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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.
Předkládaná výroční zpráva o činnosti obsahuje informace o vnitřní organizaci fakulty
a personálním složení orgánů fakulty, informace o studijních záležitostech, o rozvoji
vědecko-výzkumných aktivit Právnické fakulty UP, o publikační činnost
akademických pracovníků a dalších aktivitách fakulty v roce 2013.
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.

1. Řídící a organizační jednotky PF UP v Olomouci v roce 2013
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 2013.
1.1 Vedení PF UP v Olomouci v roce 2013
Děkanka:
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
Proděkani:
JUDr. Pavel Bureš, Ph.D. D.E.A. - proděkan pro zahraniční záležitosti
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. - proděkan pro organizaci a rozvoj, statutární
zástupce děkanky
doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. - proděkan pro vědu a výzkum
JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D. - proděkanka pro magisterský studijní program
JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. - proděkan pro komunikaci a vnější vztahy (od 1. 3.
2013)
JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. - proděkan pro bakalářský studijní program, navazující
magisterský studijní program, doktorský studijní program a rigorózní řízení
Tajemník fakulty
Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D.

1.2 Centrální administrativní jednotky PF UP v Olomouci v roce 2013
Sekretariát děkanky:
Jana Zapletalová
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

Bc. Vladěna Břeňová, DiS. - Studijní referentka pro 2. - 5. ročník magisterského
studia oboru Právo
Lenka Sedláková - Studijní referentka pro 1. ročník magisterského oboru Právo;
administrátorka CŽV; bakalářské a navazující magisterské studium; rigorózní řízení
Zahraniční oddělení
Mgr. Radana Kuncová - referentka zahraničního oddělení:
Mzdové, personální a finanční záležitosti:
Bc. Eva Grulichová - účetní
Anna Hanková -mzdová účetní
Marcela Mazuráková - ekonomka
Centrum pro podporu vědy a výzkumu
Ing. Kristýna Španihelová
Lukáš Walek
1.3 Katedry a centra na PF UP v Olomouci v roce 2013
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

1.4 Kolegium děkanky PF UP v Olomouci v roce 2013
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.
Jan Dobeš– student
Štefan Potočňák – student

1.5 Akademický senát PF UP v Olomouci v roce 2013
Předseda:
doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.
Členové - akademičtí pracovníci:
Mgr. Leona Černá
JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (do 28. 2. 2013)
JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. (od. 1. 12. 2013)
JUDr. Jana Křiváčková (od 1. 3. 2013)
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. (do 30. 11. 2013)
Členové - studenti
Jan Dobeš
Matěj Flaschka
Martin Chmela
Mgr. Jan Pinkava
Mgr. Lucia Valentová
Alice Tabačíková
Tento senát se v roce 2013 sešel v následujících datech:
6. 3. 2013, 27. 3. 2013, 15. 5. 2013, 9. 10. 2013, 11. 12. 2013.

1.6 Vědecká rada PF UP v Olomouci v roce 2013
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. Ondrej Hamuľák, Ph.D.
JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D.
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.
Externí členové:
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., děkanka PF TU, Trnava
JUDr. Eduard Bárány, DrSc., Ústav státu a práva SAV, Bratislava
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
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
JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK

1.7 Oborová rada doktorského studijního programu PF UP v Olomouci v roce
2013
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)

1.8 Disciplinární komise PF UP v Olomouci v roce 2013
Předseda:
Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.
Členové:
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, PhD.
JUDr. Jana Křiváčková
JUDr. Martin Kopa
Mgr. Petr Podrazil
Jakub Mudra

2. Pracovníci PF UP v Olomouci v roce 2013
Přepočtené počty zaměstnanců
•
•
•

celkem: 110,77
akademičtí pracovníci: 81,77
THP: 29,00

Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší
dosažené kvalifikace
Kategorie

fyzické osoby

Profesor

6

Docent

přepočtený stav
5,74

10

9,30

Odb.asistent

68

62,33

Asistent

3

1,81

Lektor

3

2,04

Věd. pracovník

1

0,55

Počet uzavřených DPČ a DPP: 178

3. Studium na PF UP v Olomouci v roce 2013

3.1 Akreditované studijní programy:
Právnická fakulta v roce 2013 realizovala 4 studijní programy a zabezpečovala
rigorózní řízení ve 14 oborech, vše na základě platných akreditací MŠMT.
PŘEHLED:
•

Studijní program M6805 – Právo a právní věda, studium magisterské.
o prezenční forma studia
o standardní doba studia: 5 let
o včetně rigorózního řízení (JUDr.)
o akreditace do 31. prosince 2017
• Studijní program B6804 – Právní specializace, studium – bakalářské.
o prezenční forma studia
o standardní doba studia: 3 roky
o akreditace do 31. prosince 2019
• Studijní program N6701 – Politologie, studium navazující magisterské.
o prezenční forma studia
o standardní doba studia: 2 roky
o akreditace do 31. prosince 2016
• Studijní program P6801 – Teoretické právní vědy, studium doktorské.
o prezenční a kombinovaná forma studia
o obory: občanské právo, ústavní právo, trestní právo, správní právo
o standardní doba studia: 3 roky
o akreditace do 1. listopadu 2018
3.2 Studenti:
Celkem na fakultě v roce 2013 studovalo 1833 studentů.
PŘEHLED POČTU STUDENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PROGRAMECH:
•
•
•
•
•

Studijní program
prezenční: 1506
Studijní program
prezenční: 153
Studijní program
prezenční: 100
Studijní program
prezenční: 33
Studijní program
kombinované: 41

M6805 – Právo a právní věda, studium magisterské,
B6804 – Právní specializace, studium – bakalářské,
N6701 – Politologie, studium navazující magisterské,
P6801 – Teoretické právní vědy, studium doktorské,
P6801 – Teoretické právní vědy, studium doktorské,

Studium na Právnické fakultě UP v Olomouci v roce 2013 ukončilo absolutoriem 323
posluchačů.
PŘEHLED POČTU ABSOLVENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PROGRAMECH
• Studijní program M6805 – Právo a právní věda, studium magisterské,
prezenční: 223

• Studijní program B6804 – Právní specializace, studium – bakalářské,
prezenční: 70
• Studijní program N6701 – Politologie, studium navazující magisterské,
prezenční: 27
• Studijní program P6801 – Teoretické právní vědy, studium doktorské,
prezenční: 0
• Studijní program P6801 – Teoretické právní vědy, studium doktorské, komb.: 3

3.3 Zájem o studium:
V roce 2013 projevilo zájem o studium na PF UP v Olomouci celkem 2452 uchazečů
(absolutní počet přihlášek).
PŘEHLED POČTŮ PŘIHLÁŠENÝCH, PŘIJATÝCH A ZAPSANÝCH STUDENTŮ:
a) Zájem o studium:
•
•
•
•
•

Studijní program
prezenční: 1823
Studijní program
prezenční: 503
Studijní program
prezenční: 97
Studijní program
prezenční: 14
Studijní program
kombinované:15

b) Počet přijatých:
• Studijní program
prezenční: 459
• Studijní program
prezenční: 66
• Studijní program
prezenční: 44
• Studijní program
prezenční: 9
• Studijní program
kombinované: 10

M6805 – Právo a právní věda, studium magisterské,
B6804 – Právní specializace, studium – bakalářské,
N6701 – Politologie, studium navazující magisterské,
P6801 – Teoretické právní vědy, studium doktorské,
P6801 – Teoretické právní vědy, studium doktorské,

M6805 – Právo a právní věda, studium magisterské,
B6804 – Právní specializace, studium – bakalářské,
N6701 – Politologie, studium navazující magisterské,
P6801 – Teoretické právní vědy, studium doktorské,
P6801 – Teoretické právní vědy, studium doktorské,

c) Počet zapsaných ke studiu:
•
•
•
•

Studijní program
prezenční: 286
Studijní program
prezenční: 57
Studijní program
prezenční: 36
Studijní program
prezenční: 9

M6805 – Právo a právní věda, studium magisterské,
B6804 – Právní specializace, studium – bakalářské,
N6701 – Politologie, studium navazující magisterské,
P6801 – Teoretické právní vědy, studium doktorské,

•

Studijní program P6801 – Teoretické právní vědy, studium doktorské,
kombinované: 10

3.4 Úspěšnost studia
Ve všech akreditovaných studijních programech bylo v roce 2013 ukončeno studium
(zanechání studia, nesplnění studijních povinností) celkem 212 studentům.
PŘEHLED UKONČENÍ STUDIA ZA JEDNOTLIVÉ PROGRAMY:
•
•
•
•
•

Studijní program M6805
prezenční: 147 (9,57%)
Studijní program B6804
prezenční: 24 (12,97%)
Studijní program N6701
prezenční: 21 (19,27%)
Studijní program P6801
prezenční: 2 (7,41%)
Studijní program P6801
kombinované: 18 (39,13%)

– Právo a právní věda, studium magisterské,
– Právní specializace, studium – bakalářské,
– Politologie, studium navazující magisterské,
– Teoretické právní vědy, studium doktorské,
– Teoretické právní vědy, studium doktorské,

3.5 Sociální záležitosti studentů:
STRUKTURA A POČTY STIPENDIÍ PŘIZNANÝCH V ROCE 2013
• Prospěchové stipendium: 58
• Stipendium pro pomocnou vědeckou sílu: 15
• Doktorské stipendium: 34
• Mimořádné doktorské stipendium: 74

4. Věda, výzkum a publikační činnost na PF UP v Olomouci
v roce 2013
4.1 Výzkumné granty v roce 2013:
Grantová agentura ČR
„Vliv návrhu nového občanského zákoníku na použitelnost dosavadní
judikatury Nejvyššího soudu“
Řešitel: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.
Období řešení projektu: 2010-2013
Částka 2013: 619 998,14 Kč
Projekt se zaměřuje na zkoumání dosavadních vůdčích rozhodnutí Nejvyššího soudu
a Ústavního soudu. Rozhodnutí se posuzují z hlediska toho, zda obstojí i v rámci
právní úpravy nového občanského zákoníku, zda je lze i nadále používat, anebo zda
se stávají překonanými. Každé rozhodnutí je okomentováno, aby bylo patrné, o co se
konečný závěr opírá. Cílem je přispět k diskusi nad problematikou nového
občanského zákoníku praktickou aplikací, která bude přístupná všem k využití, a to
jak v elektronické podobě, tak v podobě tištěného registru.
„Výzkum efektivity sankcionování mladistvých: hodnocení deseti let účinnosti
zákona o soudnictví ve věcech mládeže“
Řešitel: JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
Období řešení projektu: 2013-2015
Částka 2013: 350 000 Kč
Projekt je zaměřen na komplexní zhodnocení efektivity systému sankcionování
mladistvých, který je zakotven primárně v zákoně č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve
věcech mládeže. Hodnocení vychází z analýzy vlastní české právní úpravy a její
komparace s právními úpravami těch vybraných zemí, ve kterých již existují značné a
úspěšné zkušenosti s trestním postihem mladistvých pachatelů – konkrétně jde o
srovnání s právem britským, německým, rakouským, ale třeba i francouzským.
Podstatnou součástí projektu je též výzkum v praxi, v jehož rámci bude na vzorku
cca 200 odsouzených mladistvých zkoumána míra jejich recidivy a efektivita
uložených sankcí.
„Dopady unijního práva na vnitrostátní právní řády: komparace situace České a
Slovenské republiky“
Řešitel: JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.
Období řešení projektu: 2013-2015
Částka 2013: 161 000 Kč

Projekt je koncipován jako výzkum, který systematicky zkoumá míru a způsob
dopadu práva EU v ČR. Základem pro analýzu je dataset shromažďující široké
spektrum informací o všech návrzích zákonů předložených v ČR mezi lety 19982012. Data budou následně zpracována pomocí kvantitativních metod, vliv práva EU
bude analyzován pomocí testování hypotéz dotýkajících se obsahového prvku
českého právního řádu, fungování legislativního procesu a mechanismů
implementace.
„Zhodnocení dosavadní rozhodovací praxe Mezinárodního trestního soudu
(2005-2015)“
Řešitel: JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D. LL.M.
Období řešení projektu: 2013-2015
Částka 2013: 189 000 Kč
Projekt se zaměřuje na rozbor rané judikatury Mezinárodního trestního soudu v
následujících oblastech: obecné principy mezinárodního práva trestního, znaky
skutkových podstat zločinu podle mezinárodního práva a formy odpovědnosti,
vybrané procesní aspekty, účast obětí v řízení a komplementarita a spolupráce s
Mezinárodním trestním soudem. Téma bude zpracováno s ohledem na nejnovější
judikaturu, tj. i judikaturu vydávanou v průběhu řešení projektu.
„Raněnovověká moravská zemská zřízení v kontextu kodifikačních procesů ve
střední Evropě“
Řešitel: Mgr. Jana Janišová, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012-2016
Částka 2013: 313 000 Kč
Vznik kodifikací zemského práva představuje v jednotlivých středoevropských
zemích významný prvek ve vývoji práva a konstituování stavovské společnosti. Tyto
kodifikace v podobě tzv. zemských zřízení a policejních řádů se ve středoevropském
prostoru objevily na přelomu 15. a 16. století. V raném novověku hrály klíčovou roli
ve vývoji zemského práva. Předkládaný projekt si klade za cíl popsat okolnosti vzniku
a vývoje moravských zemských zřízení v kontextu obdobných procesů v českých
zemích a zemích střední Evropy. Podstatným výstupem projektu dále bude zevrubný
komentář k moravským předbělohorským zemským zřízením a v neposlední řadě
kritická edice moravského zemského zřízení z roku 1604.
„Právo Evropské unie před českými soudy: teorie a praxe“
Řešitel: JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.
Období řešení projektu: 2012-2013
Částka 2013: 286 611,77 Kč
Projekt se zaměřuje na rozbor aplikace práva EU s ohledem na rozhodovací praxi
českých soudů. Projekt analyzuje úroveň zdomácnění práva EU v judikatuře českých
soudů v první dekádě členství ČR v EU. Zaměřuje se zejména na praktické užití

principu přímého a nepřímého účinku unijního práva a jeho limity v českém právu,
dopady unijních pravidel na status jednotlivců v řízení před českými soudy a hranice
jejich vynucení v českém soudním systému, vliv institutu řízení o předběžné otázce a
dopad unijních pravidel na ochranu hospodářské soutěže v české judikatuře.
Grantová agentura Akademie věd ČR
„Moderní africké politické strany“
Řešitel:
doc.
PhDr.
Období řešení projektu: 2009-2013

Vlastimil

Fiala,

CSc.

Částka 2013: 283 000 Kč
Projekt věnuje pozornost historickým kořenům (sociálně ekonomickým, politickým a
kulturním), vnitropolitickým aspektům, příčinám a důvodům vzniku afrických stran,
jejich vývojovým fázím a konečně příčinám jejich případného zániku. Získané
poznatky a výsledky budou porovnávány s existující obecnou teorií politických stran.
Cílem výzkumu je zjištění relevantnosti či nerelevantnosti obecné teorie politických
stran, přičemž výzkumný tým se pokusí zobecnit existující specifické jevy afrických
politických stran, které nebyly doposud zahrnuty do obecné teorie politických stran.
Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (MK ČR)
„Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území“
Řešitel / ZF MENDELU: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Spoluřešitelé / PF UP: JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.; JUDr. Olga Pouperová,
Ph.D.; JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D.
Období řešení projektu: 2011-2015
Částka 2013: 864 000 Kč
Projekt na základě analýzy aktuálního stavu právní úpravy ochrany kulturních
památek a památkových hodnot území vyvíjí nástroje a postupy ochrany památek
zahradního umění a památkových hodnot území. Hlavními výstupy projektu jsou
jednak metodiky správné praxe orgánů památkové péče, zejména pro jejich účast v
procesech územního plánování a rozhodovacích procesech veřejné správy, jednak
soubor námětů pro novou právní úpravu památkové péče.
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
„Podpora cizojazyčného profilu výuky práva na PF UP“
angličtině
Řešitel: Mgr. Pavel Bureš, D.E.A., Ph.D.
Období řešení projektu: 2011-2013

zkráceně

Právo

v

Částka 2013: 3.127.803,43 Kč
Projekt zavádí ucelený modul výuky v angličtině zaměřené na předměty v oboru
mezinárodního, evropského a ústavně-srovnávacího práva s lidskoprávní
komponentou. Jeho cílem je rozvinout aktivity napomáhající zvýšení
konkurenceschopnosti absolventů PF UP, co se týče odborných a argumentačních
schopností v cizím jazyce. Modul předmětů zahrnuje nejen výuku teoretickou, ale i
simulovaná soudní řízení v oboru mezinárodního a evropského práva.
„Komplexní inovace odborného jazykového
jazykových a odborných kompetencí pro
Řešitel: PhDr. Renata Vystrčilová, Ph.D.

vzdělávání a zvyšování
praxi“ zkráceně INOVA

Období řešení projektu: 2010-2013
Částka 2013: 1.787.809,96 Kč
Projekt realizuje komplexní inovaci výuky odborného právního jazyka na PF UP a
přispívá k realizaci reformy výuky a studia směřující k novému profilu absolventa
studia práva, který bude odpovídat aktuálním potřebám trhu práce. Projekt je
primárně zaměřen na celkovou inovaci a zkvalitnění stávající výuky odborného
jazyka na PF UP pro všechny vyučované cizí jazyky s důrazem na implementaci
kombinované formy výuky do studia s využitím nejmodernějších informačních
technologií
„Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost“ zkráceně Právo
moderně
Řešitel: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
Období řešení projektu: 2011-2014
Částka 2013: 7.882.675,25
Cílem projektu je komplexní modernizace výuky práva na PF UP
v Olomouci v magisterském a doktorském studijním programu. Navazuje na zjištěné
požadavky praxe a směruje k inovaci skladby předmětů a jejich obsahu tak, aby PF
UP poskytovala kvalitní vzdělávání komplexně připravující na výkon všech
právnických povolání. Posiluje tzv. klauzurní styl výuky, zavádí modularizaci a klade
důraz na zapojení odborníků z praxe. Samostatnou aktivitou je inovace doktorského
programu zahrnující jeho internacionalizaci. Součástí projektu je i zlepšení systému
hodnocení kvality výuky.
„Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě
Palackého v Olomouci“ zkráceně POMEZÍ
Řešitel: JUDr. Mag. Iur. Michal Malacka Ph.D., MBA
Období řešení projektu: 2012-2014
Projekt je zaměřen na inovaci studijních programů a podporu mezioborových studií a
vazeb na Univerzitě Palackého v Olomouci. Inovace spočívají převážně v zavedení
e-learningové podpory předmětů, ale také v novém zpracování obsahu předmětů
směrem ke znalostní ekonomice a potřebám trhu práce, zavádění nových metod do

výuky a rovněž ve vytvoření cizojazyčné varianty předmětů. Druhou, neméně
významnou aktivitou projektu, bude vytvoření specializovaného modulu
mezioborových studií složeného ze třiceti předmětů, do nějž svou nabídkou přispěje
pět fakult UP a rovněž centrální pracoviště univerzity, a který významně rozšíří
možnosti mezioborových studií na UP.
„Univerzita Palackého – centrum vědy pro všechny“ zkráceně PopUP
Řešitel: doc. RNDr. Roman Kubínek, Csc.
Období řešení projektu: 2012-2014
Hlavním cílem projektu je zavedení celouniverzitního systému aktivit zaměřených na
popularizaci a propagaci výsledků vědy a výzkumu, prováděných na univerzitě.
Projekt si klade za cíl interaktivní formou prezentovat možnosti vědy, výzkumu a
vývoje na Univerzitě Palackého, jejich výsledky a přínos pro dané segmenty
společnosti u zvolených cílových skupin v kontextu posílení jejich zájmu o aktuální či
budoucí zapojení do vědecko-výzkumných činností.
„Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility
na Univerzitě Palackého v Olomouci zkráceně“ zkráceně POST-UP
Řešitel: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
Období řešení projektu: 2012-2015
Částka 2013: 2.562.634,14 Kč
Projekt je zaměřený na systémovou celouniverzitní podporu vytváření excelentních
týmů výzkumu a vývoje. Toho bude dosaženo prostřednictvím dvou ústředních
aktivit: uplatnění absolventů doktorských studijních programů a jejich následného
kariérního rozvoje (vznikne 57 iniciačních postdoktorských pozic napříč téměř všemi
fakultami UP), realizace vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj lidských zdrojů ve
vědě a výzkumu (vzdělávací akce, vznik publikací a dalších výstupů výzkumné a
tvůrčí činnosti, které budou určeny pro studenty a akademické pracovníci UP).
Projekt je svým charakterem multidisciplinární, podporuje internacionalizaci a
intersektorální mobilitu.
"Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility
na Univerzitě Palackého v Olomouci II" zkráceně POST-UP II
Řešitel: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
Období řešení projektu: 2012-2015
Částka 2013: 3.634.026,21 Kč
Projekt je zaměřený na systémovou celouniverzitní podporu vytváření excelentních
týmů výzkumu a vývoje, čehož bude dosaženo prostřednictvím dvou ústředních
aktivit: uplatnění absolventů doktorských studijních programů a jejich následného
kariérního rozvoje (vznikne 63 iniciačních postdoktorských pozic napříč všemi
fakultami UP), realizace vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj lidských zdrojů ve
vědě a výzkumu (vzdělávací akce, vzniknou publikace a další výstupy výzkumné a
tvůrčí činnosti, které budou určeny pro studenty a akademické pracovníky UP.

Projekt je svým charakterem multidisciplinární, podporuje internacionalizaci a
intersektorální mobilitu. Projekt svým odborným zaměřením doplňuje projekt POSTUP.
„Spolupracující právníci“
Řešitel / PrF ZČU: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Spoluřešitel / PF UP: prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
Období řešení projektu: 2011-2013
Částka 2013: 1.164.099,13 Kč
Hlavním cílem projektu je vytvořit síť dlouhodobé a pravidelné spolupráce mezi teorií
a praxí v oblasti práva, s účastí akademických pracovišť a soukromých
podnikatelských institucí. Na projektu se podílí Právnická fakulta ZČU v Plzni,
Právnická fakulta UP v Olomouci, společnosti EPRAVO.CZ a.s. a Consulting
Company Novasoft, a.s. Tyto instituce tvoří jádro sítě spolupráce s cílem postupně
rozšiřovat tuto síť o další instituce. Jedním z hlavních úkolů projektu je vytvoření
interaktivního elektronického časopisu a elektronickou platformu pro spolupráci.
Dalším úkolem je využití programu NovaVoice (který kombinuje obraz, text a zvuk)
pro podporu výuky práva, tvorbu databází právnických dat a projektových kanceláří
na právnických fakultách. Ne méně důležitá je pak spolupráce při sjednocování
obsahu, struktury a metodiky výuky práva, při tvorbě databází, dokumentů,
elektronického časopisu a rozšiřování slovníků z oblasti práva na právnických
fakultách.
Jean Monnet (EACEA)
„Decide on Europe! Simulation of the EU Decision-making Process for High
School Students“
Řešitel: JUDr. Robert Zbíral, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012-2013
Částka 2013: 269.310,53 Kč
Project aims to overcome the deficit by presenting the EU as lively organization, in
which the interests of citizens, interest groups, political groups and Member States
negotiate in order to conclude (ideally, to be sure) an acceptable solution to the
interest of Europe. The means to achieve the goal is an organization of nationwide
simulation of EU decision-making process with almost 70 participating students and
14 teachers.
„The Mechanism of Human Rights Protection at the Level of the EU“
Řešitel: doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph. D.
Období řešení projektu: 2011-2014
Částka 2013: 101.581,56 Kč

The main objective of the project is the introducing of a new compulsory course on
mechanism of human rights protection on the level of the EU for students of the
Palacky University. Besides the detailed analysis of the Charter (its structure,
content, peculiarities of its ratione loci in some countries and issues of its control
mechanism), the course will focus also on the other modifications brought by Lisbon
Treaty in the field of human rights. Especially the envisaged accession of the EU to
the European Convention on human rights will be examined, including the solving of
problems, which deal with this step (for instance the introduction of the co-defendant
procedure).The integral part of the course creates the detailed acquitance with the
recent case-law of Luxembourg court in the field of the application of the Charter and
some other mechanisms (political procedure under art. 7, role of the EU Fundamental
rights Agency, etc.).
"Eastern Pertnership and its prospects with a view of legal approximation, rule
of law and human rights"
Řešitel: doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.
Období řešení projektu: 2011-2013
Částka 2013: 738.611,92 Kč
The realisation of the project will enable to do the scientific conclusions on the related
issues, the formulation of the appropropriate strategies for the EU in the field of the
negotiation and implementation of the new generation of the Association Agreements
and to do the recommendations concerning the improvement of the preparedness pf
the Partnership countries in this respekt. The great part of the project will be
dedicated also to the research of how the modifications of Lisabon Treaty in the
external relations law will affect the policy of Eastern Neighbourhood. This Research
project is realised by the Multinational team of the researchers from the Palacky
University /coordinator/, University of Heilderberg, Kiev Mohyla University in Kiev and
Comenius University in Bratislava.
„External relations law of the EU“
Řešitel: JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.
Částka 2013: 213.782,11 Kč
Projekt se zaměřil na zavedení nového předmětu zaměřeného na ústavní a
institucionální otázky vnějších vztahů Evropské unie stejně jako na vztahy
s vybranými regiony světa. Konkrétně se témata přednášek týkala role institucí EU ve
vnějších vztazích, pravomocí EU ve vnějších vztazích, pramenů, zejména se
zaměřením na vnějších smlouvy EU a jejich uzavírání, včetně jejich soudní přezkumu
na straně Soudního dvora EU. Dále byla zvláštní pozornost věnována institutu
přidružení k Evropské unii (včetně východního partnerství), vztahům EU z AKP
zeměmi, jakožto i dalším vybraným regionům světa. Konečně samostatná část se
zaobírala lidskoprávními otázkami ve vnějších vztazích EU.
„European Union Meets Faculty of Science“
Řešitel: JUDr. Robert Zbíral, Ph.D.

Částka 2013: 317.279, 82 Kč
The EU has immense impact on day-to-day life of almost all citizens in Europe. Yet
even many educated ones still feel it is worlds apart and view it as too complex and
incomprehensible. The main objective of the presented JM Module is to bridge the
gap to one such group, namely the students of Faculty of Science of Palacky
University. Although the EU pursues numerous activities that directly relate to their
professional background, the Faculty so far has not offered any course with such
content.
Studentská grantová soutěž IGA (Univerzita Palackého v Olomouci)
„Hledání právní úpravy pro osiřelá díla“
Řešitel: Mgr. Petr Prchal
Období řešení: 2013-2014
Částka 2013: 187 600 Kč
Osiřelá díla jsou autorská díla a jiné předměty ochrany, u kterých nelze dohledat
nositele práv. Nemožnost dohledání pak konkrétně znamená nemožnost určení a
nemožnost nalezení nositele práv. Z osiřelých děl neplyne nikomu žádný užitek,
naopak významně brání tomu, aby tato díla mohla být užívána subjekty, které o ně
jeví zájem, nemohou se stát součástí nově tvořených děl. Řešení této problematiky
spočívá ve hledání odpovídající právní úpravy, která by negativní důsledky
vyplývající z nemožnosti dohledat nositele práv u těchto děl odstranila. Hledání
takové právní úpravy je cílem projektu.
„Boj proti násilné kriminalitě“
Řešitel: Mgr. Lenka Staňková
Období řešení projektu: 2013-2014
Částka 2013: 351 874 Kč
Projekt se zabývá fenoménem násilné kriminality jako specifického druhu trestné
činnosti, jejímž charakteristickým prvkem je použití násilí. Projekt si klade za cíl
prozkoumat tuto problematiku z pohledu několika oborů: kriminalistiky, kriminologie,
penologie a trestního práva. V projektu bude analyzována právní úprava česká v
komparaci s právní úpravou francouzskou a norskou, v návaznosti na to jsou
připojeny penologické poznatky. Dále projekt zkoumá fenomén násilné kriminality z
pohledu kriminologie a analyzuje výskyt jednotlivých typů násilné trestné činnosti a
jejich pachatele. Kriminalistická část se zabývá metodikou vyšetřování násilné
kriminality.
„Evropská unie v měnícím se světě - aktuální reflexe v právu EU“
Řešitel: doc. JUDr. Naděžda Šišková Ph.D.
Období řešení projektu: 2013-2014
Částka 2013: 237 917 Kč

Projekt se zaměřuje na analýzu právních nástrojů, kterými EU se snaží vyrovnat a s
aktuálními výzvami, jež přináší období po Lisabonské smlouvě. Významně se
soustředí na tři hlavní směry vědeckého zkoumání: Prvním směrem je odpověď
evropského práva na hospodářskou krizi a krizi v eurozóně. Druhým zkoumaným
směrem v rámci projektu se stane vývoj právních vztahů mezi EU a jejími východními
sousedy, včetně relevantních právních nástrojů ve vztahu ke státům Východního
partnerství a perspektiv budoucího vývoje ve smluvní oblasti. Třetím výzkumným
směrem se má stát analýza právních dopadů připravovaného přistoupení EU k
Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a základních svobod. Součástí výzkumu
ve všech výše uvedených směrech bude hodnocení těchto změn ve vztahu
k právnímu řádu ČR a jeho interakci k právu EU.
„Rodinná mediace“
Řešitel: Mgr. Anna Kováčová
Období řešení projektu: 2013-2014
Částka 2013: 382 421 Kč
Projekt se zaměřuje na problematiku řešení rodinných konfliktů pomocí mediace v
České republice. Rodinná mediace má svá specifika, kterými se odlišuje od jiných
oblastí využití mediace. Cílem tohoto projektu bude zaměření na charakteristiky
rodinné mediace, a to po stránce právní i praktického využití. Zamýšlený projekt má
za cíl provést komplexní analýzu oblasti řešení rodinných konfliktů z pohledu
mediace, s tím, že výstupy projektu přispějí k obohacení poznatků zapojených
odborníků a institucí a zkvalitnění praxe.
„Pojetí věci a člověka v novém občanském zákoníku a jeho reflexe do civilního
procesu“
Řešitel: Mgr. Antonín Stanislav
Období řešení projektu: 2013-2014
Částka 2013: 403 146 Kč
Předkládaný projekt je detailním zpracováním nového pojetí věci a člověka.
Předmětem práce na projektu je podrobná analýza hmotněprávní úpravy v novém
občanském zákoníku v kontextu s historickým exkursem a komparací s úpravou ve
vybraných státech evropského prostoru, se kterými nás pojí historické konsekvence
nebo jejich soukromoprávní předpisy a které do jisté míry ovlivnily tvorbu nového
občanského zákoníku, a na ní navazující navrhované procesní úpravy.
„Konsenzuální formy trestního řízení“
Řešitel: Mgr. Lukáš Svrček
Období řešení projektu: 2013-2014
Částka 2013: 223 505 Kč
Základním cílem uvažovaného projektu je detailní rozbor, zda mají konsenzuální
formy trestního řízení (jako alternativa klasického pojetí trestního procesu) své místo

v českém trestním procesu a to jednak s ohledem na ryze praktické aktuální
požadavky společnosti stran trestního řízení, ale také zda zaváděním těchto
konsenzuálních forem nedochází k porušování vymezených zásad trestního řízení, z
nichž projevy některých těchto zásad lze nalézt také v ústavním pořádku České
republiky. Druhou, neméně významnou, oblastí bude komparace se zeměmi, kde je
používán právní systém anglosaský. Zde půjde zejména o Velkou Británii.
„Historie, současnost a perspektivy znalecké činnosti v České republice“
Řešitel: Mgr. Petr Ševčík
Období řešení projektu: 2013-2014
Částka 2013: 187 010 Kč
Navrhovaný projekt se zaměřuje na vědecký výzkum v oblasti znalecké činnosti.
Mapuje její historii, současnost a perspektivy, včetně tolik nezbytného
komparativního srovnání s obdobnými evropskými právními úpravami. Konkrétně se
tedy jedná především o vývoj pojetí znalecké činnosti od roku 1918 - do současnosti,
analýzu současného stavu znalecké činnosti a jejích nedostatků, tj. nedostatků
právní úpravy a z toho plynoucích důsledků v každodenní praxi, podrobné
zmapování legislativních snah od roku 1989 do současnosti a komparativní srovnání
s jinými státy Evropské unie, které mají obdobný model fungování znalecké činnosti.
„Trestní odpovědnost ve sportu“
Řešitel: JUDr. Bronislava Coufalová Ph.D.
Období řešení projektu: 2013-2014
Částka 2013: 292 594 Kč
Projekt se zabývá trestněprávní odpovědností ve sportu a vzhledem k obsáhlosti
tématu jej můžeme rozdělit do tří oblastí. První oblast se týká trestněprávní
odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy, otázky okolností vylučujících
protiprávnost, dopingu apod. V druhé oblasti jsou řešeny otázky týkající se
trestněprávní odpovědnosti fyzických i právnických osob pracujících a fungujících ve
sportu, především otázka úplatkářství, korupce, odpovědnosti agentů, představitelů
klubů, jakož i odpovědnost klubů a oddílů samotných. Třetí oblast obsahuje zejména
problematiku trestněprávní odpovědnosti na sportovištích.
„Eurojust jako orgán justiční spolupráce členských států v trestních věcech a
perspektivy jeho přeměny v Úřad evropského veřejného žalobce“
Řešitel: Mgr. et Mgr. Zdeněk Kopečný
Období řešení projektu: 2013-2014
Částka 2013: 321 514 Kč
Projekt reaguje na aktuální vývoj justiční spolupráce v trestních věcech v rámci
Evropské unie, kde se stále diskutovanější perspektivou zdá být vytvoření Úřadu
evropského veřejného žalobce. Tento úřad by měl, dle Smlouvy o fungování
Evropské unie, vzniknout transformací Evropské jednotky pro justiční spolupráci

Eurojust. S tímto postupem dle čl. 86 SFEU je spojena celá řada dosud
nevyřešených otázek a tak se tato problematika nabízí k podrobnému vědeckému
zkoumání a to hned ve třech rovinách: rovina trestního práva, rovina evropského
práva a v neposlední řadě rovina politologická.
„ 20 let samostatnosti ČR - mezinárodněprávní aspekty vzniku a zániku státu“
Řešitel: JUDr. Martin FAIX Ph.D., MJI
Období řešení projektu: 2013-2014
Částka 2013: 382 919 Kč
Projekt směřuje k prozkoumání mezinárodněprávních aspektů vzniku a zániku státu.
Výchozím bodem je představení těchto aspektů na příkladu vzniku samostatné ČR,
jehož dvacáté výročí si letos připomínáme. V současném mezinárodním a také
vnitrostátním právu vznik, resp. zánik státu provází množství otázek (státní
občanství, sukcese do smluv a mezinárodních organizací). Tyto otázky jsou
upraveny často jen dílčím způsobem a mnohdy odděleně, nezávisle na sobě. Cílem
projektu je přinést komplexní pohled na fenomén vzniku a zániku státu na příkladu
ČR a také ve srovnání s nedávnými případy (Jugoslávie, Kosovo, Jižní Súdán aj.)
„Řešení bagatelních deliktů“
Řešitel: Mgr. Pavel Jiříček
Období řešení projektu: 2013-2014
Částka 2013: 402 134 Kč
O projektu: Bagatelní delikt, tedy méně závažné protiprávní jednání, představuje
hraniční jednání, na které za určitých okolností ještě postačuje aplikace
soukromoprávní odpovědnosti, jindy je třeba již uplatnit odpovědnost správněprávní
a v některých případech je již nezbytné uplatnit důsledky trestněprávní odpovědnosti.
Nadměrné užívání trestní represe nevyhnutelně vede k přetíženosti trestní justice,
které má za následek její neefektivitu, a k přeplnění věznic. Řešitelé projektu
zaměřují na hlavní nedostatky současné české právní úpravy související s danou
problematikou a s využitím komparace s právními řády vybraných států stanovují
možná řešení těchto nedostatků de lege ferenda.

4.2 Vědecké konference pořádané PF UP v Olomouci v roce 2013
Mezinárodní konference Olomoucké právnické dny 2013
9. – 10. května 2013
Konferenci zahájil plenární přednáškou předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský,
dalšími významnými hosty byl Eduard Bárány ze Slovenské akademie věd a profesor
Univerzity v Lodži Krzysztof Skotnicki, který je zároveň honorárním konzulem České
republiky v Lodži.
Jednání probíhalo ve 14 sekcích
Konference se zúčastnilo více než 300 účastníků

Mezinárodní konference Access to Environmental Information in the EU:
Member States – Fiction or Reality?
17. dubna 2013
Konference pořádána PF UP - dr. Tomoszková, host: Susan Wolf z Northumbria
Law School, UK.
Mezinárodní konference Právní jednání, Opravné prostředky, Rodičovství
8. února 2013
Významní hosté: Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Doc. JUDr. Bohumil Havel,
Ph.D.,ÚSP AV ČR.
Vědecká konference Deset let od přijetí zákona o soudnictví ve věcech
mládeže: bilance a perspektiva
14. června 2013
Konferenci pořádala PF ve spolupráci s Českou kriminologickou společností, mezi
významnými hosty byly např. prof. Helena Válková a předseda České kriminologické
společnosti Miroslav Scheinost.
Mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků
15. – 17. 9. 2013 v Hrubé Vodě u Olomouce
organizováno PF UP
Mezinárodní konference Mediace 2013. Cesta ke spolupráci a smíru.
27. – 28. 9. 2013
Z výstupů konference vydána monografie, „virtuálním“ hostem byl americký mediátor
a zakladatel transformativní mediace Joe Folger (přednáška prostřednictvím Skype)
4.3 Publikační činnost PF UP v Olomouci v roce 2013
Akademičtí pracovníci a doktorandi PF UP v Olomouci vytvořili v roce 2013 celkem
246 základních publikačních výstupů, v této struktuře:
a) odborné články - 134
b) odborné knihy - 24
c) učebnice a skripta - 23
b) kapitoly v knihách - 65
Knižní publikace pracovníků PF UP v Olomouci vydané v roce 2013:
BEZOUŠKA, P., PIECHOWICZOVÁ, L. Nový občanský zákoník - nejdůležitější změny.
Olomouc : ANAG, 2013. 376 s. ISBN 978-80-7263-819-2.
BÍLÝ, J., KAŠPAR, Z. Moravští rodové. Část 1.. Ostrava : Key Publishing, 2013. 1134 s.
ISBN 978-80-7418-193-1.
BUBELOVÁ, K., DOSTALÍK, P. Praktikum z římského práva. Praha : Leges, 2013. 192 s.
ISBN 978-80-87576-61-8.

BUREŠ, P. Public International Law. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 84 s. ISBN 97880-244-3804-7.
DAJCZAK, W., GIARO, T., LONGCHAMPS DE BÉRIER, F., DOSTALÍK, P. Právo římské.
Základy soukromého práva. Olomouc : Iuridicum Olomucense, 2013. 423 s. ISBN 978-8087382-41-7.
DOHNAL, J., ŠPERKA, T. Spotřebitel. Jak být úspěšný v reklamačním řízení a bránit svá
práva před soudem.. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013. 56 s. ISBN 978-80-7357-399-7.
FAIX, M. Law of Armed Conflict and Use of Force. Part One. Securing International Pace
and Security: International Law on the Use of Force. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013.
115 s. ISBN 978-80-244-3496-4.
FAIX, M. Law of Armed Conflict and Use of Force. Part Two. Limiting the Effects of War:
International Law of Armed Conflict. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 211 s. ISBN
978-80-244-3498-8.
FAIX, M., BUREŠ, P., SVAČEK, O. Vznik a uznání státu. Aktuální pohled mezinárodního
práva.. Praha : Leges, 2013. 144 s. ISBN 978-80-87576-83-0.
FIALA, V. Politické stranictví ve východní Africe (Džibuti, Somálsko, Tanzánie a Uganda).
Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2013. 144 s. ISBN 978-80-87382-46-2.
FIALA, V. Teorie a praxe afrických politických stran. Olomouc : Iuridicum Olomoucense,
2013. 386 s. ISBN 978-80-87382-37-0.
FRUMAROVÁ, K., POUPEROVÁ, O., MADLEŇÁKOVÁ, L. Praktikum z obecného správního
práva, 1.část. Praha : Leges, 2013. 80 s. ISBN 978-80-87576-63-2.
GADASOVÁ, D. Základy veřejného práva pro andragogy. Olomouc : Vydavatelství Univerzity
Palackého v Olomouci, 2013. 113 s. ISBN 978-80-244-3585-5.
HALÍŘOVÁ, G., VESELÝ, J., GALVAS, M., HLOUŠEK, J., ŠIMÁK, M., TOMEŠ, I. Právo
sociálního zabezpečení. Praha : Linde Praha, 2013. 312 s. ISBN 978-80-7201-915-1.
HAMUĽÁK, O. Integrující se Evropa a suverenita České republiky. Olomouc : Univerzita
Palackého, 2013. 134 s. ISBN 978-80-244-3816-0.
HAMUĽÁK, O., STEHLÍK, V. European Union Constitutional Law: Revealing the Complex
Constitutional System of the European Union. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 204 s.
ISBN 978-80-244-3615-9.
HAMUĽÁK, O., STEHLÍK, V. Praktikum práva Evropské unie - Ústavní základy a soudnictví.
2. upravené a aktualizované vydání. Praha : Leges, 2013. 224 s. ISBN 978-80-87576-68-7.
IVANOVÁ, K., JURÍČKOVÁ, L., KLIMENT, P., SMÉKALOVÁ, L., LUŽNÝ, J., ŠPATENKOVÁ,
N., BELLOVÁ, J., BUŽGOVÁ, R., VANČURA, P. Advocacy for frail and incompetent elderly.
on-line : Lambert Academic Publishing, 2013. 120 s. ISBN 978-3-8484-8634-2.
JAMBOROVÁ, L., ŠČERBA, F. Trestní právo v praxi sociální práce. Olomouc : Univerzita
Palackého v Olomouci, 2013. 61 s. ISBN 978-80-244-3612-8.
JANIŠOVÁ, J., JANIŠ, D. Zemské zřízení Markrabství moravského z roku 1516. Počátky
kodifikace zemského práva na Moravě. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2013. 198 s.
ISBN 978-80-87382-34-9.
JIRÁSEK, J., BARTOŇ, M., SOVINSKÝ, J., TOMOSZEK, M. Ústavní základy organizace
státu. Praha : Nakladatelství Leges, s. r. o., 2013. 368 s. ISBN 978-80-87576-57-1.
KLČOVÁ, R. Odborný cízí jazyk - Právní němčina 1. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013.
ISBN 978-80-7409-061-5.
OSINA, P. Teorie práva. Praha : Leges, 2013. 236 s. ISBN 978-80-87576-65-6.

PAPOUŠKOVÁ, Z., KOHAJDA, M., BOHÁČ, R., VESELÁ, L., DURAČINSKÁ, M.,
KORONCZIOVÁ, A., BELLOVÁ, J., MATOUŠEK, P., ŠPÍRKOVÁ, T. Aktuální otázky
finančního práva ve středoevropském prostoru. Olomouc : Iuridicum olomucense o. p. s.,
2013. 354 s. ISBN 978-80-87382-43-1.
PETR, P. Vlastnictví bytů v Evropě. Brno : Institut vzdělávání SOKRATES, 2013. 129 s.
ISBN 978-80-86572-78-9.
PRCHAL, P. Osiřelá díla. Praha : Linde, 2013. 208 s. ISBN 978-80-7201-919-9.
PRCHAL, P. Zakázková autorská díla z pohledu práva závazkového a autorského. Praha :
Linde, 2013. 152 s. ISBN 978-80-7201-903-8.
STEHLÍK, V., HAMUĽÁK, O. Handbook on EU Internal Market. Olomouc : Univerzita
Palackého, 2013. 142 s. ISBN 978-80-244-3856-6.
STEHLÍK, V., HAMUĽÁK, O. Legal Issues of EU Internal Market: Understanding Four
Freedoms. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 248 s. ISBN 978-80-244-3616-6.
SÝKORA, T., HAVELKA, J., ZLÁMAL, J., JÁRA, M., BELLOVÁ, J. Minimum podnikatele.
Olomouc : Hospodářská komora Olomouc, 2013. ISBN 978-80-244-3801-6.
ŠÍNOVÁ, R., ŠMÍD, O., JURÁŠ, M., BEZOUŠKOVÁ, L., CILEČKOVÁ, K., DEMJANOVÁ, R.,
HAMUĽÁKOVÁ, K., JANIŠ, D., JANIŠOVÁ, J., KRÁLÍČKOVÁ, Z., LÁDOVÁ, P.,
LUPRICHOVÁ, P., MAREK, T., MÁTEJOVÁ, A., PAVLÍČEK, T., POHANČENÍKOVÁ, L.,
RAŠOVSKÝ, D., SEDLÁK, P., SCHÖN, M., SMOLÍKOVÁ, K., SVOBODA, K., ŠOŠKOVÁ, I.,
VALENTOVÁ, L., VOLKOVÁ, J., WESTPHALOVÁ, L., ZEMANDLOVÁ, A., ZRŮST,
J. Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého.
Praha : Leges, 2013. 304 s. ISBN 978-80-87576-74-8.
ŠMÍD, O., ŠÍNOVÁ, R., ČUHELOVÁ, K., LÁDOVÁ, P., VALENTOVÁ, L., LUPRICHOVÁ, P.,
KOTRECOVÁ, A. Rozvod manželství. Praha : Leges, 2013. 336 s. ISBN 978-80-87576-66-3.
TINTĚRA, T., STANISLAV, A. Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku.
Praha : Leges, 2013. 198 s. ISBN 978-80-87576-75-5.
TOMOSZEK, M. Ústavní odpovědnost v ústavním systému Polské republiky. Praha : Linde
Praha a.s., 2013. 178 s. ISBN 978-80-7201-908-3.
TOMOSZEK, M., SOVINSKÝ, J. Constitutional Systems of European Countries – Reader.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 260 s.
VÍCHA, O., MORÁVEK, J., TOMÁŠKOVÁ, V., BERNARD, M. Zákon o ochraně ovzduší.
Komentář. Praha : Nakladatelství C.H.Beck, 2013. 415 s. ISBN 978-80-7400-477-3.
VÍCHA, O., TOMOSZKOVÁ, V., VOPAŘILOVÁ, M. Praktikum z práva životního prostředí.
Praha : Nakladatelství Leges, 2013. 192 s. ISBN 978-80-87576-71-7.
VYSTRČILOVÁ, R. ENGLISH FOR LEGAL STUDIES. Olomouc : Univerzita Palackého,
2013. 50 s. ISBN 978-80-7409-065-3.
VYSTRČILOVÁ, R. Odborný cizí jazyk – právní angličtina I. (Language for Specific Purposes
– Legal English I). Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 60 s. ISBN 978-80-7409-055-4.
VYSTRČILOVÁ, R. Odborný cizí jazyk – PRÁVNÍ ANGLIČTINA II. (Language for Specific
Purposes – Legal English II. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 70 s. ISBN 978-807409-056-1.
ZBÍRAL, R. Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii: Cesta bez zpátečního
lístku?. Praha : Leges, 2013. 224 s. ISBN 978-80-87576-72-4.
ZLÁMAL, J., BELLOVÁ, J. Ekonomika zdravotnictví - 2. aktualizované vydání. Brno :
NCONZO Brno, 2013. 248 s. ISBN 978-80-7013-551-8.

5. Aktivity dalšího vzdělávání a popularizační aktivity
5.1 Semináře pro odbornou veřejnost v roce 2013
NOZ – obecná část I.
4. 1. 2013, lektor: JUDr. Petr Tégl, Ph.D., 20 účastníků.
NOZ – obecná část II.
11. 1. 2013, lektor: JUDr. Petr Tégl, Ph.D., 20 účastníků.
Věcná práva v NOZ – I. Část
18. 1. 2013, . JUDr. Petr Tégl, Ph.D., 24 účastníků.
Věcná práva v NOZ – II. Část
25. 1. 2013, lektor: JUDr. Petr Tégl, Ph.D., 12 účastníků.
Nová úprava obchodních společností a pravidla jejich správy
1. 2. 2013, lektor: doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., 30 účastníků.
Změny v dědickém právu po přijetí NOZ
5. 4. 2013, lektor: JUDr. Václav Bednář, Ph.D., 20 účastníků.
Rodinné právo v NOZ – pro matrikáře,
24. 5. 2013, lektor prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., 19 účastníků.
Rodinné právo v NOZ – pro advokáty
31. 5. 2013, lektor: prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., 31 účastníků.
Závazky z právních jednání v NOZ
5. 6. 2013, lektor: JUDr. Milan Hulmák, Ph.D, 24 účastníků.
Závazky z deliktů v NOZ
14. 6. 2013, lektor: Mgr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M., 25 účastníků.
Harmonizace procesního práva s NOZ
1.11 2013, lektor: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., 29 účastníků.
Zvláštní řízení soudní
29. 11. 2013, lektor: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., 31 účastníků.
Specializační kurz pro zaměstnance ČSSZ: Evropské a mezinárodní právo sociálního
zabezpečení - tento kurz se realizuje každý rok na základě smlouvy s ČSSZ, v celkovém
rozsahu 34 hod. Pravidelně se ho účastní 30 zaměstnanců, kurz je rozdělen do 2
vzdělávacích 3denních bloků, v roce 2013 v datech: 12. – 14. 2. 2013 a 11.- 13. 9. 2013
(vždy 30 účastníků)
Školení pro učitele gymnázií „NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK – podstatné změny v
kostce pro učitele gymnázií“
27. 6. 2013, lektor: JUDr. Petr Tégl, Ph.D., semináře se zúčastnilo 20 učitelů ZSV z těchto
gymnázií: Gymnázium Hejčín, G. Jakuba Škody, Gymnázium a SOŠ, p. o., G. Šternberk,
Masarykovo gymnázium a Jazyková škola, G. Ústí nad Orlicí, G. Hranice, G. Kroměříž, G.
Česká Třebová, Matiční gymnázium v Ostravě, Wichterlovo gymnázium, Ostrava – Poruba,
p. o., Masarykovo gymnázium Vsetín

5.2 Dětská univerzita
13. Únor 2013 - Banánová republika: zřiďme si stát dle vlastních pravidel, výuku vedla dr.
Madleňáková.
14. Listopad 2013 – Když se sousedi soudí, výuku vedly dr. Hamuľáková a dr. Křiváčková.

5.3 Vědecké kavárny PF UP v Olomouci
19. listopad 2013, 19:00 - Hraniční případy umělecké tvorby a projevu názoru z pohledu
práva, Vědecká kavárna s doc. JUDr. Michalem Bartoněm, Ph.D.
25. listopad 2013, 19:00 - Postavení prezidenta České republiky aneb Parlamentní nebo
poloprezidentský systém?, Vědecká kavárna s JUDr. Maximem Tomoszkem, Ph.D.
2. 12. 2013 – „Brusel rozhodl, aneb Do jaké míry EU ovlivňuje právní řády států?“, Vědecká
kavárna s PhDr., JUDr. Robertem Zbíralem, Ph.D.

6. Hospodaření PF UP v Olomouci za rok 2013
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 45 833 tis. Kč, dle ukazatele
K příspěvek ve výši 15 012 tis. Kč a příspěvek na rozvoj výzkumné organizace ve
výši 5 794 tis. Kč. Současně byla stanovena fakultě výše participace na nákladech
celouniverzitních aktivit ve výši 11 282 tis. Kč. Návrh dílčího rozpočtu fakulty na
rozdělení finančních prostředků PF UP v Olomouci pro rok 2013 byl předložen
k projednání a schválení v AS PF UP a tento jej dne 27. 03. 2013 schválil.
Hospodářský výsledek
PF UP vykázala za rok 2013 kladný hospodářský výsledek 1 504 892 Kč., což
vyplývalo z finanční strategie fakulty pro rok 2013 tj. tvorby finanční rezervy do
budoucna na pokrytí potřeb souvisejících s neustálým snižováním počtu
financovaných studentů ze strany MŠMT.
Mimo již výše zmiňovanou dotaci v rámci dělení rozpočtu na UP získala PF
Z ostatních kapitol státního rozpočtu prostředky na doktorská stipendia ve výši 2 443
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 9 627 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, přeúčtování režijních nákladů z projektů IGA a
OPVK.
Náklady na služby představují částku ve výši 2 441 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 2012 mírně vzrostly z 1 417 tis. Kč. na 1 490 tis. Kč. Objem
odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši 228 tis. Kč. Další
výraznou nákladovou položkou celkových nákladů tvoří náklady na spotřebu
materiálu ve výši 2 809 tis. Kč, která je představována zejména spotřebou papíru,
obálek a tiskopisů, psacích potřeb, toaletního papíru, čisticích prostředků, tonerů a
inkoustových náplní do tiskáren.
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1
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71

501

Spotřeba materiálu celkem

1 944,69

71

502

Spotřeba energie celkem

71

511

71
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Součet
sl.
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3+4+5+6

3

4

5

6

7

864,91

2 809,60

37,93

587,15

1 191,50

4 626,18

364,44

1 126,37

1 490,81

0,00

0,00

0,00

1 490,81

Opravy a udržování celkem

203,11

108,32

311,44

0,00

0,00

4,62

316,05

512

Cestovné zaměstnanců celkem

376,72

263,27

639,98

0,00

851,24

2 063,54

3 554,76

71

513

Náklady na reprezentaci celkem

0,00

366,86

366,86

0,00

0,00

3,61

370,46

71

518

Ostatní služby celkem

873,42

1 568,23

2 441,65

37,89

452,52

1 157,03

4 089,08

71

521

Mzdy celkem

31
714,19

1 598,85

33
313,04

3 838,34

307,63

13
711,50

51
170,50

71

524

Zákonné pojištění celkem

10
654,82

457,11

11
111,93

1 267,87

104,38

4 079,17

16
563,36

71

525

celkem

150,04

0,48

150,52

4,18

4,73

40,45

199,88

71

527

Zákonné sociální náklady celkem

829,95

834,34

1 664,29

38,38

0,00

9,33

1 712,00

71

528

Ostatní sociální náklady celkem

39,35

0,00

39,35

0,00

0,00

2,49

41,85

71

531

Daň silniční celkem

4,18

0,00

4,18

0,00

0,00

0,00

4,18

71

545

Kurzové ztráty celkem

2,82

8,76

11,58

0,00

0,16

7,28

19,01

71

549

Jiné ostatní náklady celkem

5 732,38

3 895,14

9 627,52

555,28

1 127,16

884,32

12
194,27

71

551

Odpisy dlouhodobého NM a HM 228,66
celkem

0,00

228,66

0,00

0,00

0,00

228,66

71

582

Poskytnuté
celkem

14,61

20,06

0,00

0,00

7,67

27,73

71

602

Tržby z prodeje služeb celkem

0,00

-5 616,52

-5
616,52

0,00

0,00

0,00

-5
616,52

71

604

Tržby za prodané zboží celkem

0,00

-19,46

-19,46

0,00

0,00

0,00

-19,46

členské

příspěvky 5,45

VV

71

613

Změna
celkem

71

645

71

stavu

zásob

výrobků 0,00

26,14

26,14

0,00

0,00

0,00

26,14

Kurzové zisky celkem

0,00

-0,56

-0,56

0,00

-0,13

-0,01

-0,70

648

Zúčtování fondů celkem

0,00

-2 550,67

-2
550,67

0,00

-14,76

-560,34

-3
125,77

71

649

Jiné ostatní výnosy celkem

-97,50

-4 466,90

-4
564,40

0,00

0,00

-864,00

-5
428,40

71

691

Provozní dotace celkem

0,00

0,00

0,00

-5
794,00

-3 409,00

-22
742,13

-31
945,13

71

692

Příspěvek
[ukazatelé -53
A,B,C,D,F,M,S,U] celkem
294,84

0,00

-53
294,84

0,00

0,00

0,00

-53
294,84

71

710

Vnitro náklady / výnosy celkem

268,13

283,72

551,84

14,13

36,65

1 023,98

1 626,60

71

720

celkem

0,00

-267,88

-267,88

0,00

-47,72

-20,00

-335,60

71

Axx

Náklady celkem

53
392,33

11 390,96

64
783,30

5 794,00

3 471,61

24
186,48

98
235,39

71

Bxx

Výnosy celkem

-53
392,33

-12 895,85

-66
288,18

-5
794,00

-3 471,61

-24
186,48

-99
740,28

71

Cxx

HV celkem

0,00

-1 504,89

-1
504,89

0,00

0,00

0,00

-1
504,89

Stav fondů PF UP k 31. 12. 2013
Název fondu

zůstatek
1.1.2012

Fond stipendijní

5 433 610,10

Fond sociální
Fond odměn

756 006,94
20 000,00

k tvorba
2012

za

r. čerpání
2012

za

r. zůstatek k 31.12.2012

2 245 660,41

1 698 283,00

5 980 987,51

374 052,52

721 400,00

417 659,46

0,00

0,00

20 000,00

Fond provozních prostředků

6 563 767,52

7 126 354,10

0,00

Fond reprodukce inv. majetku

1 711 267,24

131 167,00

431 762,03

1 410 672,21

Fond účelově určených prostředků

2 511 548,43

566 018,92

2 023 029,51

77 500,00

13 690 121,62

Investiční akce na PF v roce 2013
Zdroj FRIM (fond reprodukce investičního majetku), vytvořil v roce 2013 PF UP
částku 131 167 Kč a ta byla použita dle rozpisu níže.
Právnická fakulta UP - Investiční akce – rok 2013
prosinec
B PF

431 762 Kčaudiovizuální technika v aule a malých sálech budovy

Investice na PF financované v rámci rozvojového projektu z RUP
srpen

580 738 Kčvýměna podlahových krytin – budova A PF

září

527 066 Kč výměna podlahových krytin – budova B PF

prosinec
budovy B PF

2 694 194 Kč audiovizuální technika v aule a malých sálech

