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ÚVOD

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI V ROCE 2020

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „PF UP“ nebo “fakulta“) je součástí úspěšné
historie nejstarší univerzity na Moravě, která se počíná rokem 1573. Počátek moderní historie soudobé PF UP
se datuje do roku 1991. S vědomím odpovědnosti za nepřerušení této 447 let trvající dobré tradice PF UP
usiluje ve všem, co dělá, o dokonalost, inovaci, týmovou práci, transparentnost, akademickou svobodu
a integritu.

Přestože v roce 2020 svět zasáhla pandemie COVID-19, která značně ovlivnila řadu činností a fungování PF UP,
pokračovala fakulta 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 2020 byl rovněž schválen nový Strategický
záměr na roky 2021–2030, z něhož vyplývají poslání, vize a strategické cíle PF UP.

Posláním PF UP je rozvoj vzdělávacích, výzkumných a tvůrčích aktivit, fakulta podporuje hodnoty svobody,
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demokracie a občanské společnosti. Zdejší akademici kladou v maximální možné míře důraz na seznámení
posluchačů s principy, na nichž je právní řád České republiky vystavěn, stejně jako na postupné seznámení se
s klíčovými právními předpisy a výkladem právních norem v nich obsažených. Při své lektorské činnosti
upřednostňují vyučující praktické formy výuky a současně se tak snaží zvyšovat vlastní dovednosti svých
studentů. Fakulta disponuje moderními výukovými prostory včetně rozlehlé reprezentativní auly, které se
využívají také při každoročním konání mnoha vědeckých konferencí, workshopů nebo slavnostních
shromáždění a dalších akcí. V roce 2020 bylo dostavěno nové centrální křídlo, kde se nachází moderní
knihovna a bufet. Nová knihovna nese jméno po české právničce, političce, bojovnici za práva žen a oběti
justiční vraždy během komunistických politických procesů Miladě Horákové. Jednalo se o největší stavební
investici v novodobé historii fakulty včetně rozsáhlých stavebních prací.

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 2020 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 socioekono-
micky znevýhodněným studentům.

PF UP provází trvalý zájem mladých lidí o studium. O studium na fakultě pro akademický rok 2020/2021 stálo
celkem 1744 uchazečů (pro akademický rok 2019/2020 potom 1 795 uchazečů). Přijato z nich bylo 803 a ke
studiu se zapsalo 409 posluchačů. Čísla ovšem, kromě vykazovaného roku, v posledních letech mírně
ovlivňuje nepříznivý demografický vývoj. Vzdělávací aktivity PF UP v roce 2020 byly uskutečňovány
prostřednictvím 11 akreditovaných studijních programů. Na konci roku 2020 studovalo na PF UP
v akreditovaných studijních programech 1 573 studentů (k 31. 12. 2017 potom 1 457 studentů), z toho 58
v bakalářském programu Právní specializace – Právo ve veřejné správě, 91 studentů v bakalářském programu
Právo ve veřejné správě, 712 studentů v pětiletém magisterském programu Právo a právní věda, 537 studentů
v magisterském programu Právo, 76 v navazujícím magisterském programu Politologie – Evropská studia se
zaměřením na evropské právo, 2 v navazujícím magisterském studijním programu v angličtině Specialisation



7Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci6 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

stůl „Digital Future for European Consumers”, „Změny a proměny v právu obchodně korporačním,
soutěžním a insolvenčním“, „Robotizace, digitalizace a kybernetická bezpečnost v rámci budoucího vývoje
EU".

PF UP pravidelně vydává několik časopisů – Acta Iuridica Olomucensia a International and Comparative Law
Review, časopis 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), přičemž časopisy ICLR a European Studies jsou indexovány v databázy Scopus.

Pandemie koronaviru se výrazně projevila i na mobilitě studentů a akademických pracovníků. Celkem bylo
v roce 2020 realizováno pouze 8 praktických stáží. Jedná se ale o velmi prestižní stáže, především na Stálém
zastoupení ČR při OSN v New Yorku, na Stálém zastoupení ČR při OSN v Ženevě konečně na Stále misi České
republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni. Reprezentaci PF UP v zahraničí
zajišťují rovněž studentské týmy v mezinárodních soutěžích – tzv. Moot courts.

Kvůli pandemii nebyly zorganizovány tradiční letní ani zimní školy. Ve spolupráci s CMTF byla zorganizována
pouze International Summer School in Refugee Law and Rights, která proběhla plně online v červnu 2020.
Tato mezinárodní letní škola k právům uprchlíků se konala již posedmé. Poprvé byla hlavním
spoluorganizátorem PF UP a premiérou bylo i přesunutí do online prostředí. Cílem bylo aktivně rozvíjet
znalosti a dovednosti účastníků v oblasti mezinárodní ochrany uprchlíků, které využijí v akademické sféře,
vládních a nevládních organizacích, médiích a dalších odvětvích.

PF UP má za sebou velký úspěch i v oblasti bezpečnosti státu. Stala se laureátem Ceny Bezpečnostní rady
státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2020. Bezpečnostní rada
státu tak ocenila dlouhodobou a progresivní práci fakulty v otázkách bezpečnosti a v oblasti mezinárodního
humanitárního a operačního práva.

I přes vzniklou situaci se PF UP věnovala popularizačním a propagačním aktivitám. Kvůli koronaviru se řada
akcí tedy přesunula do online prostředí. Uspořádána tak byla řada online aktivit orientovaných na celoživotní
vzdělávání, posluchače univerzity třetího věku a úspěšné byly i její popularizační aktivity např. Noc práva,
videoprojekce před fakultou Vzpomínka na dr. Miladu Horákovou či Noc vědců. Na mnoha popularizačních
a vzdělávacích aktivitách se podílely také studentské spolky – ELSA Olomouc a Nugis Finem.

in Law a 9 v programu International and European Law. V doktorském prezenčním studijním programu
Teoretické právní vědy (P6801) studovalo na konci roku 2020 celkem 24 studentů, a v doktorském
kombinovaném programu Teoretické právní vědy 15 studentů. V nově akreditovaném doktorském
prezenčním studijním programu Teoretické právní vědy (P0421D220002) studovalo 22 studentů a totožný
program v kombinované formě 16 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 10 studentů.

V roce 2020 absolvovalo PF UP ve všech akreditovaných programech celkem 213 posluchačů (v roce 2019 pro
srovnání 236).

PF UP byla i v roce 2020 vědecky otevřenou fakultou jak pro nastupující generaci vědců v doktorských
studijních programech, tak pro významné odborníky dosahující excelentních výsledků ve výzkumu a vývoji na
národní i mezinárodní úrovni. Důraz byl kladen též na internacionalizaci DSP a propagaci a motivaci
k doktorskému studiu. Došlo k prohloubení internacionalizačních prvků ve výzkumu, ke zvyšování úrovně
společenské relevance u výsledků zaměřených na rozvoj a kultivaci českého právního prostředí a byla
podporována tvorba kvalitních výsledků posouvajících úroveň poznání. Kromě základního cíle právního
výzkumu, tj. vyhledávání právních problémů a nacházení jejich řešení včetně kritické reflexe rozhodovací
praxe (na národní úrovni, úrovni Evropské unie i mezinárodního práva), podporovala PF UP výzkum právních
aspektů nových jevů a vztahů (digitální revoluce, rozvoj umělé inteligence, globalizační výzvy), jakož
i zapojení právních vědců do interdisciplinárního a hraničního výzkumu.

V roce 2020 získala fakulta rovněž projekt Grantové agentury České republiky. Dále byly v roce 2020 na
fakultě řešeny projekty Jean Monnet poskytnuté Evropskou komisí, z toho jeden prestižní projekt v kategorii
Jean Monnet Network v oboru evropského práva. Fakulta má rovněž akreditaci pro habilitační řízení a řízení
ke jmenování profesorem v oboru občanské právo.

V roce 2020 nebylo možné z důvodu pandemie COVID-19 uskutečnit řadu pravidelných vědeckých setkání
(např. Olomoucké právnické dny, Debaty mladých právníků, atd.) a mnoho dalších akcí. Přestože některé
akce bylo možné zorganizovat v prezenčním režimu (např. „Efektivní řešení rodičovských konfliktů II,
V. Mezinárodní vědecké konference obecních policií), většina z nich se musela konat online: Online Kulatý
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Fakulta je již řadu let spojována s charitou a pomocí druhým. V roce 2020 se však kvůli pandemii koronaviru
nemohla uskutečnit tradiční dražba zážitků, a tak fakulta přišla s novinkou. Vytvořila speciální webovou
stránku Strom naděje a splněných přání, kde děkovala svým zaměstnancům, studentům a absolventům, kteří
přispívali, pomáhali nebo obdarovávali. Zaměstnanci a studenti poslali na dobrou věc celkem 129 188 korun
a k tomu věcné dary. Dárci přispěli zhruba čtyřem desítkám spolků, organizacím i jednotlivcům. Mezi
podpořenými byly například mobilní hospicy Ondrášek a Nejste sami, Charita Olomouc, Liga proti rakovině,
Klub svobodných matek, Základní škola Jasněnka, Ježíškova vnoučata, Vánoce pro všechny, Spolek
Brontosaurus, Post Bellum nebo spolky na ochranu zvířat.

PF UP se i v roce 2020 snažila o změnu v oblasti řízení lidských zdrojů a administrativy, a to posílením
strategického řízení a snížením administrativní zátěže i optimalizací infrastruktury.

Celosvětová pandemie koronaviru přenesla hlavní pozornost do digitálního světa a bylo tedy nutné se
přizpůsobit dané situaci. PF UP proto posílila roli sociálních sítí, jako komunikačního nástroje budoucnosti.
Byla zavedena vhodná komunikační strategie ve vztahu ke studentům a odborné veřejnosti s identifikací
silných prvků poskytovaného právního vzdělávání.

PF UP je díky svým aktivitám úspěšnou a rozvíjející se fakultou. Spolu s ostatními sedmi fakultami Univerzity
Palackého tvoří jeden z pilířů vzdělanosti a výzkumu nejen v rámci regionu, ale i v České republice. I přes
zmíněnou komplikovanou situaci byla PF UP fakultou pevně usazenou v globální akademické síti, díky
systematickému posilování internacionalizace v podmínkách globalizovaného světa a budováním
významných zahraničních strategických partnerství.

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 studijních záležitostech, o personálním obsazení fakulty, o vývoji vědecko-výzkumných aktivit, internacio-
nalizaci, hospodaření a dalších aktivitách v roce 2020.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ
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NÁZEV A ADRESA

Právnická fakulta Univerzity Palackého (PF UP) v Olomouci

17. listopadu 8, pošt. schránka 16

771 11 Olomouc

VEDENÍ PRÁVNICKÉ FAKULTY do 22. 1. 2020

Děkanka:

• JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Proděkani:

• JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI
proděkan pro zahraniční záležitosti a statutární zástupce děkanky
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• doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum

• doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.
proděkanka pro doktorský studijní program a rigorózní řízení

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

• JUDr. Monika Horáková, Ph.D.
proděkanka pro organizaci a rozvoj

Tajemník fakulty:

• Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D.

VEDENÍ PRÁVNICKÉ FAKULTY od 23. 1. 2020

Děkan:

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

Proděkani:

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

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

• 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

• JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum
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Referentky:
• Šárka Jelínková

magisterské studium oboru Právo 2.–5. ročník
• 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

Tajemník fakulty:

• Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D.

CENTRÁLNÍ ADMINISTRATIVNÍ JEDNOTKY

Sekretariát děkanky

• Renáta Grézlová

Studijní oddělení

Vedoucí:
• Bc. Vladěna Břeňová, DiS.

správa a zajištění agendy související se studiem na fakultě, databáze STAG, přijímací řízení
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Oddělení komunikace a vnějších vztahů

Vedoucí:
• Mgr. Eva Hrudníková

Referenti:
• Mgr. Daniel Pospíšil
• Mgr. Michaela Šrámková – od 1. 9. 2020
• Mgr. Markéta Sýkorová

Centrum pro podporu vědy a výzkumu

• Mgr. Dagmar Skoupilová
• Mgr. Zuzana Pejpková, Ph.D. – do 22. 8. 2020
• Ing. Kristýna Ondráčková – od 24. 8. 2020
• Lukáš Walek

Oddělení pro organizaci a rozvoj

• Bc. Aneta Křížová – od 4. 5. 2020
• Milan Fojt – od 1. 9. 2020

Personální a mzdové oddělení

• Šárka Jordanová
• Bc. Jana Podstatzká

Ekonomický úsek

• Marcela Mazuráková

Podatelna

• Bc. Eva Grulichová

Zahraniční oddělení

Vedoucí:
• Mgr. Radana Kuncová

Referentky:
• Mgr. Lucie Kovaříková, Ph.D. – do 31. 1. 2021
• Mgr. Tetiana Arkhangelská, PhD. – od 11. 1. 2021
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Správce počítačové sítě:

• Mgr. Petr Šuta

Provozní úsek

Vedoucí správy budov:
• Zdeněk Nožka

KATEDRY A CENTRA

Katedra jazyků

• PhDr. Kamila Tozzi di Angelo – vedoucí katedry

Katedra mezinárodního a evropského práva

• doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D. – vedoucí katedry do 22. 1. 2021
• doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. – vedoucí katedry od 23.1. 2021

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
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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

SAMOSPRÁVNÉ AKADEMICKÉ ORGÁNY

Akademický senát

Akademický senát PF UP je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem, který 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 2020 zasedal tento senát v následujících termínech:

27. 1., 9. 3., 26. 5., 30. 6., 2. 11., 7. 12. 2020.

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

Údržba a ostraha:
• Viktor Kráčmar
• Anna Ožanová – od 1. 10. 2020
• Libuše Kráčmarová
• Šárka Galvasová
• Simona Tranžík
• Jan Kratochvíl – do 31. 12. 2020

• Iva Hanzlová – od 4. 1. 2021
• Miroslava Schröterová
• Brigita Huňková
• Jarmila Sedláčková
• Lenka Tisoňová

https://www.pf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/
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Předseda senátu:
• doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. – Katedra ústavního práva

Místopředseda:
• Jaroslav Křepelka – Právo, 5. ročník

Členové – akademičtí pracovníci:
• Ing. Jana Bellová, Ph.D. – Katedra politologie a společenských věd – do 5. 3. 2020
• doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. – Katedra soukromého práva a civilního procesu – od 6. 3. 2020
• 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. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA – Katedra mezinárodního a evropského práva
• doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D. – Katedra mezinárodního a evropského práva – do 22. 1. 2020
• JUDr. Ondřej Svaček, LL.M. Ph.D. – Katedra mezinárodního a evropského práva – od 23. 1. 2020
• JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. – Katedra soukromého práva a civilního procesu – do 27. 1. 2020
• doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. – Katedra politologie a spol. věd – od 28. 1. 2020
• JUDr. et Mgr. Taťána Zeleňská, Ph.D. – Katedra správního práva a finančního práva
• JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. – Centrum pro klinické právní vzdělávání

Členové – studenti:
• Martin Dvořák – obor Právo, 5. ročník
• František Kousal – obor Právo, 5. ročník
• Tomáš Pustka – obor Právo, 5. ročník
• Marek Stratilík – obor Právo, 5. ročník
• Jiří Stýblo – obor Právo, 5. ročník

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 děkanka
fakulty po schválení Akademickým senátem PF UP.

17Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Složení Vědecké rady PF UP do 22. 1. 2020

Předsedkyně:
• JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. – Katedra správního práva a finančního práva

Interní členové:
• doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. – Katedra ústavního práva
• doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. – Katedra politologie a společenských věd
• doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. – Katedra správního práva a finančního práva
• 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. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. – Katedra soukromého práva a civilního procesu
• 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. Václav Stehlík, Ph.D. – Katedra mezinárodního a evropského 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

Externí členové:
• JUDr. Josef Baxa – soudce Nejvyššího správního soudu ČR, předseda rozšířeného senátu tohoto soudu
• 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. Bohumil Havel, Ph.D. – Ústav státu a práva AV ČR
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• 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. Mgr. 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
• doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, LRV

Složení Vědecké rady PF UP od 23. 1. 2020

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

Externí členové:
• JUDr. Josef Baxa – soudce Nejvyššího správního soudu ČR, předseda rozšířeného senátu tohoto soudu
• doc. 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. Bohumil Havel, Ph.D. – 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
• doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, LRV
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Disciplinární komise

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

Disciplinární komise s funkčním obdobím od 15. 6. 2018 – 15. 6. 2020:

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

Členové z řad studentů:
• Mgr. Kateřina Flegrová – doktorský program Teoretické právní vědy, obor Ústavní právo

členkou do 2. 10. 2019
• Mgr. Bc. Denisa Coufalová – doktorský studijní program Teoretické právní vědy, obor Trestní právo

členkou od 28. 1. 2020
• Luděk Plachký – obor Právo
• Jiří Stýblo – obor Právo

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

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

21Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Další orgány fakulty

Kolegium děkanky do 22. 1. 2020

Kolegium děkanky je stálým poradním orgánem děkanky 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 děkanka.

Předsedkyně:
• JUDr. Zdenka Papoušková, 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. Monika Horáková, Ph.D.
• doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.
• JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.
• Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D.
• doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.

• doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D.
• doc. JUDr. Filip Ščerba, 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
• Gabriela Balská – do 31. 7. 2020
• Tereza Gajová – od 1. 8. 2020

Kolegium děkanky od 23. 1. 2020

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.
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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 – od 25. 11. 2020
• prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. – PF UK v Praze
• doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. – PF UP v Olomouci
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• doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. – PF UP v Olomouci – do 26. 11. 2020
• doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. – PF UP v Olomouci
• doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. – PF UP v Olomouci

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 – od 25. 11. 2020
• 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
• JUDr. Michal Petr, Ph.D. – PF UP v Olomouci
• 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:
• doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D. – do 22. 1. 2020
• JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. – od 28. 1. 2021

• 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
• Tereza Gajová
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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. – od 23. 1. 2020
• doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D. – do 22. 1. 2020
• doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
• prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
• PhDr. Kamila Tozzi di Angelo
• Lukáš Walek

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 2020 PF UP celkem dva akademičtí pracovníci
a jeden student.

Komora akademických pracovníků
• JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
• JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

Studentská komora
• Marek Stratilík

Vědecká rada Univerzity Palackého

• JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. – do 22. 1. 2020
• doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D. – od 23. 1. 2020
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Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Palackého

• JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Kolegium rektora Univerzity Palackého

• JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. – do 22. 1. 2020
• doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D. – od 23. 1. 2020

Komise pro kvalitu Univerzity Palackého

• doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.

Rada vysokých škol

V Radě vysokých škol zastupoval v roce 2020 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 2020 nabyly účinnosti tyto vnitřní předpisy a normy děkanky:

Vnitřní předpisy:

• PF-A-17/01-ÚZ01: Volební řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
– I. úplné znění

• PF-A-17/01-N01: Novela č.1 Volebního řádu Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci
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• PF-A-19/02-N01: Novela č. 1 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci

• PF-A-19/02-ÚZ01: Vnitřní předpis Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení
Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci – I. úplné znění

Vnitřní normy:

• PF-B-20/09: O tvůrčím výkonu akademických pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci

• PF-B-20/08: Vnitřní norma děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o vyhlášení děkan-
ského volna na dny 29. 12. 2020 a 30. 12. 2020 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

• PF-B-20/07: Stipendium Petra Zoubka na podporu mimořádně nadaných studentů Právnické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci

• PF-B-19/3 - N01: Novela č. 1 vnitřní normy PF-B-19/3 Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odmě-
ňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci

• PF-B-19/3 - ÚZ01: Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP –
akademičtí pracovníci – I. úplné znění

• PF-B-20/06: Statut Čestného uznání děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za
vzdělávací činnost

• PF-B-20/05: Statut Ceny Miroslava Liberdy za mimořádný přínos pro rozvoj Právnické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci a šíření jejího dobrého jména

• PF-B-20/04: Pravidla užití Sociálního fondu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro
rok 2020

• PF-B-20/03: Vnitřní norma děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o umožnění
garantům/vyučujícím v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru změnit podmínky pro absolvování
předmětu
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• PF-B-20/01: Vnitřní norma děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o nařízení
hromadného čerpání dovolené akademickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům PF UP v kalen-
dářním roce 2020

• PF-B-20/2: Vnitřní norma děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou se zrušuje
Metodický pokyn děkanky PF UP 1/2015-MPD

• PF-B-18/6-N-02: Novela č. 2 vnitřní normy děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
PF-B18/6 o doktorských stipendiích

• PF-B-18/6-ÚZ-02: Úplné znění vnitřní normy děkanky PF UP v Olomouci o doktorských stipendiích
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STUDIUM

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

PF UP v roce 2020 realizovala 11 studijních programů, zabezpečovala rigorózní řízení ve 14 oborech
a habilitační 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

29Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

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

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 8. 8. 2028

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

• akreditováno do 8. 8. 2028

Akreditace pro habilitační řízení v oboru Občanské právo s oprávněním udělovat titul docent v tomto
oboru do 31. 8. 2019.

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

V roce 2020 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 2020 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. Uskutečnily se například:

Letní (zimní) školy:

Kvůli pandemii nebyly zorganizovány tradiční letní ani zimní školy. Ve spolupráci CMTF byla zorganizována
pouze International Summer School in Refugee Law and Rights, která proběhla plně online v červnu 2020.

Jiné:

• Právnický seznamovák – 9/2020
• soutěže v simulovaném soudním jednání – v průběhu celého roku, většina soutěží byla kvůli epidemii
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koronaviru přesunuta do online prostředí
• besedy, přednášky – tyto aktivity výrazně ovlivnila nepříznivá epidemická situace, oproti minulým

rokům akcí ubylo a organizátoři část přesunuli do online prostředí. Příklady:
– Nezávislost soudnictví v Polsku – 2/2020
– setkání s Nadačním fondem UP – 2/2020
– série přednášek, workshopů, prohlídek Noc Práva – 3/2021
– setkání se zájemci o doktorské studium na PF UP – 5/2020, online
– workshop Sexuální násilí, mýty a realita – 12/2021, online
– diskuzní setkání Robotizace, digitalizace a kybernetická bezpečnost v rámci budoucího vývoje EU,

pohled z Evropského parlamentu – 12/2021, online
– přednáška Právo být zapomenut v judikatuře Soudního dvora EU – 12/2020, online

Mezinárodní soutěže:

Týmy či jednotliví studenti PF UP se účastnili také řady soutěží.

• Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
předkola v Brně, Praze, Rize a Barceloně
složení týmu: Klára Baumgartnerová, Alexis Brunet, Petra Mazancová, Jakub Tomášek

• Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ)
československé finále: září 2020, PF Univerzity Komenského v Bratislavě
Magisterská sekce – Soukromé právo (občanské právo hmotné a obchodní právo) 1. místo – Vojtěch
Jirásko: Užití omezovacích prostředků v průběhu civilně-zdravotnických detencí v komparaci s
německou právní úpravou konzultant: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. Doktorandská sekce dělené 2. místo –
Mgr. Markéta Zimnioková: Zápis cenného papíru do blockchainu konzultant: doc. JUDr. Milan Hulmák,
Ph.D. dělené 3. místo – Jennie Edlund: Inconsistency in the ECtHR application of Article 8 ECHR in
immigration case law – Will the use of one single test in various immigration cases lead to a more
consistent case law? konzultant: doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.
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Národní, univerzitní, fakultní soutěže:

• Cena rektora UP pro studenty UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci
Ondřej Pajatsch, diplomová práce Aplikace občanského zákoníku na újmu způsobenou autonomními
systémy se zaměřením na autonomní vozidla (1. místo)
Jakub Spáčil, diplomová práce Anticipatorní sebeobrana v současném mezinárodním právu (2. místo)

• Římsko-právní moot court
fakultní kolo, online: březen 2020, PF UP v Olomouci
složení týmu: Vendula Marxová, Alexandra Johnová a Michaela Havlíčková (1. místo)

• Lidskoprávní moot court
v ročníku 2019/2020 se národního finále na Ústavním soudě (březen 2020) zúčastnily za PF UP dva týmy
složení týmu: Daniel Skrbek, Filip Zátopek, Johana Martinková a Veronika Mašková – kouč Mgr. Monika
Kováčová
složení týmu: Kateřina Kaprálová, Kristýna Bednářová a Jakub Kvapil – kouč JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

• Spotřebitelskoprávní moot court
národní finále, online: listopad 2020
složení týmu: Jakub Holčák, Tereza Tina Rašťáková a Natálie Vaicová (1. místo)
do ústního kola postoupily ještě další 3 týmy z PF UP:
složení týmu: Ondřej Slaný, Lukáš Vlk, Radomil Kočí, Jan Šafář
složení týmu: Karolína Hlavinková, Petr Konečný, Veronika Číhalová, Barbora Nekolová
složení týmu: Gabriela Balská, Karel Gerhardt, Petr Kubeša

• Czech Moot Court Competition 2020
složení týmu: Tereza Tina Rašťáková, Karel Urbášek (3. místo)
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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.

35Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Studentská právní poradna se dále vnitřně člení na několik sekcí:

• Studentská právní poradna,
• Administrativně právní klinika,
• Spotřebitelská právní klinika,
• Klinika práva a podnikání.

Studenti si zapisují nabízené předměty, které odpovídají právní oblasti, o níž mají zájem. Spory z oblasti
správního práva tak například řeší především studenti zapsaní do Administrativně právní kliniky. V jejím
rámci se věnují stavebnímu právu, právu životního prostředí či spory s úřady. V Klinice práva a podnikání zase
radí studenti začínajícím živnostníkům a start-upům. Spotřebitelská právní klinika se zaměřuje na pomoc
klientům s problémy v oblasti spotřebitelského práva.

Počet studentů a supervizorů zapojených do fungování SPP v roce 2020

SPP = STUDENTSKÁ PRÁVNÍ PORADNA; KPPO = KLINIKA PRÁVA A PODNIKÁNÍ; SPK = SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVNÍ KLINIKA;
APK = ADMINISTRATIVNĚ PRÁVNÍ KLINIKA

Více viz samostatná Výroční zpráva Studentské právní poradny PF UP za rok 2020, která je dostupná na
webových stránkách fakulty.

LS 2020 ZS 2020

Celkový počet studentů 42 20

SPP + KPPO 30 18

KPPO - -

SPK 2 2

APK 10 -

Celkový počet supervizorských týmů 13 10

Celkový počet supervizorů 18 13
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STUDENTI

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

K 31. 12. 2020 studovalo na PF UP v rámci akreditovaných programů celkem 1573 posluchačů (k 31. 12. 2019
pak 1 457). Během roku 2020 ukončilo vedení fakulty studium 115 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. 2020

UKONČENO STUDIUM
během roku 2020

B6804 Právní specializace – Právo ve veřejné
správě, studium bakalářské, prezenční 58 10

B0421A220006 Právo ve veřejné správě, studium
bakalářské prezenční 91 14

M6805 Právo a právní věda – Právo, studium
magisterské, prezenční 712 27
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STUDIJNÍ PROGRAM STUDIJNÍ PROGRAM / OBOR, FORMA
POČET STUDUJÍCÍCH
k 31. 12. 2020

UKONČENO STUDIUM
během roku 2020

M0421A220005 Právo,
studium magisterské, prezenční 537 38

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

76 12

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

2 -

N421A220002
International and European Law,
Studium navazující magisterské,
prezenční

9 -

P6801 Teoretické právní vědy, studium
doktorské, prezenční 24 8

P6801 Teoretické právní vědy, studium
doktorské, kombinované 15 4

P0421D220002 Teoretické právní vědy, studium
doktorské, prezenční 22 -

P0421D220002 Teoretické právní vědy, studium
doktorské, kombinované 16 2

P6801 Theoretical Legal Sciences, studium
doktorské, prezenční 1 -

P6801 Theoretical Legal Sciences, studium
doktorské, kombinované 0 -

P0421D220003 International and European Law,
studium doktorské, prezenční 10 -

CELKEM 1573 115
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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 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 2020 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 2020

ÚČEL STIPENDIA POČTY STUDENTŮ

za vynikající studijní výsledky 50

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost 169

v případech zvláštního zřetele hodných 8

na podporu studia v zahraničí 0

na podporu studia v ČR 13

studentům doktorských studijních programů 38

CELKEM 278
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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 protiepidemiologická 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. Na PF UP působily v roce 2020 dva
studentské spolky:

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

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

O studium na PF UP pro akademický rok 2020/2021 mělo zájem celkem 1744 uchazečů (pro akademický rok
2019/2020 potom 1 795 uchazečů). Přijato z nich bylo 803 a ke studiu se zapsalo 409 posluchačů.

Souhrn výsledků přijímacího řízení pro rok 2019/2020

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 313 119 59

M0421A220005 Právo, studium magisterské, prezenční 1327 615 288

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

57 38 36

N0421A220002 International and European Law, studium
navazující magisterské, prezenční 5 4 2

P0421D220002 Teoretické právní vědy, studium doktorské,
prezenční a kombinované 35 23 20

P0421D220003 International and European Law,
studium doktorské, prezenční 7 4 4

CELKEM 1744 803 409
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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 2020 absolvovalo ve všech akreditovaných programech PF UP celkem 213 posluchačů (v roce 2019 pro
srovnání 236).

POČET ABSOLVENTŮ V ROCE 2020

STUDIJNÍ PROGRAM STUDIJNÍ OBOR, FORMA POČET ABSOLVENTŮ

B6804 Právní specializace – Právo ve veřejné správě, studium
bakalářské, prezenční 33

M6805 Právo a právní věda – Právo, studium magisterské, prezenční 155

N6701 Politologie – Evropská studia se zaměřením na evropské právo,
studium navazující magisterské, prezenční 13

N6804 Specialisation in Law – International and European Law,
studium navazující magisterské, prezenční 3
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KONTAKT S ABSOLVENTY

Fakulta v roce 2020 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 2020
zvala své absolventy hned na několik akcí – například na vědecké konference, Reprezentační ples PF UP, Noc
práva, vzpomínkovou akci na dr. Miladu Horákovou, nabízela jim své kurzy a školení, předávala jim nabídky
práce. Z odborně zaměřených akcí se nejvíce absolventů účastnilo rodinně právní konference Efektivní řešení
rodičovských konfliktů II. – v říjnu 2020.

V rámci Univerzity Palackého funguje Klub absolventů – https://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.

SEZNAM ABSOLVENTŮ V ROCE 2020

Bakalářský studijní program: Právní specializace

obor: Právo ve veřejné správě

• BUMBALÍKOVÁ Michaela
• CEH Petr
• ČÍŽOVÁ Lucie, Bc.
• FABŠÍKOVÁ Jana, Mgr.
• FILIPOVÁ Karolína

• FORMÁNKOVA Kristýna
• GARABIKOVÁ Klára, Bc.
• HOLÝ Daniel
• HONZÁK Jiří
• HRABEC Martin, Mgr.

• CHLEBEK Stanislav
• JANÁČEK Lukáš
• JAROŇOVÁ Anna
• KONEČNÁ Katarína
• KORNETOVÁ Petra, Bc.

STUDIJNÍ PROGRAM STUDIJNÍ OBOR, FORMA POČET ABSOLVENTŮ

N0421A220002 International and European Law 1

P6801 Teoretické právní vědy, studium doktorské, prezenční 5

P6801 Teoretické právní vědy, studium doktorské, kombinované 3

P6801 Theoretical Legal Sciences, studium doktorské, prezenční 0

CELKEM 213
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Magisterský studijní program: Právo a právní věda

obor: Právo

• BARTOŇKOVÁ Bára
• BÁRTOVÁ Leontýna
• BRÁTOVÁ Jana
• BUDÍK René
• BYRTUS Nick
• CÁPAL Milan
• CETKOVSKÝ Matěj
• CICVÁREK Ondřej
• ČERNÁ Lucie
• DĚDEK Karel
• ESO Jiří
• EXNEROVÁ Natálie
• FAMĚROVÁ Dagmar
• FARNIKOVÁ Veronika
• FOUKALOVÁ Karolína
• GOLKOVÁ Patricie Anna
• GRYGAR Ondřej
• GVUZD Ondřej, Bc.
• HÁJEK Martin

• HANUŠOVÁ Anna Marie
• HARAŠTA Dominik
• HAVELKOVÁ Karolína
• HERMANOVÁ Monika
• HORŇÁKOVÁ Dita
• HRACHOVCOVÁ Lucie, Mgr.
• HRUDNÍKOVÁ Petra
• HYBRANT Martin
• CHARVÁT Jan
• CHMELAŘOVÁ Veronika
• CHODÚR Pavel, Mgr.
• JANČATOVÁ Marta
• JANOTOVÁ Tereza
• JARMAROVÁ Monika
• JIRÁSKO Vojtěch, Mgr.
• JUREČKOVÁ Lucie, Mgr.
• KARLÍKOVÁ Denisa
• KOLÁŘ Martin
• KOLÁŘÍKOVÁ Markéta

• KOREJSOVÁ Miroslava
• KOUŘIL Tomáš
• KOVÁČOVÁ Tereza
• KOZLOVÁ Tereza
• KUCHAŘOVÁ Veronika
• KULHANOVÁ Tereza
• LIBIAK Marek
• LUDVÍKOVÁ Tereza, Bc.
• LUKÁŠOVÁ Silvie
• MACKOVČINOVÁ Radka
• MATĚJÁK Ondřej
• MELEZÍNKOVÁ Jana
• MINAŘÍKOVÁ Pavlína, Mgr.
• MLČOCH Radek
• MRÁČEK Ondřej
• MUCHOVÁ Štěpánka
• NASSWETTR Jakub
• NAVRÁTIL Karel
• NETERDOVÁ Klára
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• NEZHYBOVÁ Monika
• NOVÁK Libor, Mgr. Bc.
• NOVÁKOVÁ Anna
• NOVOHRADSKÝ Jindřich
• OLIVOVÁ Michaela
• ONDRÁČKOVÁ Jana
• PAŽOUTOVÁ Dominika
• PELCLOVÁ Klára
• PEŘESTÁ Štěpánka
• PLACHKÝ Luděk
• PLŠEK Dominik
• POLÁČKOVÁ Tereza, Mgr.
• POLÁKOVÁ Barbora
• POLÁŠOVÁ Kateřina
• PROKEŠ David
• PUMPRLOVÁ Lenka
• REJMANOVÁ Pavlína
• ROŠTINSKÁ Soňa
• ROTTEROVÁ Jana
• RUNTÁKOVÁ Kristýna
• SEDLÁČKOVÁ Hana
• SLEZÁKOVÁ Martina, Bc.
• ŠMOLKA Radim
• SPÁČIL Jakub, Mgr.
• STRMISKA Daniel
• SUKDOLÁKOVÁ Lucie
• SUKUP Richard
• ŠMÍD Daniel

• ŠPERLICH Šimon
• ŠPETLA Marek
• ŠŤASTNÁ Juliana
• ŠTOURAČOVÁ Martina
• ŠTURSA Filip
• TUREK Tobiáš
• UHÝREK Ondřej
• VALOCHOVÁ Nikola
• VETTERLE Jan
• VIŠŇOVSKÁ Nina
• VÍTKOVÁ Veronika
• VLČEK Ondřej, Mgr.
• VRBOVÁ Marcela
• VYKOPALOVÁ Karolína
• WAGNER Jan
• WILCZKOVÁ Denisa
• ZAHRADNÍKOVÁ Martina
• ZATLOUKALOVÁ Adéla
• ŽENATÍK Kristián
• ŽLIČAŘOVÁ Šárka
• ANDEROVÁ Dana, Bc.
• AUGUSTINOVÁ Kateřina, Bc.
• BENÍČKOVÁ Kristýna
• BILL Vojtěch, Mgr.
• BOHÁČKOVÁ Sára
• BRUNCLÍKOVÁ Lenka
• BYSTRICKÝ Filip
• DAJČAROVÁ Alice

• DOLEŽAL Jan
• DRÁBKOVÁ Klára
• FIRLOVÁ Nicole
• FRANKOVÁ Michaela
• HAMÁKOVÁ Denisa
• HANOUSEK Petr
• HAVLÍČKOVÁ Ivana
• HOLIŠOVÁ Zuzana
• CHLÁDEK Adam
• JALOVIECOVÁ Lucie
• JANDA Robert
• JENERÁL Radek, BA (Hons)
• KOTRBA Jan, Mgr.
• KRÁTKÝ Mojmír
• KRAUSOVÁ Jana
• KŘÍŽENECKÁ Vendula
• KŮRKOVÁ Denisa
• KVAŠŇOVSKÝ Ondřej, Bc.
• MAŠKOVÁ Petra
• MINAŘÍK Tomáš, Mgr.
• MULLEROVÁ Tereza
• NOVOTNÁ Dominika
• ONDRÁČEK Rostislav
• OPRŠALOVÁ Veronika
• PAJATSCH Ondřej
• PAZDEROVÁ Michaela
• PEŠATOVÁ Kateřina
• PORADA Jakub

• KRÁLOVÁ Veronika
• KREJČÍ Vítězslav
• LÉVAI Kateřina
• MÁNKOVÁ Alena, Bc.
• NEUWIRTHOVÁ Klaudie, Bc.
• NEVLÍDA Jan, Bc.

• NIKERMAIEROVÁ Kateřina, Bc.
• PEUKERTOVÁ Andrea
• POLEPILOVÁ Aneta, Bc.
• POLOVÁ Karolína
• ROZSÍVAL Petr, Bc.
• STAŇKOVÁ Tereza

• ŠOŠKA Marek, Bc.
• ŠVÁBOVÁ Kateřina, Bc.
• TOMKOVÁ Denisa
• VYŠKOVSKÁ Klára, Bc.
• ZINDULKOVÁ Markéta, Bc.
• ZŮBKOVÁ Johana, Bc.
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• RAŠNER Jakub
• RUBEŠ Tomáš
• SEMELOVÁ Lucie, Bc.
• SMĚLÁ Lucie
• STAUFČÍKOVÁ Karolína

• SVOBODA Pavel
• SVOBODOVÁ Andrea
• ŠNAJDR Miroslav, Bc.
• ŠTAFFOVÁ Hana
• ŠTĚTINOVÁ Denisa

• ŠUPÍKOVÁ Patricie
• TOMEŠOVÁ Klára
• URBÁŠKOVÁ Diana
• ZACH Tomáš

Magisterský studijní program: Politologie, studium navazující magisterské

obor: Evropská studia se zaměřením na evropské právo

• ABDIC Merima, BA, MA
• BAMMER Patrick Manuel, B.Ed.Univ. MA
• KLEIN Johanna, B.A. MA
• LACHOVÁ Karolína, Bc.
• LEE Jonathon Daniel, BSc. MA

• MACH Martin, Mgr.
• SEEWALD Paulině, MA
• SPOUSTA Vít, Bc.
• ŠTAFFA Jakub, Bc.
• ŠTOLFA Kristýna, Bc.

• UHROVÁ Lucie, Mgr.
• USTYANOVIČ Viktor, Bc.
• ŽÁČEK Ondřej, Bc.

Magisterský stuvdijní program: Specialisation in Law, studium navazující magisterské

obor: International and European Law
• Tatiana KARKHU
• Alena Vaňková, BA
• Ovida DIAS ABHAYAWICRAMA GUNASEKARA, LL.B.

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

• Pablo MARTÍNEZ RAMIL

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

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

• Mgr. Petr STEJSKAL, LL.M.
• JUDr. Veronika ŠČERBOVÁ

• JUDr. Adam TALANDA
• JUDr. Iveta TALANDOVÁ

• Mgr. Radka VACOVÁ

• JUDr. Barbora KOŠINÁROVÁ • JUDr. Jan PINKAVA • JUDr. Aleš SOVA, DiS.
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Doktorský studijní program: Theoretical Legal Sciences, studium doktorské, prezenční

Rigorózní řízení úspěšně ukončili

• MALÁ Kateřina
• JANOŠEK Vladimír
• VALENTA Jiří
• ROŽNOVSKÁ Sylvie
• PALA Jakub
• PAUL Jaroslav
• OPOČENSKÁ Eva
• KOSEČEK Radim

• PRUDILOVÁ Monika
• LOZINČÁK Tomáš
• ČERVÍNEK Zdeněk
• HREBIČKOVÁ Andrea
• ZEZULOVÁ Lucie
• BŮŽKOVÁ Zuzana
• MAGÁT Jan
• MENCNEROVÁ Kateřina

• PRÁZOVÁ Barbora
• KLUKAVÁ Lucie
• HEJLOVÁ Zuzana
• SEDLÁK Tomáš
• HLAVÁČEK Jakub
• DERNEROVÁ Renata
• MJARTAN Petr
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AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

K 31. 12. 2020 pracovalo na PF UP 99 akademických pracovníků.

POČTY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ (podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace)

KVALIFIKACE POČET

Profesoři 5

Docenti 21

Odberní asistenti 61

Asistenti 10

Lektoři 0

Vědečtí pracovníci 2

CELKEM 99
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VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

V roce 2020 pokračovala PF UP ve zvyšování vědecko-výzkumné a publikační činnosti akademických
pracovníků, což se odrazilo v počtu bodů v databázi RIV. K rozvoji výzkumné činnosti na fakultě výraznou
měrou přispívá Centrum pro podporu vědy a výzkumu PF UP. Díky pomoci jeho pracovníků je podporována
zejména grantová a projektová aktivita a transfer znalostí a zkušenosti, což se v roce 2020 projevilo
i úspěchem nastupující generace výzkumníků v rámci soutěží GAČR.

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. V roce 2020 byl rozhodnutím CSAB-Scopus přijat do této prestižní databáze i druhý
anglicky psaný časopis European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics.
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VÝZKUMNÉ GRANTY ŘEŠENÉ NA PF UP

Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Projekty v běhu:

Projekty GAČR získané nově v roce 2020:

MŠMT Mobility ČR–Polsko:

ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU OBDOBÍ

FAIX Martin, JUDr., Ph.D., MJI Užití síly v mezinárodním právu s důrazem na
perspektivu zemí Visegrádské skupiny

2018–2021

HOLÁ Lenka, doc. PhDr., Ph.D. Podmínky výkonu mediace v České republice dle
zákona o mediaci

2018–2020

PETR Michal, JUDr., Ph.D. Koncept soutěžitele v českém a unijním právu 2018–2021

WESTPHALOVÁ Lenka, JUDr., Ph.D. Efektivita nástrojů řešení rodičovských konfliktů 2018–2021

HULMÁK Milan, doc. JUDr., Ph.D. Procesní specifika řešení spotřebitelských sporů 2019–2021

ŠÍNOVÁ Renáta, JUDr., Ph.D. Bayesovské usuzování jako prostředek pro efektivní
znalecké dokazování v civilním soudním řízení

2019–2021

TUNGUL Lucie, Mgr., Ph.D., M.A. Europeizace ve veřejném diskurzu kandidátských
zemí EU

2019–2021

ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU OBDOBÍ

HAMUĽÁK, Ondrej, JUDr., Ph.D. Vytváření, problémy a limity digitální suverenity
Evropské unie

2020–2022

ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU OBDOBÍ

ŠČERBA Filip, doc. JUDr., Ph.D. 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

HAMUĽÁK Ondrej, JUDr., Ph.D. Pozice a rozsah aplikovatelnosti Listiny základních práv
EU v rozhodovací činnosti ústavních soudů Polska a
České republiky

2020–2022
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Mezinárodní (kromě Jean Monnett):

Justice Programme EC – PF UP partnerem v projektech:

Fond rozvoje UP (FRUP)

• Bureš, Pavel JUDr. Ph.D. – Inovace předmětu Mezinárodní právo veřejné – učebnicová struktura
• Šínová, Renáta JUDr. Ph.D. – Inovace předmětů Civilní proces 1 a Civilní proces 2 vytvořením nové

učební pomůcky
• Papoušková, Zdenka JUDr. Ph.D. – Inovace předmětu Měnové právo
• Ryšavý, Lukáš JUDr. et Mgr. Ph.D. – Inovace předmětů Brüssel I, IIbis – VO a Rom I, II –VO (MEP/ROM,

MEP/EROM)
• Podrazil, Petr JUDr. Ph.D. – Inovace předmětů Pracovní právo 1 a Pracovní právo 2
• Horák, Ondřej JUDr. et Mgr. Ph.D. – Dějiny soukromého práva

Studentská grantová soutěž IGA (dvouleté projekty)

Projekty v běhu (2. rok):

• GRYGAR Tomáš, Mgr. – Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení
• GREPL Jan, Mgr. – Ukončování léčby pacienta
• RYŠKA Ivan, Mgr. – Ochrana kulturního dědictví v mezinárodním právu trestním
• PETR Michal, JUDr., Ph.D. – Veřejné, soukromé a trestní prosazování soutěžního práva v České republice

ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU OBDOBÍ

MALACKA Michal, JUDr.
Mag. i., Ph.D., MBA
(spoluřešitel)

RiVi - Rights of victims of survived bodily harm: improved
access to clinical forensic examinations.

2019–2021
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• ŠIŠKOVÁ Naděžda, doc. et doc. JUDr., Ph.D. – Analýza vybraných moderních práv v rámci evropské
unijní doktríny základních práv

• DOSTÁLOVÁ Ludmila, Mgr. – Objasňování a postih tzv. kyberkriminality
• BONČKOVÁ Helena, Mgr. et Mgr., LL.M. – Řízení o předběžné otázce a jeho využití českými soudy
• CHADIMOVÁ Michala, Mgr., LL.M. – Individuální trestní odpovědnost za zločiny podle mezinárodního

práva vyžadující kvalifikovaný úmysl
• FIALA Vlastimil, doc. PhDr., CSc. – Ústava ve stínu politiky: politické a právní aspekty prezidentského

ústavního inženýrství
• GLOS Pavel, Mgr. – Status sportovních asociací a jejich pravidel v soutěžním právu EU
• ČAMDŽIĆOVÁ, Sabina, Mgr. – Zásahy státu do péče o dítě

Projekty získané nově v roce 2020:

• Bureš, Pavel JUDr. Ph.D. – Nadnárodní společnosti – aktuální výzvy pro mezinárodní právo
• Mališová, Tereza Mgr. – Smluvní zastavení cizí věci neevidované ve veřejném seznamu (přijatý, ale

nerealizovaný)
• Kocharyan, Hovsep Mgr. – Fostering the Right to be Forgotten as the Elementary E-right - Analyses of

the Judicial Approach, Contemporary Developments and Challenges
• Hak, Jan Mgr. – Přístup k informacím o životním prostředí v kontextu moderní doby
• Kováčová, Monika Mgr. – Interpretace a aplikace Úmluvy o lidských právech a biomedicíně ve vztahu

k lidskému genomu
• Hodulová, Eliška Mgr. – Neodkladné a neopakovatelné úkony a možnost využití důkazů z nich

získaných pro další fáze trestního řízení
• Coufalová, Denisa Mgr. Bc. – Soudce pro přípravné řízení
• Edlund, Jennie – The problematic developments of the application of Article 8 of the ECHR in

immigration and asylum case-law
• Zimnioková, Markéta Mgr. – Smart kontrakt
• Cik, Stanislav Mgr. – Aktuální a sporné otázky související s postavením poškozeného v trestním řízení
• Jamali, Ayyoub B.A. – (Non)Compliance with Judgments of the African Court on Human and People´s

Rights from the Perspective of International Law: Causes and Consequences

ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU OBDOBÍ

PETR Michal, doc. JUDr., Ph.D. Posílení prosazování soutěžního práva soutěžními úřady
členských států EU: Vybrané procesní otázky v České
republice a v Polsku

2020–2022
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Mezinárodní vzdělávací programy – programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání

Jean Monnet Programme (EACEA):

Erasmus+

Grant Ministerstva zahraničních věcí (není to vědecký grant, ale z programu Posilování 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

ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU OBDOBÍ

ŠIŠKOVÁ Naděžda, doc. et doc. JUDr., Ph.D. 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

STEHLÍK Václav, doc. JUDr., LL.M. Ph.D. Jean Monnet Module – Advanced
Constitutional Law of the European Union

2019–2022

ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU OBDOBÍ

TOMOSZEK Maxim, JUDr., Ph.D. Skills Transfers In Academia: A Renewed Strategy
Enhancing legal clinics in the European Union. STARS.

2017–2020

ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU OBDOBÍ

STEHLÍK Václav, doc. JUDr.,
LL.M. Ph.D.

CLOSER: Intenzivní podpora znalostního rámce, využití
výzkumného potenciálu a rozvoje kapacit řízení Právnické
fakulty Sarajevské univerzity, Bosna a Hercegovina

2020

ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU OBDOBÍ

ŠČERBA Filip, doc. JUDr., Ph.D.
(spoluřešitel)

Právem proti předsudkům 2020–2024
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Akademičtí pracovníci a doktorandi PF UP vytvořili v roce 2020 dle OBD publikační výstupy v této struktuře
a počtech:

• odborné články vydané v tuzemsku – 106
• odborné články vydané v zahraničí – 44
• odborné knihy vydané v tuzemsku – 22
• odborné knihy vydané v zahraničí – 3
• kapitoly v odborných knihách vydané v tuzemsku – 50
• kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničí – 10
• sborníky (celek) vydané v tuzemsku – 0
• sborníky (celek) vydané v zahraničí – 0
• příspěvky ve sbornících vydané v tuzemsku – 28
• příspěvky ve sbornících vydané v zahraničí – 6
• učebnice, skripta, příručky vydané v tuzemsku – 8
• 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) nebo nově v rámci StartUP grantů určených pro studenty prvního a druhého ročníku doktorského
studia.

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 2020 reprezentovalo PF UP celkem sedm studentů, kteří vzešli z fakultního kola
této soutěže, z nichž jeden student získal ve finále soutěže 1. místo v magisterské sekci Soukromé právo
(Vojtěch Jirásko), v doktorandské sekci pak jedna studentka získala 2. místo (Mgr. Markéta Zimnioková)
a další třetí místo (Jennie Edlund).
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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

Fakultě se v roce 2020 podařilo za dodržení platných epidemických opatření uspořádat a organizačně se
podílet na těch konferencích:

• Workshop v rámci Jean Monnet Network PF UP “Vyvažování kybernetické bezpečnosti a ochrany
soukromí” (27.–28. 2. 2020)

PF UP byla společně s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě organizátorem dvoudenní
akce, které se účastnili odborníci z několika evropských zemí s cílem kriticky zhodnotit právní regulaci
v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí. Událost zahrnovala expertní panel, kde
specialisté přednesli své prezentace, spolu se strukturovanou diskusí o výzvách a příležitostech digitální
doby.

• Mezinárodní konference obecních policií (16.–18. 9. 2020)

PF UP byla hlavním spoluorganizátorem V. Mezinárodní vědecké konference obecních policií. Uskutečnila
se v září 2020 v jejich prostorách. Sympózium si nenechalo ujít přes 130 účastníků. Program konference
se věnoval tématům z oblastí bezpečného prostoru, technologií, legislativy, prevence a edukace.

• Efektivní řešení rodičovských konfliktů II. (1.–2. 10. 2020)
Konference, kterou pořádala katedra soukromého práva a civilního procesu, se konala v Louňovicích pod
Blaníkem. Odborné rodinně-právní setkání se uskutečnilo již pošesté. Cílem dvoudenního akce bylo
rozpoutat širší diskuzi o nástrojích řešení rodičovských konfliktů a jejich efektivitě, tentokrát především
o výživném. Pořadatelé konferenci rozdělili do pěti bloků, které vyplnilo patnáct příspěvků. Konference
přilákala na padesát účastníků.
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• Olomoucké právnické dny (16. 10. 2020)
V roce 2020 vedení fakulty rozhodlo, že tradiční konference Olomoucké právnické dny v kontaktní
podobě bude zrušena. Jedna z plánovaných sekcí se uskutečnila na podzim, online na platformě Zoom.
Šlo o sekci Změny a proměny v právu obchodně korporačním, soutěžním a insolvenčním, jejímiž garanty
byli Mgr. Michal Černý, Ph.D. a doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.

• Kulatý stůl „Digitální budoucnost pro evropské spotřebitele“ (13. 11. 2020)
Jean Monnet Centrum of Excellence na PF UP v oboru Evropského práva, koordinátor Jean Monnet
Networku, zorganizovalo online setkání k problematice ochrany spotřebitele v digitální éře, kterého se
zúčastnili kromě odborníků z akademické sféry také zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
a významných spotřebitelských organizací v ČR.

• Kulatý stůl se „Future of Robotization, Digitalization and Cyber Security – a View from Inside
the European Parliament“ (8. 11. 2020)
Jean Monnet Centrum of Excellence na PF UP zorganizovalo kulatý stůl se současnými i minulými
zástupci Evrospkého parlamentu Ditou Charanzovou a Pavlem Svobodou na téma Future of
Robotization, Digitalization and Cyber Security – a View from Inside the European Parliament.
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ODBORNÁ CENTRA

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

JEAN MONNET CENTRE OF EXCELLENCE IN EU LAW

Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva vzniklo na PF UP na podzim roku 2015, a to díky
grantu Evropské komise. V Česku jde o ojedinělou instituci speciálně zaměřenou na klíčové právní problémy
Evropské unie. Jean Monnet Centre of Excelence působí při katedře mezinárodního a evropského práva.
Centrum se zaměřuje na výzkum, think-tank aktivity a vzdělávání v oblastech reformy EU a evropské
integrace. Od roku 2019 se jeho členové podílí na řešení výzkumného projektu Jean Monnet Network
s názvem „European Union and the Challenges of Modern Society (Legal Issues of Digitalization,
Robotization, Cyber Security and Prevention of Hybrid Threats)”.
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CENTRUM PRO MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ A OPERAČNÍ PRÁVO ZAHÁJILO
ČINNOST (CIHOL)

Centrum CIHOL vzniklo při katedře mezinárodního a evropského práva v roce 2019. Na jeho činnosti se
podílejí odborníci na mezinárodní právo z PF UP, z Armády ČR a několik externích expertů z českých univerzit,
ale také z Maďarska, Polska či Jihoafrické republiky. CIHOL vytváří prostor pro inovativní myšlenky a aktivity
expertů z akademického a vojenského prostředí v oblasti práva ozbrojených konfliktů a dalších oblastí
spojených s otázkami bezpečnosti a užití ozbrojené síly.



60

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. Rok 2020 stávající vztahy hodně prověřil a navázání nových
nepřál.

Stejně jako v dřívějších letech, i v roce 2020 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. V roce 2020 kvůli pandemii poprvé neproběhl chystaný ročník oblíbené Francouzsko-
české letní školy práva organizovaný právě spolu s Université Clermont Auvergne. Kvůli pandemii neproběhla
ani jedna z plánovaných letních škol, z již tradičních letních škol se nicméně ve spolupráci s CMTF podařilo
v online formě uspořádat International Summer School in Refugee Law and Rights.

Neproběhl ani další ročník workshopu zaměřeného na oblast ochrany lidských práv s názvem Universal and
Regional Systems of Human Rights Protection: A Constant Process of Contruction and Recontruction. Tento
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workshop se již zapsal do 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 2020 však kvůli
omezením proběhl pouze jeden kurz Compartive Law v letním semestru a jeden v zimním semestru.
Přednášeli v nich uznávaní experti z Nového Zélandu a Izraele.

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 2020
bylo po splnění podmínek pro získání vydáno celkem 22 certifikátů, což vypovídá nejen o zvyšující se tendenci
zájmu studentů o certifikáty samotné, ale i výuku odborných předmětů v angličtině. V roce 2020 přibylo
několik nových odborných předmětů vyučovaných v cizích jazycích, které byly zahrnuty do modulu Law in
English. Zahraniční oddělení PF UP také iniciovalo vznik nových dovednostních předmětů v cizích jazycích,
a to Introduction to Academic Writing I a navazující Introduction to Academic Writing II.

V roce 2020 byl rovněž zahájen projekt CLOSER, jehož základní myšlenkou je vytvořit úzké vazby mezi
právnickými fakultami v Olomouci a Sarajevu a přiblížit právní vzdělávání v Bosně 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.

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.
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Celý kalendářní rok byl poznamenán 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. 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. Vedení PF UP zajistilo potřebná školení a odborné konzultace akademickým pracovníkům
a zakoupilo potřebné vybavení pro vytvoření kvalitních výukových opor.

Celkem bylo v roce 2020 realizováno pouze 8 praktických stáží. Jedná se ale o velmi prestižní stáže,
především na Stálém zastoupení ČR při OSN v New Yorku, na Stálém zastoupení ČR při OSN v Ženevě
konečně na Stále misi České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni.

Reprezentaci PF UP v zahraničí zajišťují rovněž studentské týmy v mezinárodních soutěžích – tzv. Moot
courts.

Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí
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PRÁVNICKÁ FAKULTA UP *POČET
VYSLANÝCH
STUDENTŮ

**POČET
PŘIJATÝCH
STUDENTŮ

***POČET
VYSLANÝCH
AK. PRAC.

***POČET
PŘIJATÝCH
AK. PRAC.

***POČET
VYSLANÝCH
OST. PRAC.

****POČET
PŘIJATÝCH
OST. PRAC.

CELKEM
ZEMĚ

Kolumbijská republika 1 1

Korejská republika 2 2

Kyperská republika 4 4

Maďarsko 1 2 3

Nigerijská federativní
republika 0

Nizozemsko 1 1

Nový Zéland 0

Peruánská republika 0

Polská republika 4 2 1 7

Portorické společenství 0

Portugalsko 3 4 7

Rakouská republika 31 2 33

Republika Sierra Leona 0

Ruská federace 0

Řecká republika 1 1

Slovenská republika 0

Spojené státy americké 1 1 2

Spolková republika
Německo 3 1 4

Španělské království 12 13 1 26

Švýcarská konfederace 3 3

Švédské Království 1 1

PRÁVNICKÁ FAKULTA UP *POČET
VYSLANÝCH
STUDENTŮ

**POČET
PŘIJATÝCH
STUDENTŮ

***POČET
VYSLANÝCH
AK. PRAC.

***POČET
PŘIJATÝCH
AK. PRAC.

***POČET
VYSLANÝCH
OST. PRAC.

****POČET
PŘIJATÝCH
OST. PRAC.

CELKEM
ZEMĚ

Brazílie 4 4

Estonská republika 4 4

Gruzie 1 1

Francouzská republika 16 20 36

Chorvatská republika 2 1 3

Indonéská republika 0

Jihoafrická republika 2 2

Italská republika 5 8 1 14
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* Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – studenti, kteří v roce 2020 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt
začal v roce 2019 Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 30 dní.

** Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – studenti, kteří přijeli v roce 2020; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2019. Započítávají
se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 30 dní.

*** Vyjíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty výjezdů) – pracovníci, kteří v roce 2020 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti
pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2019. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní.

**** Přijíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty příjezdů) – pracovníci, kteří přijeli v roce 2020; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal
v roce 2019. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní.

PRÁVNICKÁ FAKULTA UP *POČET
VYSLANÝCH
STUDENTŮ

**POČET
PŘIJATÝCH
STUDENTŮ

***POČET
VYSLANÝCH
AK. PRAC.

***POČET
PŘIJATÝCH
AK. PRAC.

***POČET
VYSLANÝCH
OST. PRAC.

****POČET
PŘIJATÝCH
OST. PRAC.

CELKEM
ZEMĚ

Ukrajina 1 1

Spojené království
Velké Británie a
Severního Irska

4 4

Spojené státy mexické 1 1

Zvláštní administrativ-
ní oblast Čínské lidové
republiky Hongkong

0

CELKEM 108 143 33 13 2 299
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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.

KURZY A SEMINÁŘE

Všechny kurzy a semináře pro odbornou veřejnost pořádané PF UP se v roce 2020 uskutečnily online formou
jako takzvané webináře:

• Souhrnná novela zákoníku práce (23. 11. 2020)
Lektor: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.
Počet účastníků: 27
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• Velká novela zákona o obchodních korporacích (1. 12. 2020)
Lektor: JUDr. Jan Lasák, LL.M. Ph.D.
Počet účastníků: 52

• Zákoník práce v době pandemie (7. 12. 2020)
Lektor: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.
Počet účastníků: 19

• Novelizace trestněprávních předpisů v roce 2020 (15. 12. 2020)
Lektor: doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
Počet účastníků: 53

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 2020/2021 podalo přihlášku do programu Právo v CŽV 42 posluchačů.

Pro akademický rok 2020/2021 bylo do programu Právo v CŽV přijato 27 posluchačů.



68

POPULARIZAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

PF UP v roce 2020 uspořádala řadu popularizačních a propagačních aktivit. Situaci od března výrazně
komplikovala epidemie koronaviru. Řada akcí se přesunula do online prostředí. Určeny byly odborné i laické
veřejnosti, dětem, seniorům, potenciálním uchazečům o studium, absolventům a příznivcům fakulty.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V roce 2020 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 18. ledna 2020 a v pátek 4. prosince
2020. Poprvé v historii fakulty se akce v prosinci 2020 konala bezkontaktně, online. Za tímto účelem
vytvořilo 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. Konal se například veletrh Gaudeamus Praha (leden 2020).

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 2020) probíhaly na PF UP dva běhy. Celkem se do nich zapojilo přes 100 seniorů. Otevřen byl
také jednosemestrální kurz Úvod do římského práva, o který projevilo zájem 29 seniorů. Výuku v tomto
semestru přerušila epidemie koronaviru. Část přednášek byla odučena distanční formou, některé byly
nahrazeny kontaktně v září 2020.

Pro zimní semestr (září-prosinec 2020) fakulta sestavila rozvrh výuky opět pro dva běhy čtyřsemestrálního
kurzu Ochrana jednotlivce a jeho práv. Epidemická situace spolu s nařízeními vlády neumožnila výuku
realizovat.

Do výuky v rámci U3V se v roce 2020 zapojilo v roli lektorů na 20 akademických pracovníků fakulty.

Fakulta vzdělává seniory formou U3V pravidelně od září 2015.

REPREZENTAČNÍ PLES PF UP

Tradiční fakultní ples se uskutečnil 28. února 2020 v hotelu NH Collection Olomouc Congress. Záštitu nad
ním převzal děkan fakulty doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D.
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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 středoškoláci ze Slovenské republiky.

Do 5. ročníku MSMC na jaře 2020 se zapojilo 38 středoškolských týmů, z toho jeden ze Slovenska. Mezi
soutěžícími týmy měly své zástupce také tři fakultní školy PF UP – olomoucká Gymnázia Hejčín a Čajkovského
a také Gymnázium Šternberk. Do průběhu soutěže výrazně zasáhla epidemie koronaviru. Poprvé se soutěžilo
pouze v rámci písemných podání. Hned tři cenná umístění získaly týmy studentů z fakultních škol PF UP.

DALŠÍ AKTIVITY

Z dalších propagačních a popularizačních aktivit v roce 2020 patřily k těm největším a nejzajímavějším tyto:

• Noc práva – večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Akce popularizuje
právo pro veřejnost a vytváří příležitost pro setkání právnické obce.

• Vzpomínka na dr. Miladu Horákovou – videoprojekce před fakultou
• Noc vědců, online
• vánoční charitativní akce Strom splněných přání, online

FAKULTNÍ ŠKOLY

V roce 2020 se podařilo podepsat rámcovou smlouvu s další střední školou – Jazykovým a humanitním
gymnáziem PRIGO v Ostravě-Mariánských Horách. Síť fakultních středních škol se tak rozrostla na pět.
Dohoda zavazuje obě školy společně podporovat zájem středoškoláků o právo, vyhledávat a pracovat
s talentovanými studenty a rozšiřovat jejich právní povědomí nebo podporovat další vzdělávání
středoškolských učitelů.

Fakultním školám byly v průběhu roku například nabídnuty: online přednáška Co možná (ne)víte o Evropské
unii?, účast na online živých simulovaných jednáních, webináře pro zaměstnance škol, užší zapojení do
uchazečské kampaně.
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OBČANSKÁ UNIVERZITA – UNION

V roce 2020 uskutečnili zástupci PF UP dva výjezdy po Olomouckém kraji v rámci projektu Univerzity
Palackého – Občanská univerzita | UniON. Naplánovaných jich bylo více, ale kvůli epidemii koronaviru byla
část zrušena. Fakultu reprezentovala studentka Bc. Kateřina Augustinová. V únoru navštívila Střední školu
designu a módy v Prostějově s přednáškou Protiprávní jednání, v březnu pak Klub seniorů Bohdíkov
s přednáškou Exekuce a insolvence.

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 2020 bylo na platformě
Žurnál Online zveřejněno přes 60 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 pokračovala i v roce 2020 ve vydávání svého e-zpravodaje. Po obsahové i grafické stránce ho připravuje
oddělení komunikace a vnějších vztahů. V roce 2020 vzniklo 10 aktuálních čísel.

Periodikum vychází v elektronické podobě jednou měsíčně (vyjma letních prázdninových měsíců) pod
názvem zPRÁVOdaj, vždy poslední středu v měsíci. Všechny jeho čísla jsou volně dostupná na webové stránce
fakulty. Zpravodaj slouží především k vnitřní komunikaci na fakultě, sekundárně pak k informování širší
odborné veřejnosti.

Z MONITORINGU MÉDIÍ

Fakulta v roce 2020 kromě zpráv pro Žurnál UP připravila pět tiskových zpráv pro média:

• Přijďte se bavit právem. Olomouc zažije svou první Noc práva (únor 2020)
• PF UP získala Cenu Bezpečnostní rady státu (červen 2020)
• Knihovna fakulty ponese jméno Milady Horákové, univerzita připravuje k výročí videoprojekci (červen

2020)
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• CLOSER. Výjimečný projekt právníků, který propojí Olomouc a Sarajevo (červenec 2020)
• PF UP bude v zimním semestru učit bezkontaktně (září 2020)

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. Nejvíce mediálních výstupů v roce 2020 měli: Mgr. Lucie Tungul, Ph.D., M.A, JUDr. Maxim
Tomoszek, Ph.D., JUDr. Martin Faix, Ph.D.,MJI, Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D., JUDr. Lucia Madleňáková,
Ph.D., JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. a doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D.

ZAJÍMAVOSTI

• PF UP se stala laureátem Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní
politiky České republiky pro rok 2020. Bezpečnostní rada státu tak ocenila dlouhodobou a progresivní
práci fakulty v otázkách bezpečnosti a v oblasti mezinárodního humanitárního a operačního práva.

• Vedení fakulty uspořádalo během roku několik živých videopřenosů. Zástupci vedení se tak setkali se
studenty a zaměstnanci, aby je informovali o aktuálním dění a opatřeních v souvislosti s epidemií
koronaviru.

• Do virtuálního prostoru se poprvé v historii fakulty přesunula zasedání Akademického senátu PF UP a na
několik měsíců také činnost Studentské právní poradny. Epidemická situace neumožňovala kontaktní
setkávání.

• Konec roku je na fakultě tradičně spojen s charitou a pomocí druhým. V roce 2020 se však kvůli epidemii
koronaviru nemohla uskutečnit dražba zážitků, a tak fakulta přišla s novinkou. Vytvořila speciální
webovou stránku Strom naděje a splněných přání, kde děkovala svým zaměstnancům, studentům
a absolventům, kteří přispívali, pomáhali, obdarovávali. Zaměstnanci a studenti poslali na dobrou věc
celkem 129 188 korun a k tomu věcné dary. Dárci přispěli zhruba čtyřem desítkám spolků, organizacím
i jednotlivcům. Mezi podpořenými byly například mobilní hospicy Ondrášek a Nejste sami, Charita
Olomouc, Liga proti rakovině, Klub svobodných matek, Základní škola Jasněnka, Ježíškova vnoučata,
Vánoce pro všechny, Spolek Brontosaurus, Post Bellum nebo spolky na ochranu zvířat.
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• Historicky první laureátkou ocenění – Čestného uznání děkana PF UP v Olomouci za vzdělávací činnost –
se stala JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. z katedry soukromého práva a civilního procesu. Děkan Václav Stehlík
jí ocenění za rok 2020 udělil na základě doporučení hodnotící komise tvořené z členů akademické obce.
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KNIHOVNA

Knihovna PF UP a sídlí v budově B na adrese Tř. 17. listopadu 8. Knihovní fond je zaměřený na právo,
politologii, sociologii a další příbuzné obory. Součástí knihovny PF je Evropské dokumentační středisko.

V prostorách knihovny je k dispozici 44 studijních míst a dvě samoobslužná multifunkční zařízení pro
kopírování a tisk. Je na nich také možné skenovat dokumenty a zasílat si je do vlastního e-mailu. Studenti
mohou využívat i samostatný skener, notebook, tablet, Wi-Fi a 16 počítačů s přístupem k elektronickým
zdrojům. Knihovna poskytuje bibliograficko-informační služby a školení v rámci informačního vzdělávání.

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

Knihovní fond PF UP byl doplňován především z prostředků Knihovny UP, PF UP a grantů. Bylo zakoupeno
732 titulů v hodnotě 876.255 Kč.

Ve stejném období bylo zakoupeno i 63 titulů periodik (49 českých a 14 zahraničních) v celkové hodnotě
161.323 Kč. Dále evidujeme 20 titulů periodik (15 českých a 5 zahraničních) docházející do knihovny jako dary.

V průběhu roku 2020 navštívilo knihovnu 6.541 uživatelů, realizováno bylo 7.307 absenčních a 211 prezen-
čních výpůjček časopisů (evidovaných u pultu). Menší čísla jsou způsobena jarním a podzimním celostátním
uzavřením knihoven, a dále v letních měsících provedeným roztříděním knih podle oborů. Knihy byly
rozděleny do 30 oborových skupin a některé ještě do podskupin, například soukromé právo, podle
požadavků akademiků.

Knihovna fakulty umožňuje přístup k elektronickým zdrojům UP a zejména k oborově zaměřeným databázím
Beck-online, ASPI a Codexis.

Ze zahraničních zdrojů jsou k dispozici 2 kolekce databáze Hein-online, kolekce právnických časopisů Law
Journal Library, která obsahuje asi 2 200 titulů, z nichž zhruba 85 % je v plném textu a také Kluwer Law
International Journal Library, kde je k dispozici 23 předních právnických časopisů s plnými texty, poslední tři
ročníky jsou pouze indexovány. Dále je stále k dispozici oborová databáze Kluwer Arbitration.

KNIHOVNÍ FOND POČET KNIŽNÍCH JEDNOTEK
Přírůstek knihovního fondu za rok 2020 732

Knihovní fond celkem 34 360
(včetně knih na katedrách)

Počet odebíraných titulů periodik (fyzicky, elektronicky) 83
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

V roce 2020 byla úspěšně dokončena přístavba nové knihovny PF UP. Její součástí je reprezentativní zasedací
místnost vybavená 86“ dotykovým monitorem a videokonferenčním zařízením. V menší zasedací místnosti je
k dispozici další videokonferenční zařízení napojené na interaktivní tabuli. Nová počítačová učebna byla
vybavena 32 velmi tichými terminály, které budou mimo výuku sloužit studentům pro práci s e-zdroji,
vyhledávání v knihovním katalogu i tištění na dvou vysokokapacitních multifunkčních zařízeních. Pro posílení
WiFi sítí bylo nově osazeno 11 access pointů a k zajištění bezpečnosti instalováno 15 kamer. Pro připojení
všech zmíněných aktivních prvků do sítě UP bylo zakoupeno šest 48 portových switchů. Právní kliniky se
přesunuly do nově zrekonstruovaných prostor v budově B a pro jejich provoz je využíváno 16 upgradovaných
počítačů ze staré knihovny. Loňské úspěšné nasazení 100 licencí antivirového programu Eset Secure Office
bylo v letošním roce zvýšeno na 200. 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 2020

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 2020 zpracovanou na základě účetnictví vysoké školy a dalších
vybraných údajů.

PF UP v Olomouci se v roce 2020 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. 4. 2020 příspěvek pro PF
UP dle ukazatelů A ve výši 60 516 088 Kč, dle ukazatele K příspěvek ve výši 12 061 202 Kč a příspěvek na
rozvoj výzkumné organizace ve výši 16 540 466 Kč. Současně byla stanovena fakultě výše participace na
nákladech celouniverzitních aktivit ve výši 12 692 922 Kč. Návrh dílčího rozpočtu fakulty na rozdělení
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finančních prostředků PF UP v Olomouci pro rok 2020 byl předložen k projednání a schválení v AS PF UP
a tento jej dne 26. 5. 2020 schválil.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

PF UP vykázala za rok 2020 kladný hospodářský výsledek 4 200 657,16 Kč, z toho je 3 150 606 Kč jako
příspěvek na dostavbu knihovny.

Mimo již výše zmiňovanou dotaci v rámci dělení rozpočtu na UP získala PF Z ostatních kapitol státního
rozpočtu prostředky na doktorská stipendia ve výši 4 016 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
73 494 tis. Kč. Další významnou položku ve výši 4 522 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 2 394 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 1 710 tis. Kč. Objem
odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku činí 2 244 tis. Kč. Další výraznou nákladovou
položkou celkových nákladů tvoří náklady na spotřebu materiálu ve výši 2 339 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 2020

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 2 156,91 182,13 0,06 893,06

502 Spotřeba energie celkem 849,98 750,00 0,00 0,00

511 Opravy a udržování celkem 485,55 36,00 0,00 0,00

512 Cestovné zaměstnanců celkem 93,39 2,92 0,00 44,21

513 Náklady na reprezentaci celkem 0,00 65,29 0,00 0,49

518 Ostatní služby celkem 1 344,88 1 049,51 0,00 546,98

521 Mzdy celkem 39 619,47 854,73 13 230,27 431,92

524 Zákonné pojištění celkem 13 299,48 271,12 4 470,21 138,86

525 Ostatní sociální pojištění 169,83 19,11 54,57 0,00

527 Zákonné sociální náklady celkem 1 252,42 466,55 264,61 7,71

531 Daň silniční celkem 0,58 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 109,70 0,04 0,00 0,60

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

549 Jiné ostatní náklady celkem 6 643,65 20,55 0,00 1 759,22

551 Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem 2 244,88 0,00 0,00 0,00

561 Změna stavu zásob výrobků celkem 0,00 5,92 0,00 0,00

582 Poskytnuté členské příspěvky celkem 18,65 0,00 0,00 0,00

602 Tržby z prodeje služeb celkem 0,00 3 549,10- 0,00 0,00

604 Tržby za prodané zboží celkem 0,00 6,60- 0,00 0,00
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STAV FONDŮ PF UP K 31. 12. 2020

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 73,70 0,00 0,06-

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

649 Jiné ostatní výnosy celkem 2 044,88- 544,63- 0,00 0,00

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

691 Provozní dotace celkem 0,00 0,00 18 019,65- 3 823,00-

692 Příspěvek [ukazatelé A, B, C, D, F, M, S, U]
celkem 66 172,04- 0,00 0,00 0,00

710 Vnitro náklady celkem 118,46 121,87 0,00 0,00

720 Vnitro výnosy celkem 190,15- 180,89 0,00 0,00

Axx Náklady celkem 68 407,07 3 845,74 18 019,65 3 823,06

Bxx Výnosy celkem 68 407,07- 3 845,74- 18 019,65- 3 823,06-

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

NÁZEV FONDU ZŮSTATEK
k 1. 1. 2020

TVORBA
za r. 2020

ČERPÁNÍ
za r. 2020

ZŮSTATEK
k 31. 12. 2020

Fond stipendijní 318 141 1 077 969 1 396 110 0

Fond sociální 1 664 597 1 139 154 868 739 1 935 013

Fond provozních prostředků 17 024 731 5 450 532 16 000 000 6 475 263

Fond reprodukce inv. majetku 4 875 641 16 199 252 19 935 977 1 138 916

Fond účelově určených prostředků 1 790 203 508 747 403 486 1 895 464



82 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

STIPENDIJNÍ FOND

Stipendijní fond vytvořil v roce 2020 částku 1 077 969 Kč.

Ze stipendijního fondu byla v roce 2020 vyplacena následující stipendia:

• sociální 10 000,00 Kč
• prospěchová 186 000,00 Kč
• za tvůrčí výsledky 510 615,00 Kč
• pro zahraniční studenty 282 045,00 Kč
• doktorandská 402 950,00 Kč
• mimořádná 4 500,00 Kč

Zdroj FRIM (fond reprodukce investičního majetku), vytvořil v roce 2020 PF UP částku

16 199 252 Kč. Z FRIMU byla použita částka 19 935 977 Kč dle rozpisu níže.

Právnická fakulta UP - Investiční akce – rok 20

MĚSÍC AKCE INVESTICE

leden uveřejnění elektronického formuláře – stavba 243,88 Kč

uveřejnění elektronického formuláře – stavba 243,88 Kč

stavební práce – kofinancování 5 % PN projektu 241 655,13 Kč

stavební práce 28 401,94 Kč

stavební práce 64 845,98 Kč

únor autorský dozor (listopad-leden) – stavba 23 028,60 Kč

stavební práce 32 289,75 Kč

stavební práce 10 724,75 Kč

stavební práce – kofinancování 5 % PN projektu 294 055,88 Kč
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MĚSÍC AKCE INVESTICE

březen stavební úprava dvora – 2. a 4. etapa 151 330,80 Kč

požární bezpečnost – stavba 6 579,60 Kč

architektonická studie na atrium 36 187,80 Kč

architektonická studie na zastínění terasy 35 858,82 Kč

stavební práce 139 430,77 Kč

stavební práce – kofinancování 5 % PN projektu 60 259,28 Kč

stavební práce 10 300 568,50 Kč

stavební práce -55 611,30 Kč

duben uveřejnění elektronického formuláře 243,88 Kč

stavební práce 142 337,85 Kč

stavební práce 5 197 855,32 Kč

květen stavební práce -1,14 Kč

technický dozor investora na stavbě 22 000,00 Kč

uveřejnění elektronického formuláře 274,15 Kč

odpadkové koše před budovami 53 882,65 Kč

osoušeče rukou, dávkovače mýdla – budova B 54 443,95 Kč

vybudování bočního chodníku před budovou B 54 075,22 Kč

červen oprava komunikace před PF 250 827,57 Kč

správní poplatek – dostavba 500,00 Kč

měření radonu 7 500,00 Kč

vzduchotechnika 174 308,96 Kč

červenec Vzduchotechnika – požární klapka 4 459,87 Kč

PD – provozní řád – hosp. s dešť.vodami 13 000,00 Kč

uveřejnění elektronického formuláře – interiéry 302,50 Kč
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MĚSÍC AKCE INVESTICE

září odborné stanovisko-dostavba knihovny 14 570,00 Kč

PD-změny podlahových krytin 15 352,40 Kč

PD-rozvody slaboproudu a silnoproudu 42 767,40 Kč

studie ploch před budovami 109 660,00 Kč

říjen úprava vzduchotechniky-elektromontáž 29 944,61 Kč

zařízení bufetu 664 605,40 Kč

zařízení bufetu-elektro-instalační práce 41 412,00 Kč

zařízení bufetu-instalační práce 21 219,21 Kč

PD-pasport stavby budovy A 82 245,00 Kč

listopad zastínění terasy 275 190,96 Kč

uveřejnění elektronického formuláře 274,15 Kč

modernizace systému SCO 99 203,15 Kč

prosinec úprava vzduchotechniky-bufet 34 790,73 Kč

uveřejnění elektronického formuláře-bezbar. úpravy A 274,15 Kč

interaktivní dotykový LCD displej 103 818,00 Kč

nábytek-knihovna 308 496,61 Kč

zpracování studie rozvoje budovy A 246 735,00 Kč

překládka el. Komunikací 45 480,00 Kč

nábytek-knihovna 295 166,35 Kč
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