
 

 

 
Právnická fakulta 

Univerzity Palackého v Olomouci 

 
Výroční zpráva o činnosti  

a  
Výroční zpráva o hospodaření 

za rok 2012 
 

Předloženo ke schválení AS PF UP v Olomouci 
 

Sestavili: 
JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. 
proděkan pro komunikaci a vnější vztahy 
PF UP v Olomouci 
 
Ing. Petr Bačík, Ph.D. 
tajemník  
PF UP v Olomouci 
 

Předkládá: 
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. 
děkanka 
PF UP v Olomouci 
 

Olomouc, prosinec 2013 
  
  



 

 

Obsah 
 
Obsah ................................................................................................................................................ 2	

Úvod .................................................................................................................................................. 4	

Právnická fakulta UP v Olomouci ...................................................................................................... 5	

Vnitřní organizace PF UP v Olomouci v roce 2012 ........................................................................... 6	

Vedení PF UP v Olomouci v roce 2012 ............................................................................................. 6	

Administrativa PF UP v Olomouci v roce 2012 ................................................................................. 7	

Katedry a centra na PF UP v Olomouci v roce 2012 ......................................................................... 9	

Kolegium děkanky PF UP v Olomouci v roce 2012 ........................................................................... 9	

Akademický senát PF UP v Olomouci v roce 2012 ......................................................................... 10	

Vědecká rada PF UP v Olomouci v roce 2012 ................................................................................ 12	

Oborová rada doktorského studijního programu PF UP v Olomouci v roce 2012 ........................... 13	

Disciplinární komise PF UP v Olomouci v roce 2012 ...................................................................... 14	

Schéma vnitřní organizace PF UP v Olomouci v roce 2012 ........................................................... 15	

Studium na PF UP v Olomouci v roce 2012 .................................................................................... 16	

Magisterský studijní program Právo a právní věda, studijní obor Právo ......................................... 17	

Navazující magisterský program Politologie, studijní obor Evropská studia se zaměřením na 
evropské právo ................................................................................................................................ 18	

Bakalářský studijní program Právní specializace, studijní obor Právo ve veřejné správě ............... 18	

Bakalářský studijní program Právní specializace, studijní obor Vyšší justiční úředník ................... 19	

Doktorský studijní program Teoretické právní vědy, studijní obory: Občanské právo, Ústavní právo, 
Správní právo, Trestní právo ........................................................................................................... 19	

Věda, výzkum a publikační činnost na PF UP v Olomouci v roce 2012 .......................................... 21	

Zaměření ......................................................................................................................................... 21	

Konference pořádané PF UP v Olomouci v roce 2012 ................................................................... 22	

Odborné semináře věnované NOZ pořádané PF UP v Olomouci v roce 2012 ............................... 23	

Moot Court soutěže ......................................................................................................................... 25	

Vědecko-výzkumné projekty řešené na PF UP v Olomouci v roce 2012 ........................................ 26	

Rozvojové projekty řešené na PF UP v Olomouci v roce 2012 ....................................................... 28	

Monseho studentská vědecká soutěž 2012 .................................................................................... 29	

Publikační a ediční činnost PF UP v Olomouci v roce 2012 ........................................................... 30	

Mezinárodní aktivity a zahraniční vztahy PF UP v Olomouci v roce 2012 ...................................... 33	



 

 

Statistika mobility v roce 2012 ......................................................................................................... 34	

Výroční zpráva o hospodaření PF UP v Olomouci za rok 2012 ...................................................... 35	

Hospodářský výsledek .................................................................................................................... 35	

Stav fondů PF UP k 31. 12. 2012 .................................................................................................... 37	

Využití investičních prostředků ........................................................................................................ 37	



 

 

Úvod 
 
Na základě § 21 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách patří mezi 
povinnosti veřejné vysoké školy každoročně vypracovat, předložit ministerstvu a jako 
neperiodickou publikaci zveřejnit výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření 
vysoké školy. 
V návaznosti na univerzitní výroční zprávu pak mohou dle § 27 odst. 1 písm. d) zák. č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách fakultativně vytvořit a prostřednictvím děkana předložit 
ke schválení fakultním akademickým senátům své výroční zprávy o činnosti a výroční 
zprávy o hospodaření též jednotlivé fakulty tvořící veřejnou vysokou školu. 
V březnu 2013 po jmenování nové pozice proděkana pro komunikaci a vnější vztahy 
rozhodla děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o sestavení a 
předložení akademickému senátu fakulty výročních zpráv o činnosti a hospodaření za rok 
2012. Tyto zprávy jsou akademickému senátu fakulty předkládány ke schválení poprvé od 
otevření PF UP v Olomouci v roce 1991. 
Předkládaná výroční zpráva o činnosti obsahuje popis vnitřní organizace fakulty a 
personálního složení orgánů fakulty, studijní záležitosti, rozvoj vědecko-výzkumných aktivit 
Právnické fakulty UP, publikační činnost akademických pracovníků a popis zahraničních 
aktivit fakulty v roce 2012. 
Výroční zpráva o hospodaření nabízí informace o stavu finančních prostředků, 
hospodaření s přidělenými finančními prostředky a informace o hospodářském výsledku 
fakulty v roce 2012. 
Zpracováno z podkladů úseků proděkanů a tajemníka fakulty a archivu PF a Žurnálu UP.  



 

 

Právnická fakulta UP v Olomouci 
 

Moderní škola navazující na historickou tradici 
 
Existence a činnost Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci navazují na 
bohatou historickou tradici výuky práva v Olomouci. Právo se na olomoucké univerzitě 
vyučovalo již od roku 1679, právnická fakulta byla poprvé zřízena (jako direktoriát 
právnického studia na olomouckém lyceu) v roce 1778, jako plnohodnotná fakulta 
obnovené olomoucké univerzity pak v roce 1833. K jejímu zrušení došlo v roce 1855.   
 
Počátky novodobé historie Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jsou 
datovány do roku 1991 a jsou úzce spojeny s demokratizačním procesem a obnovou 
slobodného vysokého školství v tehdejším Československu. 23. ledna 1991 rozhodl 
akademický senát Univerzity Palackého o zřízení právnické fakulty, čímž uvedl do života 
zákon o obnovení olomoucké univerzity z roku 1946, který předpokládal vytvoření 
právnické fakulty. Následně byla v září 1991 zahájena výuka v historicky prvním ročníku 
naší fakulty. 
 
Z rozhodnutí univerzitního akademického senátu, kterým byla počátkem 90. let naše 
fakulta zřizována, plyne, že Právnická fakulta Univerzity Palackého má být obohacením 
právnického učení v České republice a má jít vlastní, moderní cestou. Moderní, 
inovátorský přístup k výuce práva po obsahové, didaktické i metodické stránce je po celou 
dobu existence Právnické fakulty stěžejním prvkem její koncepce. Tento cíl se daří 
naplňovat i díky personálnímu složení našeho učitelského sboru. Mladý pedagogický a 
vědecký kolektiv, který vedou zkušení akademici s otevřeným přístupem, je zárukou 
kvality studia a hnací sílou naplňování filozofie naší fakulty. Moderní výukové zázemí pak 
vytváří kvalitní a příjemné podmínky pro náročné, ale plnohodnotné studium posluchačů 
fakulty. 



 

 

Vnitřní organizace PF UP v Olomouci v roce 2012 
 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je vnitřně rozdělena na řídící složku - 
vedení fakulty, administrativní složku - děkanát a jeho jednotlivá pracoviště a organizační 
složku -  katedry a centra. 
Součástí organizační struktury fakulty jsou dále rozhodovací a poradní orgány, jmenovitě 
kolegium děkanky, akademický senát, vědecká rada, oborová rada doktorského studijního 
programu a disciplinární komise. 
Tato část výroční zprávy obsahuje informace a složení jednotlivých součástí a orgánů 
Právnické fakulty Univerzity Palackého v roce 2012.  
 
 

 

Vedení PF UP v Olomouci v roce 2012 
 

Děkanka: 
 
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. 
tel.: 585 637 501 | e-mail: milana.hrusakova(at)upol.cz 
 
 
Proděkani: 
 
JUDr. Pavel Bureš, Ph.D. D.E.A. 
proděkan pro zahraniční záležitosti 
tel.: 585 637 671 | email: pavel.bures(at)upol.cz 
 
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. 
proděkan pro organizaci a rozvoj 
statutární zástupce děkanky 
tel.: 585 637 618 | email: filip.dienstbier(at)upol.cz 
 
 



 

 

 
doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. 
proděkan pro vědu a výzkum 
tel.: 585 637 678 | email: vlastimil.fiala(at)upol.cz   
 
JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D. 
proděkanka pro magisterský studijní program  
tel: 585 637 626 | email: gabriela.halirova(at)upol.cz  
 
JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. 
proděkan pro bakalářský studijní program, navazující magisterský studijní program, 
doktorský studijní program a rigorózní řízení  
tel.: 585 637 604 | email: filip.scerba(at)upol.cz 
 
Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. 
tajemník fakulty 
tel.: 585 637 508; 585 223 691 | email: petr.bacik(at)upol.cz 
 

 

Administrativa PF UP v Olomouci v roce 2012 
 
Sekretariát děkanky: 

 
Jana Zapletalová 
tel.: 585 637 509 | fax: 585 637 506 | e-mail: dekanat.pf(at)upol.cz 
 
Studijní oddělení: 
 
Věra Götthansová, vedoucí studijního oddělení: 
správa a zajištění agendy související se studiem na fakultě; fakultní rozvrhář; databáze 
STAG; přijímací řízení; studium v doktorském studijním programu 
tel.: 585 637 510 | e-mail: vera.gotthansova@upol.cz, studijni.pf(at)upol.cz 
 



 

 

Bc. Vladěna Břeňová, DiS. - Studijní referentka pro 2. - 5. ročník magisterského studia 
oboru Právo  
tel.: 585 637 706 | e-mail: vladena.brenova(at)upol.cz 
 
Lenka Sedláková - Studijní referentka pro 1. ročník magisterského oboru Právo; 
administrátorka CŽV; bakalářské a navazující magisterské studium; rigorózní řízení 
tel.: 585 637 511 | e-mail: lenka.sedlakova(at)upol.cz 
 
Zahraniční oddělení 
 
Mgr. Radana Kuncová - referentka zahraničního oddělení: 
Tel., Fax.: +420 585 637 675 | e-mail: radana.kuncova(at)upol.cz 
 
Mzdové, personální a finanční záležitosti: 

 
Bc. Eva Grulichová - účetní 
tel.: 585637533 | e-mail: eva.grulichova(at)upol.cz 
 
Anna Hanková -mzdová účetní 
tel.: 585637531 | e-mail: anna.hankova(at)upol.cz  
 
Marcela Mazuráková - ekonomka 
tel.: 585637530 | e-mail: marcela.mazurakova@upol.cz 
 
Centrum pro podporu vědy a výzkumu  
 
Ing. Kristýna Španihelová 
telefon: 585 63 7800 | e-mail: kristyna.spanihelova(at)upol.cz 
 
Lukáš Walek 
telefon: 585 63 7676 | e-mail: lukas.walek(at)upol.cz 
 



 

 

 
Katedry a centra na PF UP v Olomouci v roce 2012 
 
Katedra evropského práva 
Katedra finančního práva, národního hospodářství a ekonomie 
Katedra jazyků 
Katedra obchodního práva a mezinárodního soukromého práva 
Katedra občanského práva a pracovního práva 
Katedra politologie a společenských věd 
Katedra správního práva a správní vědy 
Katedra teorie práva a právních dějin 
Katedra trestního práva 
Katedra ústavního práva a mezinárodního práva veřejného 
Centrum pro klinické právní vzdělávání 
Centrum dalšího vzdělávání 
 

 

Kolegium děkanky PF UP v Olomouci v roce 2012 
 
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. 
JUDr. Pavel Bureš, Ph.D., D.E.A. 
JUDr.  Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. 
doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. 
JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D. 
JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. 
JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D. 
Mgr. Leona Černá 
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. 
doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. 
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. 
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. 



 

 

doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. 
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. 
JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. 
Mgr. Michaela Kouřilová 
JUDr. Maxim Tomoszek 
Bc. Ing. Petr Bačík, Ph.D. 
doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. 
Jakub Mudra – student 
Štefan Potočňák – student 
 

 

Akademický senát PF UP v Olomouci v roce 2012 
 
Senát zvolený na období 2009-2012 

 
Předseda: 
doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. 
tel.: 585 63 7638 
e-mail: michal.barton(at)upol.cz 
 
Členové – akademičtí pracovníci 
Mgr. Leona Černá  
Mgr. Michal Černý, Ph.D. 
JUDr. Ondrej Hamuľák (od 1. 1. 2012) 
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.  
JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. 
JUDr. Maxim Tomoszek  
JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. (od 23. 1. 2012) 
JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.   
 
Členové -  studenti 
Ivo Heger (do 30. 6. 2012) 



 

 

Mgr. Pavla Tonnies 
Mgr. Ondřej Šmíd 
Lucia Valentová (do 12. 6. 2012) 
Richard Weis 
Pavlína Zychová (do 26. 6. 2012) 
 
Tento senát se v roce 2012 sešel v následujících datech: 
14. 2. 2012, 18. 4. 2012, 13. 6. 2012, 19. 9. 2012 
 
Senát zvolený na období 2012-2015 

 
Předseda: 
doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. 
tel.: 585 63 7638 
e-mail: michal.barton(at)upol.cz 
 
Členové - akademičtí pracovníci:  
Mgr. Leona Černá 
JUDr. Ondrej Hamuľák 
JUDr. Jana Křiváčková 
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. 
JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. 
JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. 
JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. 
JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. 
JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. 
 
Členové - studenti 
Jan Dobeš 
Matěj Flaschka 
Martin Chmela 
Mgr. Jan Pinkava 
Mgr. Lucia Valentová 



 

 

Alice Tabačíková 
 
Tento senát se v roce 2012 sešel v následujících datech: 
22. 11. 2012, 18. 12. 2012 
 

 

Vědecká rada PF UP v Olomouci v roce 2012 
 

Interní členové: 
 
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.   
JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.   
JUDr.. Pavel Bureš, Ph.D., D.E.A.  
Mgr. Leona Černá  
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. 
doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. 
JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D. (členka od 23. 1. 2012) 
JUDr. Monika Horáková, Ph.D.,  
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.  
doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.  
doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. 
JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., 
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.  
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.  
JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.  
doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.   
prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc.  
JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (člen od 1. 3. 2012) 
 
 

Externí členové: 
 



 

 

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., děkanka PF TU, Trnava     (členka od 1. 12. 2012) 
JUDr. Eduard Bárány, DrSc., Ústav státu a práva SAV, Bratislava   (člen od 1. 12. 2012) 
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., děkanka PF UPJŠ, Košice   
prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš,  Sady Pětatřicátníků 10, 301 00 Plzeň                                                                                    
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., děkan PF UK Praha   
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., děkan PF UK Bratislava   
doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D., NSS ČR    (člen do 1. 11. 2012) 
Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M., ředitel Justiční akademie 
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., děkanka PF MU Brno   
JUDr. Pavel Rychetský, předseda ÚS ČR  
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D., NSS ČR (člen do 1. 11. 2012) 
prof. doc. JUDr. Marek Šmíd, Ph.D., rektor TU, Trnava (člen do 1. 12. 2012)  
JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK 
 

 

Oborová rada doktorského studijního programu PF UP v Olomouci 
v roce 2012 
 
 
Předseda:  

 
Prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. (Právnická fakulta UP Olomouc) 
 
 
Členové: 
 
JUDr. Eduard Bárány DrSc. (emeritní místopředseda Ústavního soudu SR, Ústav státu a 
práva SAV)  
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (Právnická fakulta ZČU Plzeň)  
Doc. PhDr. Mgr. Pavel Hlavinka, Ph.D. (Právnická fakulta UP Olomouc) 
Doc. JUDr. Petr Hlavsa, CSc. (Právnická fakulta UP Olomouc) 
Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (Právnická fakulta MU Brno)  



 

 

Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. (Právnická fakulta UP Olomouc, Právnická fakulta UK Praha) 
Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. (Právnická fakulta UP Olomouc) 
Doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M. (Nejvyšší správní soud ČR) 
Doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. (Právnická fakulta UP Olomouc) 
Doc. JUDr. Alexander Nett, CSc.  (Právnická fakulta UP Olomouc) 
Doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. (Ústavný súd SR, Právnická fakulta UPJŠ v Košicích)  
Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. (Právnická fakulta UP Olomouc, Právnická fakulta 
UK Praha) 
Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (Právnická fakulta MU Brno, Nejvyšší správní soud 
ČR)  
Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (Právnická fakulta UP Olomouc) 
JUDr. PhDr. Stanislav Balík  (Ústavní soud ČR, Právnická fakulta UP Olomouc) 
Prof. JUDr. Jan Musil, CSc. (Ústavní soud ČR) 
 

 

Disciplinární komise PF UP v Olomouci v roce 2012 
 
Předseda: 

 
Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. 
 
Členové: 

 
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, PhD. 
JUDr. Jana Křiváčková 
JUDr. Martin Kopa 
Mgr. Petr Podrazil 
Jakub Mudra 



 

 

Schéma vnitřní organizace PF UP v Olomouci v roce 2012 
 



 

 

Studium na PF UP v Olomouci v roce 2012 
 
Právnická fakulta v roce 2012 realizovala 5 studijních programů a zabezpečovala rigorózní 
řízení ve 14 oborech, vše na základě platných akreditací MŠMT. 
Celkem na fakultě v roce 2012 studovalo 1949 pregraduálních studentů (Bc., Mgr.) a 75 
postgraduálních studenů (Ph.D.). Celkový počet studentů tedy dosáhl počtu 2024 
studentů. 
Studium na Právnické fakultě UP v Olomouci v roce 2012 ukončilo absolutoriem 353 
posluchačů, konkrétně: 

• Magisterský studijní obor Právo: 249 absolventů 
• Bakalářský studijní obor Právo ve veřejné správě: 39 absolventů 
• Bakalářský studijní obor Vyšší justiční úředník: 27 absolventů 
• Magisterský navazující studijní obor Evropská studia se zaměřením na evropské 

právo: 34 absolventů 
• Doktorský studijní program Teoretické právní vědy: 4 absolventi 

 
V roce 2012 udělila Právnická fakulta UP v Olomouci v rámci rigorózního řízení titul 
„JUDr.“ 22 uchazečům.  
  



 

 

Magisterský studijní program Právo a právní věda, studijní obor 
Právo 

 
• prezenční forma studia, standardní doba studia: 5 let 
• včetně rigorózního řízení (JUDr.) 
• do 31. prosince 2017 

 
Studium v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo, probíhalo v 
kalendářním roce 2012 jednak v nově akreditovaném studijním programu (akreditace do 
31. 12. 2017), který se týkal studentů studujících v 1. až 3 ročníku, jednak v dobíhajícím 
studijním programu, který se týkal studentů 4. a 5. ročníku studia, a to prezenční formou. V 
každém ročníku studoval počet studentů odpovídající přibližně deseti seminárním 
skupinám. Ke studiu pro akademický rok 2012/2013 bylo přijato a zapsáno 301 uchazečů, 
což představuje z celkového počtu účastníků přijímací zkoušky zhruba každého 20. 
uchazeče. 
Do studijního plánu pro výuku v ak. roce 2012/2013 byly po schválení Vědeckou radou PF 
UP zařazeny nové povinně volitelné předměty, které obohatily nabídku předmětů v novém 
magisterském studijním programu (např. Horní a energetické právo, Sociologie pro 
právníky, Ekonomická integrace EU, Řešení konfliktů a mediace, Vyjednávání, Exekuční 
právo). 
S účinností od ak. roku 2012/2013 byla vydána směrnice děkanky o prospěchovém 
stipendiu (č. 2/2012) a změněna směrnice děkanky k provedení studijního a zkušebního 
řádu (č. 2/2011) týkající se počtu zkoušejících u komisionálních zkoušek. 
V září 2012 proběhla kontrola plnění studijních povinností, na jejímž základě bylo 
ukončeno studium studentům, kteří v akad. roce 2011/2012 nesplnili povinnosti vyplývající 
z opakovaně zapsaného předmětu či se po skončení přerušení studia opětovně ke studiu 
nezapsali. 
 
Počty přihlášených a přijatých uchazečů magisterského studijního oboru Právo v roce 
2012: 

• Počet přihlášených: 1.945 
• Počet účastníků přijímací zkoušky: 1.836 
• Počet přijatých a zapsaných: 301 

 

 
 
 



 

 

Navazující magisterský program Politologie, studijní obor Evropská 
studia se zaměřením na evropské právo 

 
• prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky 

• do 31. prosince 2016 
 
Navazující magisterský studijní program Politologie, obor Evropská studia se zaměřením 
na evropské právo. 
Studium v oboru Evropská studia probíhalo v roce 2012 dle platné akreditace, a to 
prezenční formou. V každém ročníku studoval počet studentů odpovídající přibližně dvěma 
seminárním skupinám. Ke studiu pro akad. rok 2012/2013 bylo a zapsáno 35 uchazečů). 
 
Počty přihlášených a přijatých uchazečů magisterského navazujícího studijního oboru 
Evropská studia se zaměřením na evropské právo: 

• Počet přihlášených: 122 
• Počet účastníků přijímací zkoušky: 98 
• Počet přijatých a zapsaných: 35 

 

 

Bakalářský studijní program Právní specializace, studijní obor 
Právo ve veřejné správě 

 

• prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky 
• do 31. prosince 2019 

 
Studium v oboru Právo ve veřejné správě probíhalo v roce 2012 dle platné akreditace, a to 
prezenční formou. V každém ročníku studoval počet studentů odpovídající přibližně dvěma 
seminárním skupinám – obdobný počet byl přijat ke studiu pro akad. rok 2012/2013 
(přijato a zapsáno ke studiu bylo 50 uchazečů).  
Ve druhé polovině roku 2012 byla zahájena příprava reakreditace oboru Právo ve veřejné 
správě, s ohledem na blížící se konec akreditace stávající. V rámci přípravy reakreditace 
byly zohledněny dosavadní zkušenosti s realizací oboru, která se promítla do mírné 
modifikace struktury povinných a volitelných předmětů. Vědecká rada PF UP schválila 
akreditační materiál na svém jarním zasedání r. 2013. 
 



 

 

Počty přihlášených a přijatých uchazečů bakalářského studijního oboru Právo ve veřejné 
správě: 

• Počet přihlášených: 584 
• Počet účastníků přijímací zkoušky: 406 
• Počet přijatých a zapsaných: 50 

 

 

Bakalářský studijní program Právní specializace, studijní obor 
Vyšší justiční úředník 

 
• prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky 

• do 31. října 2016 (na dostudování) 
 
Obor Vyšší justiční úředník probíhal v roce 2012 pouze pro dostudování stávajících 
studentů, nebyli tedy do něj přijímání studenti noví. V akad. roce 2012/2013 byl zahájen 
poslední běh 3. ročníku, v roce 2013/2014 tedy již nebude probíhat vlastní výuka tohoto 
oboru. 
 

 

Doktorský studijní program Teoretické právní vědy, studijní obory: 
Občanské právo, Ústavní právo, Správní právo, Trestní právo 

 

• prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 3 roky 

• do 1. listopadu 2018 
 
Studium v oboru Teoretické právní vědy probíhalo v roce 2012 dle platné akreditace, ve 
čtyřech oborech (Trestní právo, Ústavní právo, Správní právo a Občanské právo), a to jak 
v prezenční, tak v kombinované podobě. 
V průběhu roku 2012 byla připravena a schválena pravidla související s realizací 
doktorského studijního programu, zahrnující mj. pravidla pro proplácení konferenčních 
nákladů studentům doktorského studia (dostupné na 
http://www.pf.upol.cz/skupiny/studentum/doktorske-studium-phd/). 
Ve snaze sjednotit podmínky studia byly připraveny a Oborovou radou PF UP schváleny 
podmínky pro absolvování jednotlivých předmětů v rámci doktorského studia (rovněž 
dostupné na http://www.pf.upol.cz/skupiny/studentum/doktorske-studium-phd/). 



 

 

V září 2012 proběhla kontrola plnění studijních povinností, na jejímž základě bylo 
ukončeno studium studentům, kteří v akad. roce 2011/2012 nesplnili jeden či více podruhé 
zapsaných předmětů. 
V přijímacím řízení bylo přijato celkem 16 nových studentů postgraduálního studia (10 pro 
obor Občanské právo, 4 pro obor Trestní právo, 2 pro obor Správní právo). 
 
Počty přihlášených/přijatých uchazečů v doktorském studijním programu Teoretické právní 
vědy po oborech: 

• Občanské právo: 16/10 
• Správní právo: 3/2 
• Trestní právo : 8/4 
• Ústavní právo: 3/0 

    
  



 

 

Věda, výzkum a publikační činnost na PF UP v Olomouci v roce 
2012 

 

Zaměření 
 
I v roce 2012 sladovala PF UP v Olomouci dlouhodobé vědecké a výzkumné směry. 
Dlouhodobé zaměření vědy a výzkumu na Právnické fakultě UP v Olomouci klade důraz 
na následující aspekty výzkumu: 

• Globalizace práva a jeho vliv na české právní prostředí: Plán výzkumu směřuje k 
dosažení vědeckého popisu a klasifikace fenoménů spojených s globalizací práva, 
vysvětlení výskytu jeho projevů v českém právním prostředí a predikce jejich 
dalšího výskytu. Zároveň je výzkum globalizace práva určen k pochopení těchto 
projevů a poskytnutí možnosti ovlivňovat vývoj dění v českém prostředí na základě 
závěrečných vědeckých návrhů de lege ferenda. 

• Aktuální problémy českého práva v moderní společnosti - Prostřednictvím 
nejrůznějších vědeckých projektů financovaných prostředky Evropské unie, Jean 
Monnet Programme, Visegrad Research Fund, Grantové agentury České republiky, 
resortními ministerstvy České republiky, Grantovou schématem Hannah Arendtové 
a vnitřní Grantovou agenturou UP (IGA) se zpracovávají dílčí projekty zaměřené na 
aktuální problémy českého práva v moderní společnosti, aplikaci unijního práva do 
českého právního prostředí a problémy mezinárodního práva veřejného. Právnická 
fakulta je jednou z hlavních českých právnických fakult, kde se aplikuje nový 
občanský zákon nejen ve výuce, ale formou vědeckého výzkumu i jeho dopad na 
českou společnost a ostatní odvětví práva.  

 
Kromě výše uvedené účasti na fakultních výzkumných projektech se akademičtí 
pracovníci dále podílí ve výzkumu a v činnosti expertních týmů mimo fakultu. Velký počet 
akademických pracovníků fakulty se podíl na činnosti pracovních komisí Legislativní rady 
vlády, jsou zapojeni v odborných právních činnostech, vyjadřují se k jurisdikci Nejvyššího 
soudu a zpracovávají znalecké posudky pro různé mezinárodní, vládní, regionální a jiné 
instituce. 
Právnická fakulta organizuje v průměru čtyři až pět mezinárodních a národních konferencí 
za rok a podporuje účast svých akademických pracovníků na mezinárodních konferencích 
a seminářích v České republice a zahraničí. Právnická fakulta dále nabízí publikační 
možnosti svým akademických pracovníků pravidelným vydáváním časopisů International 
and Comparative Law Review a Acta Iuridica Olomucensia.  
Vedení právnické fakulty UP dlouhodobě podporuje vědeckou a publikační činnost svých 
akademických pracovníků. Pro jejich širší zapojení do projektů financovaných 
mimofakultními grantovými agenturami vytváří motivační program. Z vnitřních zdrojů 
fakulty pak financuje od roku 2012 činnost Grantové schématu Hannah Arendtové, která je 
nabízí všem akademickým pracovníkům Právnické fakulty UP financování jejich 



 

 

vědeckovýzkumných projektů. Na skupinu začínajících mladých badatelů a studentů Ph.D. 
programu je zaměřena Vnitřní grantová agentura UP (IGA). 
 
Právnická fakulta dlouhodobě věnuje velkou pozornost vědeckému růstu mladé právnické 
generace. Studenti magisterského studia jsou pravidelně zapojování do vědeckých 
projektů a pod vedením svých učitelů se účastní fakultní Monseho vědecké studentské 
soutěže. Své odborné kvality pak studenti prezentují na mezinárodních soutěžích Moot 
Court, kde dosáhli řady mezinárodních ocenění.  
 

 

Konference pořádané PF UP v Olomouci v roce 2012  
 
PF UP pravidelně organizuje vědecké konference republikového významu i konference 
s mezinárodní účastí. Nejdůležitějšími akcemi v roce 2012 byly: 
 

• Olomoucké právnické dny 2012. Tato mezinárodní konference je nejvýznamnější 
událostí, která se v oblasti vědeckého života olomoucké Právnické fakulty uskutečňuje 
každoročně. Šestý ročník OPD proběhl za účasti justičních složek, zástupců právnických 
fakult z Čech, Moravy a Slovenska, zástupců advokátní komory, notářské komory a soudců 
ve dnech 24. – 25. května 2012 na půdě PF UP.  Klíčovými řečníky byly prof. Ján Svák, 
prof. Karel Eliáš a prof. Pavel Holländer. Konference se odvíjela ve dvou částech. 
Po úvodních přednáškách, na nichž vystoupili významní odborníci, následovaly 
tematicky zaměřené sekce, v nichž se více než dvě stovky právníků věnovalo 
ústavnímu právu, politologii, trestnímu právu, občanskému právu, civilnímu procesu 
či právu duševního vlastnictví, pracovnímu právu, správnímu právu evropskému 
právu či právu finančnímu.  
 

• Olomoucké debaty mladých právníků 2012 na téma Limity práva. Konference se 
konala ve dnech 16. 9. – 18. 9. 2012 v Hrubé Vodě u Olomouce. ODMP jsou 
mezinárodní konferenci doktorandů a mladých vědeckých pracovníků z ČR a SR, 
kterou pořádá PF UP v Olomouci již od roku 2007. Olomoucká setkání jsou místem 
pro konstruktivní diskuze, výměny názorů a kreativního hledání odpovědí na 
nastolené otázky. Na půdě této konference je tradičně vytvářeno prostředí pro 
otevřenou diskuzi nad různými tématy. Majoritní časový prostor je ponecháván 
volné debatě, která je upřednostňována před strojovou prezentací co největšího 
počtu příspěvků. Tématem šestého ročníku konference byly otázky limitů práva. 
Organizátoři volbou tématu otevřeli prostor pro široké spektrum diskusí nad 
mimoprávními faktory, které omezují právní působení, aplikaci či vymahatelnost 
práva, ale rovněž nad limity, které se nacházejí uvnitř práva, narušují jeho 
koherenci, srozumitelnost a ohrožují jeho funkčnost. NA konferenci zazněly 
příspěvky z oblasti právní filozofie, ústavního práva, mezinárodního práva, 



 

 

evropského práva, soukromého práva, správního práva, finančního práva, trestního 
práva a další. 
 

• Mezinárodní konference “Complex Law Teaching: Knowledge, Skills and Values“. 
Konference k právnímu vzdělávání na vysokých školách s excelentní mezinárodní 
účastí se konala ve dnech 9. až 12. 9. 2012 v prostorách PF UP v Olomouci. Cílem 
konference bylo představit moderní metody právního vzdělávání a podnítit diskuzi o 
různých metodách praktických forem výuky v Evropě. Konference upozorňovala na 
zavádění nových předmětů do stávajících studijních programů, ale i nových metod 
do výuky tradičních předmětů. Klíčovými zahradními řečníky na konferenci byli: 

• James E. Moliterno – Vincent Bradford Professor of Law, Washington and 
Lee University, School of Law 

• Philip M. Genty – Everett B. Birch Innovative Teaching Clinical Professor in 
Professional Responsibility, Columbia Law School, New York 

• Stefan Krieger – Professor of Law, Director of Center for Applied Legal 
Reasoning and Director Emeritus of Hofstra Clinical Programs, Maurice A. 
Deane School of Law, Hofstra University, Hempstead, New York 

• Rick Roe – Professor of Law and Director, D.C. Street Law Program, 
Georgetown University Law Center, Washington DC 

• Dianne M. Piché –  a civil rights lawyer, the Leadership Conference on Civil 
and Human Rights 

• Kevin Kerrigan – Dean of the Law School, Northumbria University in 
Newcastle, UK 

• Leah Wortham – Professor of Law, The Catholic University of America, 
Columbus School of Law, Washington DC 

• Catherine Klein – Professor of Law, Director of Columbus Community Legal 
Services, The Catholic University of America, Columbus School of Law, 
Washington DC 

 
• Mezinárodní konference na téma Soukromoprávní závazky a jejich zajištění. 

Konferenci pořádala katedra občanského práva a pracovního práva PF UP 
v Olomouci za podpory Ministerstva spravedlnosti ČR. Konference proběhla 10. 
února 2012 v aule Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

 
 

Odborné semináře věnované NOZ pořádané PF UP v Olomouci 
v roce 2012 
 
V roce 2012 pořádala PF UP v Olomouci sérii odborných seminářů věnovaných 
problematice rekodifikace soukromého práva v České republice. Semináře byly určeny 
především odborné veřejnosti. Jednotlivá setkání vedli akademičtí pracovníci PF UP, kteří 
se podíleli na tvorbě NOZ. 
  



 

 

• 20. ledna 2012 proběhl odborný seminář na téma Nový občanský zákoník - 
obecná část. Seminář vedl JUDr. Petr Tégl, Ph.D.,  - Cílem semináře bylo 
seznámit všechny účastníky se změnami v obecné části NOZ. 

• 27. ledna 2012 proběhl odborný seminář na téma Právní úprava právnických 
osob a jejich správa, regulace „trustu“. Seminář vedl doc. JUDr. Bohumil 
Havel, Ph.D. - Cílem semináře bylo seznámit veřejnost s novou regulací 
právnických osob, která bude obecně aplikovatelná na všechny takové osoby 
v českém právu. Seminář byl zaměřen nejen na institucionální otázky 
právnických osob a jejich dělení, ale zejména na pravidla jejich správy, 
povinnosti správce a pravidla pro jeho péči řádného hospodáře. 

• 3. února 2012 proběhl odborný seminář na téma Věcná práva v novém 
občanském zákoníku. Seminář vedl JUDr. Petr Tégl, Ph.D.  - Cílem semináře 
bylo seznámit všechny účastníky s novou úpravou věcných práv v NOZ. 

• 9. března 2012 proběhl odborný seminář na téma: Právní úprava nemovitostí 
a práv k nim po rekodifikaci občanského práva. Seminář vedl JUDr. Petr 
Bezouška, Ph.D. - Cílem semináře bylo seznámit všechny účastníky 
především s novým pojetím nemovité věci, návratem zásady superficies solo 
cedit a souvislostmi v oblasti věcných práv, které s tím souvisí. 

• 6. dubna 2012 proběhl odborný seminář na téma: Rodinné právo v novém 
občanském zákoníku. Seminář vedla prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. - 
Cílem semináře bylo seznámit všechny účastníky s novou právní úpravou 
rodinného práva v novém občanském zákoníku a s aktuálními otázkami.  

• 4. května 2012 proběhl odborný seminář na téma: Nová úprava obchodních 
společností a pravidla jejich správy. Seminář vedl doc. JUDr. Bohumil Havel, 
Ph.D. - Cílem semináře bylo seznámit veřejnost s novou regulací obchodních 
společností a družstev a novým propojením obchodního a občanského 
práva.  

• 18. května 2012 proběhl odborný seminář na téma: Změny v dědickém právu 
po přijetí nového občanského zákoníku a dílčí témata. Seminář vedl JUDr. 
Václav Bednář, Ph.D. - Cílem semináře bylo seznámit všechny účastníky s 
novou úpravou dědického práva v novém občanském zákoníku ve srovnání 
se stávající úpravou. 

• 22. června 2012 proběhl odborný seminář na téma: Smlouvy uzavírané se 
spotřebitelem v novém občanském zákoníku Seminář vedl JUDr. Milan 
Hulmák, Ph.D. - Cílem semináře bylo seznámit všechny účastníky s novou 
úpravou smluv uzavíraných se spotřebitelem v návrhu nového občanského 
zákoníku. 

• 27. června 2012 proběhů odborný seminář na téma: Závazky v novém 
občanském zákoníku. Seminář vedl JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. - Cílem 
semináře bylo seznámit všechny účastníky s novou úpravou závazků v 
novém občanském zákoníku. 

 

 



 

 

Moot Court soutěže 
 
Dne 18. února 2012 se v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci uskutečnilo národní kolo mezinárodního simulovaného soudního 
procesu Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Jedná se o soutěž, 
který má na poli mezinárodního práva nejdelší tradici a převážně v zemích anglosaských 
je také považována za tu nejprestižnější. Krom týmů z právnické fakulty Masarykovy a 
Karlovy univerzity, se tohoto ročníku zúčastnil také tým reprezentující barvy Univerzity 
Palackého, ve složení Tomáš Brožek, Vuk Djukič, Tadeáš Vraspír a Tomáš Zimolka. 
Olomoucký tým se nakonec ve velice těsném závěsu za týmem Masarykovy univerzity 
umístil na druhém místě a postoupil tak do bojů v mezinárodním kole ve Washingtonu DC, 
které se uskutečnilo od 25. do 31. března 2012, jako takzvaný “exhibition team“. 
Ocenění se dostalo také jednomu z členů týmu Univerzity Palackého a to konkrétně 
Tomáši Brožkovi, který byl oceněn cenou pro nejlepšího řečníka národního kola.  
Ilsa Chapter Olomouc a Právnická fakulta UP v Olomouci zorganizovaly ve dnech 17. 3. a 
18. 3 2012 pátý ročník olomouckého Willem C. Vis International Commercial Arbitration 
Pre-Moot. Tohoto přípravného kola neprestižnější mezinárodní soutěže z oblasti 
mezinárodního obchodu a mezinárodního rozhodčího řízení se zúčastnily týmy z České 
republiky, Slovenska, Polska, Rakouska a Indie. Celkové vítězství si po dvoudenním 
maratonu soudních slyšení, právních argumentací a získávání nových praktických 
zkušeností odnesl tým z Panevropské univerzity v Bratislavě, který tak postoupil do finále 
soutěže ve Vídni. Cenu pro nejlepšího speakera, respektive „speakerku“ získala Anna 
Hlaváčová, studentka Právnické fakulty UK v Praze. 
Počátkem dubna  2012 se tým PF UP v Olomouci opět zúčastnil prestižní mezinárodní 
soutěže Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot konané ve Vídni, odkud 
si přivezli nejen cenné zkušenosti, ale také velice dobré celkové umístění. V mezinárodní 
konkurenci 281 týmů se nakonec umístili na 137. pozici a porazili tak i Masarykovu 
Univerzitu a Univerzitu Karlovu. Olomoučtí studenti, kteří se pyšní nejvyšším počtem 
vítězství v rámci České Republiky, se této soutěže účastnili v roce 2012 již poosmé. Tým 
PF UP ve Vídni nakonec dosáhl na 1011 bodů a umístil se na 137. místě z 281 týmů, 
přičemž do vyřazovacích kol mezi 64 nejlepšími týmy bylo potřeba dosáhnout 1050 bodů. 
Jako protivníci byli proti týmu PF UP vylosováni soutěžící z University of Miami, University 
of Essex, Honourable Society of Lincoln's Inn a University of Southern Denmark, kteří 
nakonec postoupili do vyřazovacích kol. Na výsledku se podílel celý tým, který tvořili Ivo 
Heger, Veronika Hořáková, Radka Demjanová, Dušan Valent, Lucie Mohylová, Narcis 
Tomášek a Petr Prchal. 
23. dubna 2012 se na Právnické fakultě UP konal již 5. ročník soutěže v římském právu. 
Jedná se o aktivitu studentské organizace ELSA podpořenou odbornou garancí 
vyučujících římského práva. Soutěž sestává ze tří kol, v nichž se vyřazovací metodou 
z velkého počtu přihlášených týmů (letos jich bylo rekordních 29) vybírají studenti, kteří 
disponují nejvyšší mírou znalostí římského práva, schopností jeho aplikace 
a přesvědčivostí přednesu svých argumentů. V prvním kole řešili soutěžící písemně 
fragment z oblasti věcných práv, konkrétně práva vlastnického, v kole druhém z práva 
obligačního a v závěrečném, kde už byla nutná i ústní obhajoba, byl připraven k rozboru 



 

 

nejtěžší fragment z práva dědického. Do finále postoupily dva týmy: dvoučlenný tým 
Martina Nováková + Matěj Flashka a tříčlenný tým Jan Peřinka, Ondřej Horný a Martin 
Vlček, který se stal vítězem soutěže. 
Ve dnech 3. – 5. května 2012 se konalo na Maltě závěrečné kolo Central and East 
European Moot Competition (CEEMC), jež se zaměřuje na oblast práva Evropské unie. 
Řešený případ byl tento rok neobyčejně komplikovaný a dotýkal se svobodného pohybu 
pracovníků, občanství EU, azylového práva, ochrany veřejného pořádku nebo práva na 
informace. Soutěže se zúčastnilo 20 nejlepších týmů z 12 členských i nečlenských zemí 
EU. Právnická fakulta UP byla zastoupena studenty Alešem Grocholem, Filipem 
Hlouškem, Jakubem Kánským a Davidem Kopalem. Tým PF UP porazil ve svých 
vystoupeních tým Sofijské univerzity a remízoval v klání s univerzitou z rumunské Iasi.  V 
rozhodujícím druhém souboji olomoucký tým bohužel neuspěl a o pár bodů nepostoupil do 
závěrečného kola. Tým PF UP ale zanechal velmi dobrý dojem, o čemž ostatně svědčí i 
zařazení Filipa Hlouška mezi nejlepší mluvčí celé soutěže. 
 

  

Vědecko-výzkumné projekty řešené na PF UP v Olomouci v roce 
2012  
 
Akademičtí pracovníci PF UP v Olomouci řešili v roce 2012 několik desítek vědeckých 
grantových projektů financovaných z prostředků státního rozpočtu ČR (celostátní nebo 
univerzitní grantové agentury), prostředků Evropské unie a Mezinárodního Visegrádského 
fondu. Níže uvádíme soupis jednotlivých vědeckých projektů realizovaných na Právnické 
fakultě UP v Olomouci v roce 2012. 
 
Grantová agentura ČR 

 
• Řešitel: JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. | Název projektu: Právo Evropské unie 

před českými soudy: teorie a praxe 
• Řešitel: Mgr. Jana Janišová, Ph.D. | Název projektu: Raněnovověká moravská 

zemská zřízení v kontextu kodifikačních procesů ve střední Evropě  
• Řešitel: JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D. | Název projektu: Sladění pracovních a 

rodinných rolí zaměstnanců pečujících o děti v České republice: srovnání s 
vybranými zahraničními právními úpravami 

• Řešitel: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. | Název projektu: Vliv návrhu nového 
občanského zákoníku na použitelnost dosavadní judikatury Nejvyššího soudu 

 
Grantová agentura Akademie věd ČR 
 



 

 

• Řešitel: Doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. | Název projektu:  Moderní africké politické 
strany 
 
 
 
 

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (MK ČR) 

 
• Řešitel: Mendelova univerzita v Brně (JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.; JUDr. Olga 

Pouperová, Ph.D.) | Název projektu: Metody a nástroje krajinářské architektury pro 
rozvoj území 

 
Mezinárodní Visegrádský fond 
 

• Řešitel: Mgr. Pavel Bureš, D.E.A. | Název projektu: Experiences with 
implementation and Application of EU law in Visegrad Countries 

 
Jean Monnet Programme Evropské komise (EACEA) 

 
• Řešitel: doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.| Název projektu: Eastern Partnership 

and its prospects with a view of legal approximation, rule of law and human rights 
 
Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci (IGA) 

 
• Řešitel: JUDr. Lucia Madleňáková| Název projektu: Správní právo jako regulátor 

projevů náboženské svobody v globalizovaném světě 
• Řešitel: Mgr. Tomáš Tintěra | Název projektu: Aktuální otázky zajištění závazků v 

kontextu návrhu nového občanského zákoníku 
• Řešitel: Mgr. Petr Podrazil | Název projektu: Zásada rychlosti řízení jako moderní 

trend civilního procesu 
• Řešitel: JUDr. Jana Křiváčková | Název projektu: Předvídatelnost soudního 

rozhodování v civilním soudním řízení 
• Řešitel: JUDr. Martin Kopa | Název projektu: Antidiskriminační právo a doktrína 

margin of appreciation II 
• Řešitel: Mgr. Bc. Zdeněk Kopečný | Název projektu: Zvýšení výzkumného 

potenciálu studentů PF UP prostřednictvím jejich účasti na projektu "Rozhoduj o 
Evropě" 

• Řešitel: Mgr. Lucie Piechowiczová A Název projektu: Vliv změny poměrů na 
závazek 



 

 

• Řešitel: JUDr. Ondrej Hamuľák | Název projektu: Soužití Evropské unie a členských 
států na příkladu České republiky -  sdílená suverenita a ústavní pluralismus 

• Řešitel: Mgr. Petr Sprinz | Název projektu: Vedení řízení a jeho náklady: právní a 
ekonomické aspekty oddlužení 

• Řešitel: Mgr. Antonín Stanislav | Název projektu: Centrální elektronický platební 
rozkaz a elektronický spis v resortu justice, jako moderní prvek elektronizace justice 
s akcentem na ústavní konformitu 

• Řešitel: Mgr. Ondřej Šmíd | Název projektu: Rozvod manželství 
• Řešitel: Mgr. Lukáš Ryšavý | Název projektu: Nová úprava rozhodčího řízení ve 

spotřebitelských sporech v kontextu komparace se zahraničními právními úpravami 
• Řešitel: Mgr. Petra Melotíková | Název projektu: Recentní výzvy boje proti 

diskriminaci v České republice (zejména v přístupu k zaměstnání) 
• Řešitel: Mgr. Marek Juráš | Název projektu: Účastenství v civilním soudním řízení 

 

 

Rozvojové projekty řešené na PF UP v Olomouci v roce 2012 
 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 

• Řešitel: Mgr. Pavel Bureš, DEA | Název projektu: Podpora cizojazyčného profilu 
výuky práva na PF UP 

• Řešitel: JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. | Název projektu:  Právní vzdělání pro 
celý život 

• Řešitel: PhDr. Renata Vystrčilová, Ph.D.| Název projektu: Komplexní inovace 
odborného jazykového vzdělávání a zvyšování jazykových a odborných kompetencí 
pro praxi 

• Řešitel: Západočeská univerzita v Plzni (prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.) | 
Název projektu: Spolupracující právníci 

• Řešitel: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. | Název projektu: Komplexní inovace výuky 
práva pro moderní společnost 

• Řešitel: Rektorát UPOL (JUDr. Mag. iur. Michal Malacka Ph.D., MBA) | Název 
projektu: Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě 
Palackého v Olomouci 

 

Jean Monnet Programme Evropské komise (EACEA) 
 

• Řešitel: doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. | Název projektu: The Mechanism of 
Human Rights Protection at the Level of the EU 

• Řešitel: JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. | Název projektu: External relations law 
of the EU 



 

 

• Řešitel: JUDr. Robert Zbíral, Ph.D. | Název projektu: European Union Meets Faculty 
of Science 

 
Fond rozvoje vysokých škol  
 

• Řešitel: Mgr. Leona Černá | Název projektu: Právní francouzština - Úvod do 
systému a terminologie francouzského práva a jeho srovnání s českým právním 
systémem a terminologií 

 

 

Monseho studentská vědecká soutěž 2012 
  
PF UP podporuje vědecko-výzkumné aktivity studentů PF UP především organizováním 
vlastní soutěže studentských odborných prací s názvem: Monseho studentská vědecká 
soutěž. Tato soutěž je vyhlašována již od roku 2007 a je pojmenována na počest 
významného olomouckého právníka a pedagoga J. V. Monseho. Cílem soutěže je 
podněcovat zájem posluchačů o vědeckou činnost a poskytnout jim příležitost a motivaci 
ke zdokonalování jejich odborných znalostí a dovedností. V roce 2012 proběhl 6. ročník 
soutěže. Své práce přihlásilo 7 studentů. V soutěži byli se svými soutěžními pracemi 
oceněni následující studenti. 
 

• NA 1. – 2. MÍSTĚ SE UMÍSTILI: 
Lucie Jonášová, studentka čtvrtého ročníku studijního oboru Právo, se svou 
soutěžní prací s názvem „Problematika surogačního mateřství ve srovnání se 
zahraniční právní úpravou“.  
Bc. Zdeněk Doubravský, student druhého ročníku studijního oboru Evropská studia 
se zaměřením na evropské právo, se svou soutěžní prací s názvem „Srovnání 
variant návrhu volební reformy z roku 2008. Simulování dle výsledků voleb 2010.“ 

• NA 3. MÍSTĚ SE UMÍSTILA: 
Mgr. Zuzana Berková, studentka třetího ročníku studijního oboru Občanské právo, 
se svou soutěžní prací s názvem „Rozhodné aspekty pro stanovení výše 
bezdůvodného obohacení s důrazem na nový občanský zákoník“.  

• ZVLÁŠTNÍ CENU ZA TÝMOVOU SPOLUPRÁCI V RÁMCI PROGRAMU 
ERASMUS ZÍSKALY: 
Tereza Tauferová, studentka druhého ročníku studijního oboru Právo a Marion 
Besse,  studentka v programu Erasmus se svou soutěžní prací s názvem 
„Komparace aplikace  autorského zákona na základních školách v České republice 
a ve Francii“.  

 

 



 

 

 

Publikační a ediční činnost PF UP v Olomouci v roce 2012 
  
Časopisy 

 
PF UP v Olomouci rediguje a vydává 2 odborné časopisy, které vycházejí v periodicitě 
2xročně. V roce 2012 vyšla všechna čísla u obou časopisů. V jednotlivých vydáních byly 
otištěny odborné statě interních i externích autorů z České republiky i v zahraničí. Bližší 
informace k časopisům: 
 

• Acta Iuridica Olomucensia (AIO) jsou recenzovaným odborným právnickým 
periodikem vydávaným Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci od 
přelomu roků 2005/2006. Posláním časopisu je přispět k prohloubení odborného 
diskurzu v oblasti právní teorie a rovněž nabídnout řešení problematických otázek 
vzešlých z právní praxe. AIO vychází 2 x ročně. | Ev. č. period. tisku: MK E 15579 | 
ISSN 1801-0288 | acta.upol.cz 

• International and Comparative Law Review (ICLR) je recenzovaným odborným 
právnickým periodikem, který vydává Právnická fakulta Univerzity Palackého of 
roku 2001. ICLR přijímá komparativní studie a články psené v anglickém a 
výjimečně též ve francouzském a německém jazyce. V roce 2012 byl časopis 
veden na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR, 
pro účely metodiky RIV. ICLR je publikován 2 x ročně. | Ev. č. period. tisku: MK CR 
E 13695 | ISSN: 1213–8770 |  iclr.upol.cz 

 
Publikační činnost akademických pracovníků PF UP v Olomouci   

 
Akademičtí pracovníci a doktorandi PF UP v Olomouci vytvořili v roce 2012 celkem 266 
publikačních výstupů afiliovaných s PF UP v Olomouci. Konkrétně se jednalo o: 

• 109 článků v odborných časopisech 
• 34 kapitol v knihách 
• 30 knih (monografie a učebnice) 
• 77 příspěvků v konferenčních sbornících 
• 16 publikovaných recenzí 

  
V rámci hodnocení výsledků VaV podle Rejstříku informací o výsledcích (RIV) získala 
Právnická fakulta UP v Olomouci v roce 2012 celkem 2934 bodů (pozn.  hodnocené 
období 2007/2011, výsledky hodnocení za období zahrnující i rok 2012 nebyly v době 
sestavování VZ k dispozici). 
 



 

 

 
Ediční plán Právnické fakulty pro rok 2012 

 
Ediční komise PF UP v Olomouci schválila pro rok 2012 následující tituly jako součást 
edičního plánu fakulty. 
 
Bell, Ian. Právnická angličtina v rámci EU 
Bubelová, Kamila. Požívací právo – usufructus 
Černá, Leona. Francouzština v trestním právu 
Gadasová, Dalimila. Veřejná správa - základní pojmy a instituty 
Girmanová, Jana. Deutsche Sprache für Juristen 
Halířová, Gabriela. Sladění pracovních a rodinných rolí osob pečujících o děti 
Hamuľák, Ondrej (ed.). Sborník z konference Debaty mladých právníků 
Hamuľák, Ondrej. Evropský zatýkací rozkaz - východiska ,teorie, praxe 
Hamuľáková, Klára, Soudní kontrola činnosti orgánů veřejné správy ve věcech 
soukromoprávních 
Horáková, Tomoszková. Contemporary Administrative Law Studies 6 
Klčová, Renata. Straftrecht. 
Madleňáková, Lucia - Urban. Příručka Street Law 
Matoušek, Pavel a kol. Celní právo 
Matoušek, Pavel a kol. Finanční právo a osobní finance 
Melotíková, Pera. Jak efektivně učit právo 
Melotíková, Petra. Umění efektivní komunikace a prezentace 
Osina, Petr. Základy islámského práva 
Papoušková, Zdenka a kol. Finanční právo jako pedagogické disciplína. 
Petr Dostalík: Řecké právo a jeho vliv na formování římské právní vědy 
Stehlík, Václav. Národní procesní autonomie při aplikaci práva EU 
Šínová, Renáta - Hamuľáková, Klára - Křiváčková, Jana. Praktikum civilního procesu 
Šišková a kol. Evropského právo 2 - jednotný vnitřní trh EU 
Šišková a kol. Lisabonská smlouva a její dopady na evropské, mezinárodní a vnitrostátní 
právo členských států 
Šišková, Naděžda. Recentní judikatura Soudního dvora EU 
Tomoszek, Maxim - Adameová, Zuzana – Kopa, Martin. Příručka Moot Court 



 

 

Tomoszková Veronika – Melzer, Filip. Klauzurní práce 
Tomoszková, Veronika. Právní kliniky 
Tonnies, Pavla. Práce s cílovou skupinou  
 
 
  



 

 

 
Mezinárodní aktivity a zahraniční vztahy PF UP v Olomouci v roce 

2012 
 
PF UP v roce 2012 posilovala své mezinárodní postavení a buduje jej zejména na dvou 
pilířích: 

• pilíř – podpora spolupráce s právnickými fakultami středoevropského regionu a to 
nejen v oblasti mobilit studentů a pedagogických pracovníku, ale také vědecké 
spolupráce založené hlavně na spolupráci Visegrádských partnerů (US Katowice, 
Trnavská univerzita v Trnavě, ELTE University v Budapešti) a dále upevňované 
časopisem International and Comparative Law Review (ICLR) 

• 2. pilíř – intensifikace spolupráce s tzv. privilegovanými partnery v oblasti vědy a 
výzkumu a zahraničních mobilit (Université d´Auvergne, Paris Lodron University, 
Uniwersytet Warminsko-Mazurski) 

 
Rozvoj mezinárodního prostředí je od roku 2011 podporován zejména projektem Právo 
v Angličtině (finančně podpořeným ESF), kdy projekt posiluje zájem o mezinárodní 
mobility studentů i pedagogů. Sekundárním účinkem projektu je rovněž propagace aktivit 
fakulty v zahraničí, u partnerských univerzit především. Od roku 2012 mobilitu studentů 
PGS a vědeckých pracovníků podporuje rovněž projekt Právo moderně (finančně 
podpořený ESF).  
Právnická fakulta Univerzity Palackého klade důraz na rozvoj zahraničních vztahů 
s partnerskými fakultami a to i přes specificky národní charakter právnického vzdělávání. 
V  roce 2012 pokračovala spolupráce s partnerskými univerzitami v Rakousku (Karl-
Franzens Universität Graz a Paris Lodron Universität Salzburg) a velmi dobře se vyvíjí i 
spolupráce s Université d´Auvergne v Clermont-Ferrand, který vyústila v dohodu o 
společné letní škole. Její první ročník se uskutečnil v roce 2009 a byl následován dalšími 
v roce 2010 a 2012 ve Francii a v roce 2011 na PF UP v Olomouci.  
V létě roku 2012 bylo také pokračováno ve spolupráci s University of San Diego, která se 
týká možnosti účasti studentů PF na letních školách pořádaných touto univerzitou.  
V oblasti nově akreditovaného doktorského studijního programu byla navázána spolupráce 
se stávajícími i novými Erasmus partnery a mobility tak byly rozšířeny o mobilitu studentů 
– doktorandů.  
Působení odborníků ze Spojených států amerických (CILS) ve výuce na Právnické fakultě 
se stává velmi oblíbeným oživením výuky a v uplynulém roce se do kurzů vedených 
profesory z USA přihlásilo přibližně 60 studentů. Kurzy byly zaměřeny zejména na 
mezinárodní obchodní arbitráž a alternativní způsoby řešení sporů (ADR).   
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“ a v roce 2012 byla dále prohlubována zejména pořádáním společných 



 

 

konferencí. Účelem spolupráce je analýza zkušeností s právem EU a přenos těchto 
zkušeností mezi členy projektu (Maďarsko, Slovensko, Polsko, Chorvatsko). 
Díky univerzitnímu projektu „Zahraniční pracovní stáže“ a kapitole internacionalizace IRP 
byl v roce 2012 kladen velký důraz na rozvoj zahraničních pracovních stáží pro studenty 
magisterského oboru Právo a právní věda. To vyústilo ve spolupráci s několika institucemi 
v německy mluvících zemích.  
Prezentaci PF UP v zahraničí zajišťují rovněž studentské týmy v mezinárodních soutěžích 
(moot court) z oblasti mezinárodního práva (Jessup), mezinárodních obchodní arbitráže 
(Vis International) a evropského práva (CEEMC). 
 

Statistika mobility v roce 2012 
 
Země Počet 

vyslaných 
studentů* 

Počet přijatých 
studentů** 

Počet vyslaných 
akademických 
pracovníků*** 

Počet přijatých 
akademických 
pracovníků**** 

Brazílie   1  
Bulharsko  1  1 
Estonsko 3  2  
Francie 16 12 8  
Itálie 3 6 10 1 
Izrael   1  
Kanada   1  
Maďarsko 2    
Malta   1  
Mexiko  1   
Německo 8  4 1 
Nizozemsko 7  1  
Polsko 2 13 2 4 
Rakousko 8 2 10  
Rumunsko  1   
Rusko   1  
Slovensko   1  
Spojené království 10 5 15  
Spojené státy americké   8 2 
Španělsko 4 9 9 1 
Tchaj-wan   1  
Ukrajina   2  
CELKEM 63 50 79 10 

 



 

 

Výroční zpráva o hospodaření PF UP v Olomouci za rok 2012 
 
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen 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 2012 zpracovanou na základě účetnictví vysoké 
školy a dalších vybraných údajů. 
 
PF UP v Olomouci se v roce 2012 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 28. 03. 
2012 příspěvek pro PF UP dle ukazatelů A ve výši 49 388 tis. Kč, dle ukazatele 
K příspěvek ve výši 12 182 tis. Kč a příspěvek na rozvoj výzkumné organizace ve výši 2 
060 tis. Kč. Současně byla stanovena fakultě výše participace na nákladech 
celouniverzitních aktivit ve výši 11 647 tis. Kč. Návrh dílčího rozpočtu fakulty na rozdělení 
finančních prostředků PF UP v Olomouci pro rok 2012 byl předložen k projednání a 
schválení v AS PF UP a tento jej dne 18. 04. 2012 schválil. 
 

Hospodářský výsledek 
 
PF UP vykázala za rok 2012 kladný hospodářský výsledek 2 833 840 Kč., což vyplývalo 
z finanční strategie fakulty pro rok 2012 tj. tvorby finanční rezervy do budoucna na pokrytí 
potřeb souvisejících s neustálým snižováním počtu financovaných studentů ze strany 
MŠMT.  
Konkrétně pak bylo 329 114 Kč z hlavní činnosti (11) a 2 184 517 Kč z doplňkové činnosti 
(19) 
 
Mimo již výše zmiňovanou dotaci v rámci dělení rozpočtu na UP získala PF Z ostatních 
kapitol státního rozpočtu prostředky na doktorská stipendia ve výši 1 848 000 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 45 855 tis. Kč. Další významnou položku ve výši 7 011 
tis. Kč. představují ostatní náklady. Do ostatních nákladů se promítly zejména tyto 
položky:  stipendia interních doktorandů, stipendia na pomocné vědecké síly, mimořádné 



 

 

stipendia na výjezdy, platba partnerům projektu Vyšegrádský fond, přeúčtování režijních 
nákladů z projektů IGA a OPVK. 
 
Náklady na služby představují částku ve výši 2 390 tis. Kč. Tato položka zahrnuje 
zejména náklady spojené s inzercí, tlumočnické služby, auditorské služby, tisk časopisu 
ICLR, školení, slevové poukázky pro uchazeče SCIO, konferenční poplatky, ubytování na 
služební cestě, poštovní a telefonní poplatky, odvoz odpadu. Náklady na energie oproti 
roku 2011 klesly na 1 417 tis. Kč. z důvodu zateplení budov. Celkové snížení cen za 
enrgie bylo 150 tis. Kč. ačkoliv ostatní ceny energií rostly. Objem odpisů dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku ve výši 216 tis. Kč. Další výraznou nákladovou 
položkou celkových nákladů tvoří náklady na spotřebu materiálu ve výši 1 159 tis. Kč, 
která je představována zejména spotřebou papíru, obálek a tiskopisů, psacích potřeb, 
toaletního papíru, čisticích prostředků, tonerů a inkoustových náplní do tiskáren. 
 

  Položka Čerpání 

Vzd. 

činnost Součet sl. VV VV  Součet sl. 

    přísp. A,B ostatní 1 + 2 specifický ostatní 3 + 4 + 5 

SyÚ období 2012 1 2 3 4 5 6 

501 Spotřeba materiálu celkem 1 084,59 74,79 1 159,37 395,24 182,75 1 737,36 

502 Spotřeba energie celkem 1 468,95 -51,63 1 417,32 0,00 0,00 1 417,32 

511 Opravy a udržování celkem 282,96 13,42 296,38 0,00 0,00 296,38 

512 Cestovné zaměstnanců celkem 375,32 238,85 614,17 472,76 222,63 1 309,56 

513 Náklady na reprezentaci celkem 0,00 120,66 120,66 0,00 0,00 120,66 

518 Ostatní služby celkem 868,36 1 521,85 2 390,20 339,77 111,39 2 841,37 

521 Mzdy celkem 33 702,01 1 885,86 35 587,87 1 163,83 704,86 37 456,55 

524 Zákonné pojištění celkem 11 291,44 418,20 11 709,65 391,62 218,80 12 320,06 

527 Zákonné sociální náklady celkem 703,71 787,11 1 490,83 8,82 2,04 1 501,69 

528 Ostatní sociální náklady celkem 67,28 0,00 67,28 0,91 0,00 68,19 

531 Daň silniční celkem 6,10 0,03 6,13 0,00 0,00 6,13 

545 Kurzové ztráty celkem 1,33 18,28 19,60 0,09 0,00 19,69 

549 Jiné ostatní náklady celkem 3 203,11 3 808,25 7 011,36 471,43 178,50 7 661,29 

551 Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem 215,91 0,00 215,91 0,00 0,00 215,91 

582 Poskytnuté členské příspěvky celkem 28,44 0,00 28,44 0,00 0,00 28,44 

602 Tržby z prodeje služeb celkem 0,00 -5 085,11 -5 085,11 0,00 0,00 -5 085,11 

604 Tržby za prodané zboží celkem 0,00 -20,58 -20,58 0,00 0,00 -20,58 

613 Změna stavu zásob výrobků celkem 0,00 6,94 6,94 0,00 0,00 6,94 

644 Úroky nezdaněné celkem 0,00 -6,31 -6,31 0,00 0,00 -6,31 

645 Kurzové zisky celkem -0,38 -0,61 -0,99 -0,01 0,00 -1,00 

648 Zúčtování fondů celkem 0,00 -1 953,90 -1 953,90 0,00 -47,67 -2 001,56 

649 Jiné ostatní výnosy celkem -143,40 -4 226,10 -4 369,50 0,00 0,00 -4 369,50 

691 Provozní dotace celkem 0,00 0,00 0,00 -3 709,00 -1 573,29 -5 282,29 



 

 

692 
Příspěvek [ukazatelé A,B,C,D,F,M,S,U] 
celkem -53 257,00 0,00 -53 257,00 0,00 0,00 -53 257,00 

710 Vnitro náklady / výnosy celkem 101,27 978,85 1 080,11 464,54 0,00 1 544,65 

720 celkem 0,00 -1 362,68 -1 362,68 0,00 0,00 -1 362,68 

Axx Náklady celkem 53 551,45 9 814,50 63 365,94 3 709,01 1 620,96 68 695,91 

Bxx Výnosy celkem -53 551,45 -11 285,66 -64 837,11 -3 709,01 -1 620,96 -70 167,08 

Cxx HV celkem 0,00 -2 833,84 -2 833,84 0,00 0,00 -2 833,84 

 
 

Stav fondů PF UP k 31. 12. 2012 
 

Název fondu 
zůstatek k 
1.1.2012 

tvorba za r. 
2012 

čerpání za r. 
2012 

zůstatek k 
31.12.2012 

Fond stipendijní 4 286 182,37 2 216 840,00 1 069 412,27 5 433 610,10 

Fond sociální 1 577 718,12 -37 911,18 774 800,00 765 006,94 

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

Fond provozních 
prostředků 4 048 365,95 2 515 401,57 0,00 6 563 767,52 

Fond reprodukce inv. 
majetku 2 120 186,53 472 508,00 881 427,29 1 711 267,24 

Fond účelově určených 
prostředků 245 000,00 2 761 000,00 287 000,00 2 719 000,00 

 
 

Využití investičních prostředků 
 
Zdroj FRIM (fond reprodukce investičního majetku), vytvořil v roce 2012 PF UP  částku 
472 508  Kč a ta byla použita dle rozpisu níže. 
 
Právnická fakulta UP - Investiční akce – rok 2012 
 
únor  109.488,00 Kč soubor poštovních schránek na budově B 
duben 441.790,78 Kč parkové lavičky před budovami PF – 38 ks 



 

 

červenec  163.611,60 Kč audiovizuální technika v aule PF nákup nového dataprojektoru 
a videotechniky 
září   57.979,00 Kč Xerox WC 5325 – kopírovací stroj na stud. odd. PF 
 
 
Investice na PF financované v rámci rozvojového projektu z RUP 
 
srpen  1.686.668,79 Kč rekonstrukce chodníku 
září  410.181,78 Kč úprava venkovních prostor před budovou PF 
říjen    39.750,09 Kč kovové zábradlí na vstupní schodiště budovy B 
říjen  363.399,34 Kč rekonstrukce schodiště do budovy B PF 

 


