou soutěž, 
v roce 2015 se do soutěže zapojilo celkem 18 studen-
tů. pět nejlepších studentů reprezentovalo právnic-
kou fakultu v československém finále v Bratislavě, 
z nichž doktorand David kopal obsadil třetí místo.

studenti se také účastní všech vědeckých konferencí 
a vyžádaných přednášek pořádaných fakultou, a to 
buď jako prostí účastníci, nebo jako organizátoři či 
samotní přispěvatelé. 

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.

vědecké konference

právnická fakulta pořádala nebo spolupořádala v roce 
2015 sedm konferencí, všechny s mezinárodní účastí. 

olomoucké právnické dny
tato konference je nejvýznamnější a současně nej-
větší událostí vědeckého života právnické fakulty. 
V roce 2015 (21.–22. 5.) se uskutečnil její devátý roč-
ník. Účastnilo se ho na tři sta předních odborníků 
z česka, slovenska, Velké Británie, polska a Jihoafric-
ké republiky. Devátý ročník konference se zaměřil na 
otázky práva, demokracie a dělby moci. Účastníci si 
tak připomněli pětadvacetileté výročí sametové revo-
luce v kontextu práva a demokracie.

5. ročník mezinárodní vědecké konference 
zaměřené na soukromé právo s hlavními tématy 
– Výživné, rekodifikace civilního procesního práva, 
osoby v právním smyslu a násilí na pracovišti 
13. 2. 2015

kolektivní ochrana práv v civilním soudním 
řízení
4. 6. 2015

olomoucké debaty mladých právníků 2015
 11.–13 .9. 2015

uprchlická krize a Česká republika
konferenci uspořádaly právnické fakulty Univerzity 
palackého a Univerzity karlovy v prostorách pražské 
vysoké školy. záštitu nad setkáním, které přilákalo 
170 odborníků, převzali předseda vlády Bohuslav so-
botka a děkani obou právnických fakult. prestiž této 
mezinárodní konference podtrhl fakt, že se uskuteč-
nila díky podpoře tokijské nadace (ryoichi sasakawa 
Young Leaders Fellowship Fund).
12. 11. 2015
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mediace 2015. reflexe a výzvy
20.–21. 11 .2015

výzvy prevence špatného zacházení
30. 11. 2015
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Foto:
Elsa olomouc
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10. 
zahraniČnÍ 
aktivity 
a SPoluPráce
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právnická fakulta klade na rozvoj zahraničních vzta-
hů s partnerskými fakultami velký důraz, a to i přes 
specificky národní charakter právnického vzdělávání. 
Fakulta v roce 2015 spolupracovala se 44 zahraniční-
mi školami / fakultami.

i v roce 2015 pokračovala spolupráce s partnerskými 
univerzitami v rakousku (karl-Franzens Universität 
Graz a paris Lodron Universität salzburg) a velmi 
dobře se vyvíjela i spolupráce s Université d´auvergne 
v Clermont-Ferrand. spolu s ní pF Up pořádá od roku 
2009 letní školu. V roce 2015 hostila účastníky česko-
-francouzské letní školy práva olomoucká fakulta.

právnická fakulta poprvé vyslala studenty do shef-
fieldu a Liverpoolu, renomovaných univerzit ve Velké 
Británii, kde se podařilo navázat novou spolupráci.

nově fakulta také vyslala studenty do Španělska a 
itálie, a to na základě spolupráce s univerzitou ve 
Ferraře a španělskou univerzitou v a Coruňa. obě 
tyto univerzity jsou pro právnickou fakultu zajímavé 
i z toho hlediska, že jako jedny z mála nabízejí kromě 
odborných právních předmětů v rodném jazyce také 
odborné předměty v angličtině, což studenty láká. 
Jejich zájem prokazují přihlášky do výběrového řízení 
na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ tím, 
že je zcela naplněna dohodnutá kapacita pro vyslání 
studentů i na další rok.

stejně jako v předchozích letech právnická fakulta v 
létě roku 2015 pokračovala ve spolupráci s University 
of san Diego, která se týká možnosti účasti olomouc-
kých studentů na letních školách pořádaných touto 
univerzitou. 

V oblasti nového doktorského studijního programu 
byla navázána spolupráce se stávajícími i novými 

Erasmus partnery. Mobility tak byly rozšířeny o mo-
bilitu studentů – doktorandů.

v roce 2015 byl také akreditován nový navazu-
jící magisterský studijní program v anglickém 
jazyce, a to international and european law.

v roce 2015 byl otevřen doktorský studijní 
program v anglickém jazyce, Theoretical legal 
Sciences, obor european and international law, 
do kterého právnická fakulta přijala dva studenty, 
jeden je interním doktorandem a druhý studium 
na rok přerušil.

působení odborníků ze spojených států amerických 
(CiLs) ve výuce na právnické fakultě se stává velmi 
oblíbeným oživením výuky a v uplynulém roce se do 
kurzů vedených profesory z Usa přihlásil nejvyšší 
počet účastníků za celou dobu realizace spolupráce. 
kurzy byly zaměřeny zejména na americký zákono-
dárný proces a ústavní právo obecně. nad rámec 
spolupráce s CiLs jsme pozvali dalšího předního ame-
rického odborníka prof. Boteina, který svou blokovou 
výuku zaměřil na Media Law.

V roce 2010 byla navázána spolupráce s partnery ze 
zemí visegrádské čtyřky v rámci projektu „Experi-
ences with implementation and application of the 
EU Law in Visegrad Countries“ a v roce 2015 byla 
dále prohlubována zejména pořádáním společných 
konferencí. Účelem spolupráce je analýza zkušeností 
s právem EU a přenos těchto zkušeností mezi členy 
projektu (Maďarsko, slovensko, polsko, Chorvatsko).

Díky univerzitnímu projektu „zahraniční pracovní 
stáže“ a kapitole internacionalizace irp byl v roce 
2015 kladen velký důraz na rozvoj zahraničních 
pracovních stáží pro studenty magisterského oboru 
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právo a právní věda a navazujícího magisterského 
programu Evropská studia se zaměřením na evropské 
právo. pro potřeby zahraničních pracovních stáží 
se prohloubila spolupráce s rakouským Bundeskan-
zelamt a dále s Landesgericht ve Vídni, kam fakulta 
vyslala celkem sedm studentů na stáž o délce od 
jednoho do tří měsíců.

nově byla navázána spolupráce s oberlandesgericht 
Hamm, kam ihned v říjnu vyjeli první studenti na 
pracovní stáže. 

prezentaci právnické fakulty v zahraničí zajišťují 
rovněž studentské týmy v mezinárodních soutěžích 
(moot court) z oblasti mezinárodního práva (Jessup), 
mezinárodního práva trestního (iCC Moot Court), 
mezinárodní obchodní arbitráže (Willem C. Vis inter-
national Commercial arbitration Moot) a evropského 
práva (CEEMC). 

Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí 

zem
ě

Vyslaní
 studenti

Přijatí
 studenti

Vyslaní 
akadem

ičtí 
pracovníci

Přijatí 
akadem

ičtí 
pracovníci

argentina 2
Belgie 4 5
Bulharsko 3
Estonsko 3
Francie 15 19 3 4
Chorvatsko 4 1
itálie 7 10 4
izrael 2
Jižní afrika 1 1
kanada 1
Lotyšsko 1
Maďarsko 4
Mexiko 1
německo 17 12 1
nizozemsko 4 8
nový zéland 1
polsko 4 5 3 2
portugalsko 1
rakousko 26 5 6 2
slovensko 2 1 1
spojené  
království 21 5 14
spojené státy americké 3 19 4
Španělsko 9 11 10
turecko 12
Ukrajina 1 5 2
celkem 124 68 103 17
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Foto:
zuzana Žlabová
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11. 
hoSPoDaŘenÍ 
fakulty 

11. 
zPráva o hoSPoDaŘenÍ 
fakulty 
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právnická fakulta Univerzity palackého se v roce 
2015 řídila v oblasti finanční, hospodářské, majetko-
vé a personální příslušnými ustanoveními zákona č. 
111/1998 sb. v platném znění a dalšími zákony plat-
nými 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 akademickém senátu Univerzity pa-
lackého obdržela děkanka fakulty dopisem rektora ze 
dne 16. 3. 2015 příspěvek pro právnickou fakultu dle 
ukazatelů a ve výši 44 764 tis. kč, dle ukazatele 
k příspěvek ve výši 15 954 tis. kč a příspěvek na 
rozvoj výzkumné organizace ve výši 10 030 tis. kč. 
současně byla stanovena fakultě výše participace na 
nákladech celouniverzitních aktivit ve výši 11 985 
tis. kč. návrh dílčího rozpočtu fakulty na rozdělení 
finančních prostředků právnické fakulty pro rok 2015 
byl předložen k projednání a schválení akademickému 
senátu právnické fakulty. senátoři jej dne 8. 4. 2015 
schválil.

hospodářský výsledek, fondy

právnická fakulta vykázala za rok 2015 kladný hos-
podářský výsledek 4 488 301 kč., což vyplývalo z 
finanční strategie fakulty pro rok 2015 tj. tvorby fi-
nanční rezervy do budoucna na pokrytí potřeb souvi-
sejících s neustálým snižováním počtu financovaných 
studentů ze strany Ministerstva školství mládeže a 
tělovýchovy čr.
 
Mimo již výše zmiňovanou dotaci v rámci dělení 
rozpočtu na Univerzitě palackého získala právnická 
fakulta z ostatních kapitol státního rozpočtu pro-
středky na doktorská stipendia ve výši 2 093 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 
41 681 tis. kč. Další významnou položku ve výši 
12 557 tis. kč představují ostatní náklady. Do ostat-
ních nákladů se promítly zejména tyto položky: sti-
pendia interních doktorandů, stipendia na pomocné 
vědecké síly, mimořádná stipendia na výjezdy, přeú-
čtování režijních nákladů z projektů iGa.

náklady na služby představují částku ve výši 
2 108 tis. kč. tato položka zahrnuje zejména náklady 
spojené s inzercí, tlumočnické služby, auditorské služby, 
tisk časopisu iCLr, školení, slevové poukázky pro ucha-
zeče sCio, konferenční poplatky, ubytování na služební 
cestě, poštovní a telefonní poplatky, odvoz odpadu. 
náklady na energie představují částku 1 380 tis. kč. 
objem odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku činí 1 002 tis. kč. Další výraznou nákladovou 
položkou celkových nákladů tvoří náklady na spotřebu 
materiálu ve výši 2 444 tis. kč, která je představována 
zejména spotřebou papíru, obálek a tiskopisů, psacích 
potřeb, čisticích prostředků, tonerů a inkoustových 
náplní do tiskáren.



Stav fondu PF UP k 31. 12. 2015

název fondu 
zůstatek
k 1. 1. 2015 

tvorba
za r. 2015 

čerpání 
za r. 2015 

zůstatek 
k 31. 12. 2015 

Fond stipendijní 4 897 556,01 1 955 088,56 3 199 051,30 3 653 593,27 

Fond sociální 462 865,16 384 355,80 308 800,00 538 420,96

Fond odměn 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 

Fond provozních prostředků 19 504 121,07 4 488 301,39 0,00 23 992 422,46 

Fond reprodukce inv. majetku 1 459 254,30 180 783,00 528 354,51 1 111 682,79 

Fond účelově určených prostředků 1 732 346,92 52 795,00 283 154,46 1 501 987,46 

Investiční akce PF UP v roce 2015

červenec 132 346,89 kč rekonstrukce chodníku mezi budovami pF a přF

srpen     289 638,91 kč zhotovení zpevněné plochy právnické fakulty

září                      9 932,29 kč rekonstrukce chodníku, dvorní trakt, budova B pF

říjen        48 037,00 kč oprava kamenného soklu před budovami a, B pF

prosinec 48 400,00 kč výroba a montáž zábradlí před budovou a pF

investiční akce  

 zdroj FriM (fond reprodukce investičního majet-
ku) vytvořil v roce 2015 právnické fakultě částku 
180 783,00 kč. z FriMU byla použita částka 
528 354,51 kč dle rozpisu níže. 
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Položka
Čerpání
přísp. a, b

vzdělávací 
činnost ostatní

Součet sl.
1+2

institucionální
podpora

vv
specifický

vv
ostatní

Součet sl.
3+4+5+6

fa SyÚ období 01–12 2015 1 2 3 4 5 6 7
71 501 spotřeba materiálu celkem 1.042,13 1.402,33 2.444,46 0,63 555,28 192,15 3.192,53
71 502 spotřeba energie celkem 770,28 609,45 1.379,73 0,00 0,00 0,00 1.379,73
71 511 opravy a udržování celkem 123,39 224,06 347,46 0,00 0,00 0,00 347,46
71 512 Cestovné zaměstnanců celkem 296,27 113,18 409,45 0,16 1.039,27 184,85 1.633,73
71 513 náklady na reprezentaci celkem 0,00 393,72 393,72 0,00 0,00 0,00 393,72
71 518 ostatní služby celkem 724,48 1.383,04 2.107,52 0,00 359,60 377,15 2.844,27
71 521 Mzdy celkem 29.725,77 424,26 30.150,03 7.375,47 230,91 1.027,13 38.783,54
71 524 zákonné pojištění celkem 9.999,81 135,83 10.135,64 2.504,09 75,21 308,05 13.022,99
71 525 celkem 130,46 0,77 131,23 25,08 4,88 0,00 161,19
71 527 zákonné sociální náklady celkem 838,09 393,76 1.231,86 73,65 0,00 8,98 1.314,49
71 528 ostatní sociální náklady celkem 32,54 0,14 32,68 5,93 0,00 0,82 39,43
71 531 Daň silniční celkem 4,13 0,00 4,13 0,00 0,00 0,00 4,13
71 538 kurzové ztráty celkem 18,59 45,22 63,81 0,00 0,24 0,03 64,08
71 542 Jiné ostatní náklady celkem 7.428,96 5.128,50 12.557,47 45,00 926,79 230,75 13.760,00
71 545 odpisy dlouhodobého nM a HM celkem 1.002,03 0,00 1.002,03 0,00 0,00 0,00 1.002,03
71 549 poskytnuté členské příspěvky celkem 20,57 30,29 50,86 0,00 0,00 0,00 50,86
71 602 tržby z prodeje služeb celkem 0,00 4.192,21- 4.192,21- 0,00 0,00 0,00 4.192,21-
71 604 tržby za prodané zboží celkem 0,00 14,52- 14,52- 0,00 0,00 0,00 14,52-
71 613 změna stavu zásob výrobků celkem 0,00 20,46 20,46 0,00 0,00 0,00 20,46
71 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem 0,00 5,72- 5,72- 0,00 0,00 0,00 5,72-
71 645 kurzové zisky celkem 0,00 0,32- 0,32- 0,00 0,16- 0,06- 0,53-
71 648 zúčtování fondů celkem 0,00 3.563,68- 3.563,68- 0,00 0,00 51,58- 3.615,26-
71 649 Jiné ostatní výnosy celkem 821,25- 2.480,77- 3.302,01- 0,00 37,54- 0,00 3.339,55-
71 682 přijaté příspěvky - dary celkem 0,00 52,80- 52,80- 0,00 0,00 0,00 52,80-
71 691 provozní dotace celkem 0,00 0,00 0,00 10.030,00- 3.165,96- 2.283,81- 15.479,76-
71 692 příspěvek [ukazatelé a,B,C,D,F,M,s,U] celkem 51.533,50- 0,00 51.533,50- 0,00 0,00 0,00 51.533,50-
71 710 Vnitro náklady / výnosy celkem 197,26 123,15 320,42 0,00 11,49 5,52 337,43
71 720 celkem 0,00 145,62- 145,62- 0,00 0,00 0,00 145,62-
71 axx náklady celkem 52.354,75 10.407,75 62.762,49 10.030,00 3.203,65 2.335,45 78.331,59
71 Bxx Výnosy celkem 52.354,75- 10.435,17- 62.789,91- 10.030,00- 3.203,65- 2.335,45- 78.359,01-
71 cxx hv celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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12. 
závĚr
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Vzdělávací aktivity právnické fakulty Univerzity pa-
lackého v roce 2015 byly uskutečňovány prostřednic-
tvím 5 akreditovaných studijních programů. poprvé 
byl otevřen doktorský studijní program v anglickém 
jazyce Theoretical Legal sciences, obor European and 
international Law. 

na konci roku 2015 studovalo na právnické fakultě 
v akreditovaných studijních programech 1538 
(k 31. 12. 2014: 1699) studentů, z toho 148 v bakalář-
ském programu (právo ve veřejné správě), 1278 stu-
dentů v pětiletém magisterském programu (právo), 
86 v navazujícím magisterském programu (Evropská 
studia se zaměřením na evropské právo) a 71 v doktor-
ském studijním programu (teoretické právní vědy).

právnickou fakultu provází trvalý zájem mladých lidí 
o studium. pro akademický rok 2015/2016 projevilo 
zájem o studium 2053 uchazečů (pro akademický 
rok 2014/2015: 2252). čísla v posledních letech mírně 
ovlivňuje nepříznivý demografický vývoj. obor právo 
patří spolu s Všeobecným lékařstvím a psychologií 
k nejžádanějším oborům nabízeným Univerzitou 
palackého.

V roce 2015 na právnické fakultě ve všech akreditova-
ných programech absolvovalo 282 studentů (v roce 
2014: 278). 

V průběhu roku 2015 se zvyšovala odborná kvalifika-
ce akademických pracovníků. Habilitační řízení úspěš-
ně absolvovali: doc. JUDr. Filip Ščerba, ph.D., doc. 
phDr. Lenka Holá, ph.D., a doc. JUDr. Filip Melzer, 
ph.D., LL.M. přičemž Filip Melzer se zapsal do histo-
rie olomoucké právnické fakulty jako její vůbec první 
absolvent habilitačního řízení (4. 11. 2015 v oboru 
občanské právo).

právnická fakulta realizovala vedle akreditovaných 
studijních programů řadu aktivit zaměřených na další 
vzdělávání a rozvoj svých studentů. Ve spolupráci se 
studentským spolkem ELsa se například uskutečnil 
premiérový ročník letní školy práva – summer Law 
school, který přilákal přes čtyřicet účastníků. Fakulta 
pořádala také workshopy a školení pro akademické 
pracovníky.

právnická fakulta se stala otevřenější veřejnosti. 
Uspořádala řadu aktivit orientovaných na celoživotní 
vzdělávání, úspěšné byly i její popularizační aktivity. 
nově začala vzdělávat posluchače univerzity třetího 
věku. studijní program ochrana jednotlivce a jeho 
práv byl v září otevřen pro 27 seniorů. zájem převy-
šoval možnosti fakulty. na mnoha popularizačních a 
vzdělávacích aktivitách se podílely studentské spolky 
– ELsa olomouc a nově vzniklý nugis Finem, zamě-
řený na inovace ve vzdělávání. ten na jaře roku 2015 
spustil první hromadný online kurz tzv. MooC. Byl 
zaměřený na rodinné právo.

Vedle vzdělávacích aktivit se právnická fakulta za-
měřovala na vědeckou a tvůrčí činnost. rok 2015 
byl úspěšný s ohledem na počet zahájených nových 
projektů Grantové agentury české republiky – ke 
stávajícím šesti řešeným projektům přibyly v roce 
2015 tři nově řešené. Dále byl v roce 2015 na fakultě 
řešen jeden projekt naki Mk čr a dalších 15 projek-
tů financovaných univerzitní grantovou agenturou. 
Fakulta rovněž získala dva nové projekty Jean Monnet 
poskytnuté Evropskou komisí, z toho jeden prestižní 
projekt v kategorii Jean Monnet Centre of Excellence 
v oboru evropského práva. Fakulta uspořádala během 
roku celkem šest vědeckých konferencí, všechny s me-
zinárodní účastí. nejvýznamnější a současně největší 
z nich byly olomoucké právnické dny. Devátého roč-
níku konference se zúčastnilo na tři sta odborníků.
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Velká pozornost byla soustředěna na podporu in-
ternacionalizace fakulty. podařilo se otevřít již zmi-
ňovaný doktorský studijní program v angličtině. 
Všestranně byla podporována mobilita studentů a 
akademických pracovníků. právnická fakulta v roce 
2015 vyslala do zahraničí 124 studentů a uskutečnilo 
se 103 výjezdů akademických pracovníků. V závěru 
roku 2015 se fakultě podařilo získat akreditaci na 
nový program v anglickém jazyce specialisation in Law 
se studijním oborem international and European Law. 
půjde o studium navazující magisterské, v prezenční 
formě. V nabídce pro zájemce se objeví v akademic-
kém roce 2016/2017.

právnická fakulta je díky svým aktivitám plnohodnot-
nou a úspěšnou fakultou. spolu s ostatními sedmi 
fakultami Univerzity palackého tvoří jeden z pilířů 
vzdělanosti a výzkumu v české republice. Hraje také 
důležitou roli v rámci regionu.
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