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Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere.
Poctivě žít, nikomu neškodit, každému dávat, co mu patří. 

Domitius Ulpianus, Regularum in Digesto, lib. I, 10, 1
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Právnická fakulta Univerzity Palackého navazuje na staletou 
tradici vysokého právnického učení v Olomouci. Její moder-
ní historie se začala psát v roce 1991, kdy vznikla jako první 
porevoluční právnická fakulta v tehdejším Československu.

Jejím posláním je podporovat hodnoty svobody, demo-
kracie a  občanské společnosti. Akademici kladou důraz 
na praktické formy výuky, významné místo mezi nimi 
má dovednostní učení. Fakulta disponuje moderními vý-
ukovými prostorami, které se využívají také při pořádání 
vědeckých konferencí nebo slavnostních shromáždění.

Právnická fakulta v  roce 2016 pokračovala ve zvyšová-
ní kvality vzdělávacích, vědeckých a  tvůrčích procesů. 

Právnická fakulta dále rozšiřovala své aktivity smě-
rem k  veřejnosti. V  roce 2016 pokračovala v  realizaci 
výuky v  rámci Univerzity třetího věku, Celoživotního 
vzdělávání a Dětské univerzity.

Tato výroční zpráva o  činnosti a  hospodaření právnické 
fakulty obsahuje informace o  vnitřní organizaci fakulty, 
informace o studijních záležitostech, o personálním obsa-
zení fakulty, o vývoji vědecko-výzkumných aktivit, interna-
cionalizaci, hospodaření a dalších aktivitách v roce 2016.
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VEDENÍ PRÁVNICKÉ FAKULTY

Děkanka: 
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

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

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. 
proděkanka pro vědu a výzkum 

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

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

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

Tajemník fakulty:
Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D.

NÁZEV A ADRESA
 
Právnická fakulta Univerzity Palackého 
(PF UP) v Olomouci
třída 17. listopadu 8
pošt. schránka 16
771 11 Olomouc
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I. CENTRÁLNÍ 
ADMINISTRATIVNÍ JEDNOTKY

1. Sekretariát děkanky:
Renáta Grézlová

2. Studijní oddělení:

Vedoucí:
Bc. Vladěna Břeňová, DiS.
správa a zajištění agendy související se studiem 
na fakultě, databáze STAG, přijímací řízení

Referentky:
Mgr. Martina Burýšková
magisterské studium oboru Právo 2.-5. ročník

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

Bc. Alice Tandlerová
studium v doktorském studijním programu, adminis-
trátorka oboru Právo v CŽV, rigorózní řízení 

3. Zahraniční oddělení:
Mgr. Radana Kuncová – referentka zahraničního 
oddělení

Mgr. Lucie Kovaříková, Ph.D. – referentka 
zahraničního oddělení

4. Oddělení komunikace a vnějších vztahů:
Mgr. Eva Hrudníková

5. Personální a mzdové oddělení:
Anna Hanková

6. Ekonomický úsek:
Marcela Mazuráková

7. Podatelna:
Bc. Eva Grulichová

8. Správce počítačové sítě:
Mgr. Petr Šuta

9. Provozní úsek:
Zdeněk Nožka – vedoucí
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II. KATEDRY A CENTRA

Katedra jazyků 
(vedoucí – Mgr. Leona Černá)

Katedra mezinárodního a evropského práva 
(vedoucí – doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.)

Katedra politologie a společenských věd 
(vedoucí – doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.)

Katedra soukromého práva a civilního procesu 
(vedoucí – prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.)

Katedra správního práva a finančního práva 
(vedoucí – doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.)

Katedra teorie práva a právních dějin 
(vedoucí – JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.)

Katedra trestního práva 
(vedoucí – prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.)

Katedra ústavního práva 
(vedoucí – doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.)

Centrum pro klinické právní vzdělávání 
(vedoucí – JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.)

Centrum pro vědu a výzkum 
(vedoucí - doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.)
Lukáš Walek 
Mgr. Dagmar Skoupilová

III. SAMOSPRÁVNÉ 
AKADEMICKÉ ORGÁNY

AKADEMICKÝ SENÁT

(funkční období od 22. 11. 2015) 
V průběhu roku 2016 zasedal tento senát v ter-
mínech: 25. 1., 14. 3., 4. 4., 30. 5., 28. 6., 19. 9., 21. 11. 
Zápisy z  jednání lze najít na http://www.pf.upol.
cz//akademicky-senat.cz

Předseda senátu:
doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D., katedra ústavního 
práva

Místopředseda: 
Milan Vařeka – student oboru Právo 

Další členové – akademičtí pracovníci:
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D., katedra správního 
práva a finančního práva
doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D., katedra správ-
ního práva a finančního práva
JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D., katedra soukromého 
práva a civilního procesu
doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D. LL.M., katedra soukro-
mého práva a civilního procesu
doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M., katedra mezi-
národního a evropského práva
JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D., LL.M., katedra meziná-
rodního a evropského práva
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., katedra trestního práva
JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D., katedra soukromé-
ho práva a civilního procesu
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Další členové - studenti:
Milan Vařeka – obor Právo
Mgr. Veronika Pochylá - doktorský program Teoretic-
ké právní vědy
Daniel Pospíšil – obor Právo
Ondřej Sasín – obor Právo
Radim Vaněk – obor Právo
Luděk Plachký – obor Právo

VĚDECKÁ RADA

Vědecká rada je samosprávným orgánem fakulty. Je 
složená z významných osobností, jež zastupují obo-
ry, v nichž fakulta realizuje výukovou, výzkumnou či 
jinou činnost. Projednává dlouhodobý záměr fakulty, 
schvaluje studijní programy, také se věnuje habilitač-
nímu řízení a  řízení ke jmenování profesorů. Členy 
jmenuje děkan fakulty po schválení akademickým se-
nátem.

Předsedkyně:
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Interní členové:
doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.
doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.
doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. Alexander Nett, CSc.
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D.
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.
doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.
prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc.

Externí členové:

JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního sou-
du ČR
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., děkan Právnické fa-
kulty Univerzity Komenského v Bratislavě
JUDr. Eduard Bárány, DrSc., Ústav státu a práva SAV 
v Bratislavě
doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., Ústav státu a práva 
AV ČR
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., děkanka Práv-
nické fakulty UPJŠ Košice
prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Ústav státu a práva AV ČR
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Ústav státu a práva 
AV ČR
doc. JUDr.  Josef Kotásek, Ph.D., proděkan pro vědu 
a  výzkum, Právnická fakulta Masarykovy univerzity 
v Brně
doc. JUDr. Filip Křepelka, PhD., vedoucí Katedry me-
zinárodního a  evropského práva, Právnická fakulta 
Masarykovy univerzity v Brně
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze
doc. JUDr. Mgr.  Andrea Olšovská, PhD., děkanka 
Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě
JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., děkanka Právnic-
ké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího 
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soudu ČR
doc. JUDr.  Marek Števček, Ph.D., Právnická fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislavě
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., Právnická fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze, LRV

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Předseda:
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

Členové:
JUDr. Martin Kopa, Ph.D.
JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Červínek
Luděk Plachký 
Šárka Vandová

IV. DALŠÍ ORGÁNY FAKULTY

KOLEGIUM DĚKANKY

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

Předsedkyně:
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Členové:
JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI.

JUDr. Monika Horáková, Ph.D.
JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.
JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.
doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.
JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.
Mgr. Leona Černá
doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.
doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.
Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D.
doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.
Daniel Pospíšil

OBOROVÁ RADA DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO 
PROGRAMU

Oborová rada je odborný, kontrolní a hodnotící or-
gán doktorského studijního programu. Rada zejména 
projednává návrhy témat disertačních prací a  jejich 
změny, schvaluje individuální studijní plány a hodno-
tí jeho plnění, navrhuje školitele a členy komisí pro 
přijímací řízení, státní doktorskou zkoušku a  obha-
jobu disertační práce. Členy oborové rady jmenuje 
děkanka po schválení Vědeckou radou PF UP.

Předseda:
prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. (Právnická fakulta UP 
v Olomouci)
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Členové:
JUDr. Eduard Bárány, DrSc. (emeritní místopředseda 
Ústavního soudu SR, Ústav státu a práva SAV)
doc. JUDr.  Michal Bartoň, Ph.D. (Právnická fakulta 
UP v Olomouci)
prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)
doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. (Právnická fa-
kulta UP v Olomouci)
doc. PhDr.  Pavel Hlavinka, Ph.D. (Právnická fakulta 
UP v Olomouci)
doc. JUDr.  Petr Hlavsa, CSc. (Právnická fakulta UP 
v Olomouci)
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (Právnická fakul-
ta UP v Olomouci)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (Právnická fakulta MU 
Brno)
prof. JUDr.  Jiří Jelínek, CSc. (Právnická fakulta UP 
v Olomouci, Právnická fakulta UK Praha)
doc. JUDr.  Jiří Jirásek, CSc. (Právnická fakulta UP 
v Olomouci)
doc. JUDr.  Filip. Melzer, Ph.D., LL.M. (Právnická fa-
kulta UP v Olomouci)
prof. JUDr. Jan Musil, CSc. (Ústavní soud ČR)
doc. JUDr.  Alexander Nett, CSc. (Právnická fakulta 
UP v Olomouci)
doc. JUDr.  Ladislav Orosz, CSc. (Ústavný súd SR, 
Právnická fakulta UPJŠ v Košicích)
JUDr.  Olga Pouperová, Ph.D. (Právnická fakulta UP 
v Olomouci)
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. (Právnická fakul-
ta UP v Olomouci, Právnická fakulta UK Praha)
doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D. LL.M. (Právnická fa-
kulta UP v Olomouci)
doc. JUDr.  Filip Ščerba, Ph.D. (Právnická fakulta UP 
v Olomouci)

doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. (Právnická 
fakulta UP v Olomouci)
prof. JUDr.  Ivo Telec, CSc. (Právnická fakulta UP 
v Olomouci)
doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. (Právnická fa-
kulta UP v Olomouci)

ZASTOUPENÍ PRÁVNICKÉ FAKULTY VE VYSOKO-
ŠKOLSKÝCH ORGÁNECH, ČLENSTVÍ V  MEZINÁ-
RODNÍCH ASOCIACÍCH

V Akademickém senátu Univerzity Palackého zastu-
povali v roce 2016 právnickou fakultu dva akademičtí 
pracovníci a jeden student.

Komora akademických pracovníků:
JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D. (současně předsed-
kyně Legislativní komise Akademického senátu UP)
JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.

Studentská komora:
Marek Zápotocký

V Radě vysokých škol zastupoval v roce 2016 Právnic-
kou fakultu Univerzity Palackého JUDr. Ondrej Ha-
muľák, Ph.D.

Právnická fakulta je členem Evropské asociace práv-
nických fakult (ELFA).

ZMĚNY V OBLASTI VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

V roce 2016 bylo vydáno devět směrnic a pět rozhod-
nutí děkanky.
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Směrnice děkanky:

SD-1/2016 o stipendiu J. L. Fischera na podporu stu 
dia v cizojazyčném doktorském studijním programu
SD-2/2016, kterou se mění směrnice č. 2/2011, kterou 
se stanoví podrobnosti k provedení Studijního a zku-
šebního řádu UP na PF
SD-3/2016 o  stipendiu „Faculty of Law Excellen-
ce Scholarship“ na podporu studia v  cizojazyčném 
magisterském studijním programu „Master in Inter-
national and European Law“
SD-4/2016 o pořádání konferencí, workshopů, školení 
a dalších akcí organizovaných na  PF UP nebo jménem 
UP
SD-5/2016 o  některých povinnostech souvisejících 
s podáním žádosti o projekt, grant, výzkumný záměr, 
dotaci nebo jiný příspěvek
SD-6/2016 k provedení Stipendijního řádu Univerzi-
ty Palackého v Olomouci schváleného Akademickým 
senátem UP  a registrovaného MŠMT dne 27. 9. 2012 
pod čj. MŠMT-37972/2012-30
SD-7/2016 o  mimořádných stipendiích za práci po-
mocné vědecké síly a mimořádných stipendiích v dal-
ších případech
SD-8/2016 kterou se mění směrnice děkanky č. 2/2011, 
kterou se stanoví podrobnosti k provedení Studijní-
ho a  zkušebního řádu UP na Právnické fakultě UP, 
ve znění směrnic děkanky č. 2/2013, 3/2013, 5/2013 
a 2/2016
SD-9/2016 o  některých povinnostech souvisejících 
s realizací příjezdu nebo pobytu zahraničního odbor-
níka nebo hosta na PF UP

Rozhodnutí děkanky: 

RD-1/2016 o vyhlášení děkanského volna
RD-2/2016 o vyhlášení děkanského volna
RD-3/2016 o vyhlášení děkanského volna
RD-4/2016 o vyhlášení děkanského volna
RD-5/2016 Harmonogram pro konání státních zá-
věrečných zkoušek v  akademickém roce 2017/2018 
– obor Právo, obor Evropská studia se zaměřením 
na evropské právo a  obor Právo ve veřejné sprá-
vě, Harmonogram pro zadání, tvorbu, odevzdání 
a  ústní obhajoby diplomových a  bakalářských prací

POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE

Posláním Právnické fakulty Univerzity Palackého je 
rozvoj vzdělávacích, výzkumných a  tvůrčích akti-
vit. 

Strategickým cílem je:

• Kvalitní studium a vzdělávání
• Internacionalizace
• Kvalitní vědecká a tvůrčí činnost
• Efektivní systém řízení
• Efektivní, ekonomický, energeticky i ekologicky 

šetrný a uživatelsky přívětivý provoz
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2. STUDIUM
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Právnická fakulta v  roce 2016 realizovala 5 studij-
ních programů, zabezpečovala rigorózní řízení ve 14 
oborech a habilitační řízení v oboru Občanské prá-
vo, vše na základě platných akreditací Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

ROZDĚLENÍ AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ 
(PODLE TYPU STUDIA A FORMY STUDIA)

Bakalářské studijní programy:
Studijní program B6804 – Právní specializace, 
studium bakalářské, forma prezenční
•  obor: Právo ve veřejné správě (akreditováno do 

31. 12. 2019)
• obor: Vyšší justiční úředník (akreditováno do 

31. 10. 2016)

Magisterské studijní programy:
Studijní program M6805 – Právo a právní věda, 
studium magisterské, forma prezenční
• obor: Právo (akreditováno do 31. 8. 2019)

Studijní program N6701 – Politologie, studium 
navazující magisterské, forma prezenční
•  obor: Evropská studia se zaměřením na evrop-

ské právo (akreditováno do 31. 12. 2022)

Studijní program N6804 – Specialisation in 
Law, studium navazující magisterské v  anglickém 
jazyce, forma prezenční
•  obor: International and European Law (akredi-

továno do 31. 12. 2019)

Doktorské studijní programy:
Studijní program P6801 – Teoretické právní 
vědy, studium doktorské, forma prezenční

Studijní program P6801 – Teoretické právní 
vědy, studium doktorské, forma kombinovaná
(akreditováno do 1. 11. 2018)
• obory: Občanské právo, Správní právo, Trestní 

právo, Ústavní právo, Evropské a  mezinárodní 
právo 

Studijní program P6801 (v anglickém jazyce) – 
Theoretical Legal Sciences, studium doktorské, 
forma prezenční
• obor: European and International Law

Studijní program P6801 (v anglickém jazyce) – 
Theoretical Legal Sciences, studium doktorské, for-
ma kombinovaná
•  obor: European and International Law

Akreditace pro habilitační řízení v  oboru Ob-
čanské právo s oprávněním udělovat titul docent 
v tomto oboru.

V roce 2016 realizovala Vědecká rada Právnické fa-
kulty UP jedno habilitační řízení – 
doc. JUDr. Petra Tégla, Ph.D.

Mimo akreditované studijní programy se na práv-
nické fakultě v  roce 2016 stejně jako v  minulých 
letech realizovala celá řada vzdělávacích aktivit na-
mířených dovnitř fakulty. Pořádaly se workshopy, 
soutěže, kurzy, besedy, letní školy, školení určené 
jak studentům, tak akademickým pracovníkům. Při 
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těchto vzdělávacích aktivitách fakulta často spolu-
pracovala se studentskými spolky působícími při 
právnické fakultě – zejména s ELSA (The European 
Law Students´ Association) Olomouc a  Nugis Fi-
nem. Uskutečnily se například:

•  Summer Law School
Již druhý ročník Summer Law School  uspořádala 
olomoucká pobočka sdružení studentů práv ELSA 
k aktuálním otázkám medicínského práva. 

• Česko-francouzská letní škola práva
Právnická fakulta spolupracovala na přípravě osmé-
ho ročníku Česko-francouzské letní školy práva 
tradičně s  Université Clermont d´Auvergne. Letní 
školy se účastní vždy deset studentů z každé z part-
nerských univerzit. Absolventi získávají diplomy 
podepsané děkany spolupracujících fakult. Na or-
ganizaci se za olomouckou fakultu podílela kated-
ra mezinárodního a evropského práva (JUDr. Pavel 
Bureš, Ph.D., D.E.A.) a katedra jazyků (Mgr. Leona 
Černá).

•  Soutěž Client interviewing
Soutěž Client interviewing, která otestovala práv-
nické dovednosti studentů, pořádal  studentský 
spolek ELSA ve spolupráci s vyučující JUDr. Veroni-
kou Tomoszkovou, Ph.D.   

•  Soutěž Moot Courts
V roce 2016 se na Právnické fakultě Univerzity Pa-
lackého konaly:

Street Law Moot Court Competition – 13. 5. 2016. 
Jedná se o soutěž na téma z oblasti lidských práv, 

je určena studentům středních škol, které koučují 
studenti PF UP.

Lidskoprávní Moot Court – fakultní kolo (2. 12. 
2016). Jde o soutěž v podobě simulovaného jednání 
před správním soudem na téma lidských práv, finá-
le se koná na Ústavním soudě v Brně.

Římskoprávní Moot Court – fakultní kolo 
(25. 4. 2016). Jedná se o  soutěž v  podobě práce 
s  texty z  oblasti římského práva a  simulovaného 
jednání před praetorem.

Týmy Právnické fakulty Univerzity Palackého 
se zúčastnily také následujících mezinárodních 
soutěží:

• Willem C. Vis International Commercial Arbitra-
tion Moot 

• Soutěž v simulované mezinárodní arbitráži

• Philip C. Jessup International Law Moot Court 
Competition

• Soutěž v  řízení před mezinárodním soudem, 
obvykle s prvky mezinárodního práva veřejného 
a lidských práv
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Foto: Archiv PF UP

3. STUDENTI
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K 31. 12. 2016 studovalo na právnické fakultě v rámci 
akreditovaných programů celkem 1543 posluchačů 
(k 31. 12. 2015: 1583). Během roku 2016 ukončilo vede-
ní fakulty studium 151 posluchačům – část zanechala 
studia, část nesplnila studijní povinnosti.

Počet studentů v akredit. stud. programech na PF UP

stud. program studijní obor, forma počet studujících 
k 31. 12. 2016

ukončeno studium 
během roku 2016

B6804 Právní specializace – Právo ve veřejné správě, 
studium bakalářské, prezenční          145             21

M6805 Právo a právní věda - Právo, studium magis-
terské, prezenční         1244             112

N6701
Politologie – Evropská studia se zaměřením 
na evropské právo, studium navazující magis-
terské, prezenční

          68             10  

P6801 Teoretické právní vědy, studium doktorské, 
prezenční           43             1

P6801 Teoretické právní vědy, studium doktorské, 
kombinované           43             7

celkem            1543          151

Studijní obor Právo je kvalifikačním vzdělávacím pro-
gramem pro právnické profese. U  jeho absolventů 
musí být zajištěna vysoká úroveň právního vzdělání, 
aby tyto profese mohli vykonávat řádně a úspěšně. 
V průběhu studia jsou pravidelně ověřovány nabyté 
znalosti a dovednosti. Vzhledem k nutnosti garanto-
vat potřebnou odbornou úroveň absolventů je určitá 
míra neúspěšnosti nevyhnutelná.
Snižování studijní neúspěšnosti je na právnické fa-
kultě dosahováno především zvyšováním odborných 

kompetencí studentů s cílem kvalitně je připravit na 
další studium a  zajistit dosažení požadované úrov-
ně odbornosti. Tomu odpovídá skladba předmětů 
v úvodních ročnících studia, které mají propedeutic-
kou povahu pro navazující předměty. Dále probíhá 
dozor nad kvalitou výuky, rozvíjení pedagogických 
kompetencí vyučujících, průběžné zkvalitňování ob-
sahu předmětů ve studijních programech a publika-
ce nových, resp. aktualizace stávajících učebnic a dal-
ších studijních opor, evaluace a podobně.
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3.1 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 
STUDENTŮ

Fakulta podporuje nadané a  aktivní studenty růz-
nými formami. V  roce 2016 byla studentům uděle-
na stipendia například za výborné studijní výsledky. 
Podporováni byli také studenti, kteří významným 
způsobem reprezentovali fakultu, propagovali stu-
dium pro uchazeče, aktivně se účastnili konferencí, 
byli zapojeni do vědecko-výzkumných aktivit, spolu-
pracovali s pedagogy jako pomocné vědecké síly. Ve 
dvou případech byla podpora přiznána posluchačům 
v tíživé sociální situaci.

Poradenské služby poskytované na právnické fa-
kultě 

Ve vztahu ke studentům bylo poradenství realizo-
váno především vyučujícími dle potřeb studentů 
v  rámci konzultačních hodin a  dále specializovaný-
mi přednáškami či obdobnými akcemi, ať již v rámci 
úvodních předmětů nebo mimo výuku, např. k téma-
tu uplatnění v právních profesích apod. V oblasti stu-
dijních záležitostí poskytovalo studentům poraden-
ství studijní oddělení právnické fakulty.

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

Podpora studentů se specifickými potřebami

Tito studenti právnické fakulty využívali služeb Cen-
tra podpory studentů se specifickými potřebami na 
Univerzitě Palackého (zajišťuje např. asistenci ve vý-
uce). Fakulta je plně bezbariérová. U vstupů do obou 
budov fakulty jsou instalované speciální zvedací plo-
šiny.

Podpora mimořádně nadaných studentů

Pro mimořádně nadané studenty vytvářela právnická 
fakulta možnost účasti v národních i mezinárodních 
soutěžích, kde mohli uplatnit své znalosti a  doved-

Struktura stipendií přiznaných PF UP v roce 2016 

účel stipendia počty studentů

za vynikající studijní výsledky            75

za vynikající vědecké, výzkum-
né, vývojové, umělecké nebo 
další tvůrčí výsledky

            0

v případě tíživé sociální situace 
studenta             2

na podporu studia v zahraničí             0

studentům doktorských studij-
ních programů            52

jiná stipendia           256

celkem            385
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nosti. Typickým příkladem jsou soutěže v simulova-
ném soudním řízení, studentské vědecké činnosti 
a podobně. Mimořádně nadaní studenti fakulty měli 
také možnost se zapojit do výuky práva na středních 
školách, kde mimo klasické výuky fakulta také orga-
nizovala soutěž v  simulovaném soudním řízení pro 
studenty středních škol.

Studentské spolky

Jedna z věcí, ve kterých právnická fakulta vyniká, je 
šíře možností rozvoje nad rámec studia. Vhodným 
způsobem rozvoje osobnosti vysokoškoláka je zapo-
jení se do studentských spolků. Studenti buď mohou 
být jejich aktivními členy, nebo se jen účastnit pořá-
daných akcí. Na olomoucké právnické fakultě působi-
ly v roce 2016 tři studentské spolky:

European Law Students‘ Association 
– ELSA Olomouc
http://www.elsa.cz/olomouc

Nugis Finem 
http://www.nugisfinem.org/

The International Law Student Association 
– ILSA Chapter Olomouc
http://ilsa.upol.cz/

3.2 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

O studium na olomoucké právnické fakultě pro aka-
demický rok 2016/2017 mělo zájem celkem 1859 ucha-
zečů (pro akademický rok 2015/2016: 2053 uchazečů). 
Přijato z nich bylo 669 a ke studiu se zapsalo 390 
posluchačů.

Pro přijímání do prezenčního magisterského studij-
ního oboru Právo fakulta vycházela z výsledků testů 
v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizova-
ných společností SCIO, s.r.o., a to z testů Obecných 
předpokladů ke studiu a Základů společenských věd.

Pro přijímání do prezenčního bakalářského studijní-
ho oboru Právo ve veřejné správě fakulta vycháze-
la z  výsledků testů v  rámci Národních srovnávacích 
zkoušek organizovaných společností SCIO, s.r.o., a to 
z  testů Obecných předpokladů ke studiu a Základů 
společenských věd.

Pro přijímání do prezenčního navazujícího magister-
ského studijního oboru Evropská studia se zaměře-
ním na evropské právo fakulta vycházela z výsledků 
testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek orga-
nizovaných společností SCIO, s.r.o., a to z testů Zá-
kladů společenských věd a a z testů cizího jazyka.

Právnická fakulta šíří informace o nabízených studij-
ních programech a přijímacím řízení různými forma-
mi – například účastí na veletrzích Gaudeamus, in-
zercí ve sdělovacích prostředcích, Dnem otevřených 
dveří nebo výjezdy na střední školy.
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Souhrn výsledků přijímacího řízení pro rok 2016/2017

stud. program studijní obor, forma počet přihlášek přijato zapsalo se ke 
studiu

B6804 Právní specializace – Právo ve veřejné správě, 
studium bakalářské, prezenční 374 108 55

M6805 Právo a právní věda – Právo, studium magis-
terské, prezenční 1375 497 284

N6701
Politologie – Evropská studia se zaměřením na 
evropské právo, studium navazující magister-
ské, prezenční

72 34 27

P6801 Teoretické právní vědy, studium doktorské, 
prezenční 17 9 8

P6801 Teoretické právní vědy, studium doktorské, 
kombinované 13 17 15

P6801
Theoretical Legal, European and Internatio-
nal Law, studium doktorské, kombinované, 
prezenční

1 1 0

N6804 Specialisation in Law, studijní obor Internatio-
nal and European Law 7 3 1

celkem 1859    669 390



Foto: PF UPFoto: Archiv PF UP

4. ABSOLVENTI
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V roce 2016 absolvovalo ve všech akreditovaných 
programech právnickou fakultu celkem 243 po-
sluchačů (v roce 2015: 282). 

Počet absolventů v roce 2016

KONTAKT S ABSOLVENTY

V  rámci Univerzity Palackého funguje Portál absol-
vent – https://absolventi.upol.cz/. Registrací v  něm 
získává absolvent aktuální informace o  dění na fa-
kultách, pozvánky na nejrůznější akce (odborné, 
společenské, kulturní i sportovní), slevy u smluvních 
partnerů Univerzity Palackého. Právnická fakulta 
prostřednictvím tohoto portálu také pravidelně zve-
řejňuje nabídky práce od zaměstnavatelů.

PRŮZKUM UPLATNITELNOSTI

Na konci roku 2015 se absolventi právnické fakulty 
zapojili do průzkumu pracovního trhu, který prová-
děla společnost LegalJobs.cz, ve spolupráci s  portá-
lem Právní Prostor.cz a  Spolkem českých právníků 
Všehrd. Výsledky pořadatelé zveřejnili v  lednu 2016 
na http://www.legaljobs.cz/new/research.

stud. program studijní obor, forma počet přihlášek

B6804 Právní specializace – Právo ve veřejné správě, studium bakalářské, 
prezenční 36

M6805 Právo a právní věda - Právo, studium magisterské, prezenční 169

N6701 Politologie – Evropská studia se zaměřením na evropské právo, studi-
um navazující magisterské, prezenční 35

P6801 Teoretické právní vědy, studium doktorské, prezenční 3

P6801 Teoretické právní vědy, studium doktorské, kombinované 0

celkem 243
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SEZNAM ABSOLVENTŮ 
V ROCE 2016 

Bakalářský studijní program: Právní 
specializace
• obor: Právo ve veřejné správě

AUGUSTINOVÁ Kateřina
BALOGHOVÁ Natália
BARÁKOVÁ Kateřina
BARDOŇOVÁ Zuzana
BÁRTEK Jan
BEDNÁŘOVÁ Eva 
ČECHOVÁ Kristýna
ČERVENÁ Veronika
FALTÝNKOVÁ Nikola
GRILL Adam
HAVRDA Martin
HUBER Tomáš
HUDEČKOVÁ Michaela
HUFOVÁ Michaela
KAMASOVÁ Tereza
KARÁSKOVÁ Kateřina
KÁVOVÁ Vendula
KOVÁŘÍKOVÁ Nikola
KOZAROVÁ Veronika
KŘEPELKA Oldřich
LUKÁŠOVÁ Veronika
LUZAR Lukáš
NĚMEČEK Patrik
NĚMEJCOVÁ Kristýna
NGO THI Giang
PAVEL Jakub
POUPĚOVÁ Helena
PRŮDEK Jakub

PTÁČKOVÁ Petra
ŘÍHOŠKOVÁ Denisa
SINGER Tomáš
SVOBODA Vít
TESAŘÍKOVÁ Dáša
VOHRALÍKOVÁ Michaela
ZAPLATÍLKOVÁ Šárka
ŽÁKOVSKÁ Kristýna

Magisterský studijní program: Právo 
a právní věda
•  obor: Právo

ALFERY Jiří
BAGAROVÁ  Monika
BAJÁKOVÁ Martina
BALABUCH Jan
BALOUNOVÁ Adéla
BAROŠ David
BARTOŇOVÁ Lucie
BARTOŠOVÁ Andrea
BARTOŠOVÁ Gabriela
BEDNÁŘOVÁ Zuzana
BĚHALOVÁ Iveta
BÉMOVÁ Karolína
BEZOUŠKOVÁ Michaela
BORTLOVÁ Veronika
BOSÁK Adam
BRANDEJSKÝ Tomáš
BURDOVÁ Renata
CEDIDLOVÁ Kateřina
CSUKÁSOVÁ Lydie
ČERNÝ Tomáš
ČERVENKOVÁ Barbora
ČERVENKOVÁ Ivana
DĚDINOVÁ Lucie

Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (k 31. 12. 2015)

kategorie do 29 let 30–39 let 40–49 let 50–59 let 60–69 let 70–99 let celkem

profesoři 1 3 1 5

docenti 3 3 2 2 10

odborní asistenti 44 20 5 2 71

asistenti 2 2 4

lektoři 2 1 3

vědečtí pracovníci 1 1 2

celkem 4 51 24 8 7 1 95
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DOLEŽAL Jan
DOŘIČÁK Lukáš
DRDÚLOVÁ Irena
DVOŘÁK Tomáš
DVOŘÁKOVÁ Aneta
DVOŘÁKOVÁ Romana
ENDE Milan
ENDLOVÁ Martina
FEBER Arne
FEDOROVSKÁ Adéla
FERENC Vít
FIALA Vojtěch
FLASCHKA Matěj
FLAŠAROVÁ Hana
GEALFOW John Altair
GOMOLOVÁ Marcela
GRODOVÁ Adéla
GRIGORJANOVÁ Emma
GROSSMANNOVÁ Petra
HÁJEK Matěj
HANÁKOVÁ Radka
HANELOVÁ Zuzana
HANKOVÁ Eva
HAVELKOVÁ Renáta
HERMOVÁ Monika
HIMPANOVÁ Žaneta
HLOUŠEK Filip
HNÁTNICKÁ Radka
HODEČKOVÁ Monika
HOLINKOVÁ Eva
HOLUB Tadeáš
HORINOVÁ Andrea
HOROVÁ Markéta
HOVORKA Michal
HREBIČKOVÁ Andrea
HUBINKOVÁ Adéla

HŮTOVÁ Kateřina
CHADIMOVÁ Michala
CHOVANEC Libor
JANULKOVÁ Iveta
JANULKOVÁ Kateřina
JELÍNKOVÁ Michaela
JÜNGEROVÁ Petra
JUREČKOVÁ Dominika
JUŘÍKOVÁ Kristýna
KACER Michal
KANTOROVÁ Kristýna
KAVKA Vítězslav
KLIMECKÁ Marie
KLUMPAR Martin
KOCHOVÁ Markéta
KOLÁČKOVÁ Hana
KOLIBA Tomáš
KONEČNÁ Petra
KRAHULCOVÁ Veronika
KRATINOVÁ Vendula
KRIEBEL Jakub
KRKOŠKOVÁ Kateřina
KŘÍŽKOVÁ Eva
KUBICA Matěj
KUBINOVÁ Lucie
KUČERA Lukáš
KÚKOLOVÁ Hana
LACINA Tomáš
LAJČÍKOVÁ Anna
LANGROVÁ Sabina
LENZ Marek
LUKÁČOVÁ Zuzana
LUŽNÝ Martin
MACEK Adam
MACHOVÁ Kateřina
MANETHOVÁ Zuzana



25
MARKOVÁ Barbora
MATUŠENKO Daniel
MAZALOVÁ Jana
MIKLAS Jakub
MLČÁKOVÁ Hana
MOUDRÁ Ludmila
NÁLEPOVÁ Iva
NÁLEVKA Lukáš
NEDBALOVÁ Adéla
NEPLECHOVÁ Kateřina
NESRSTOVÁ Kateřina
NORSKÁ Aneta
NOVÁK Tomáš
NOVÁKOVÁ Martina
NOVOTNÁ Petra
OBLUKOVÁ Kristýna
ONDRÚŠ Miroslav
OSTRÁ Martina
PANAGOPULOS Denis
PAVLÍKOVÁ Diana
PAVOUK Jan
PĚKNÍKOVÁ Adriana
PETRTÝLOVÁ Eliška
PIRKLOVÁ Renata
PLHÁKOVÁ Martina
PRAVDA Václav
PŘÍKASKÁ Alžběta
PÝCHOVÁ Jana
RALEVSKÁ Veronika
RANDUSOVÁ Eva
RECOVÁ Alžběta
ROZEHNALOVÁ Kristýna
RUTOVÁ Alice
ŘEZNÍČKOVÁ Veronika
ŘÍHOVÁ Lucie
SEDLÁČEK Václav

SEDLÁK Tomáš
SERAFINOVÁ Karin
SCHLIMBACHOVÁ  Sandra
SCHREIBEROVÁ Jarmila
SIKORA Robert
SKÁCELOVÁ Romana
SMĚLÁ Andrea
SOCHACÍ Pavla
STAVINOHOVÁ Martina
STEJSKAL Petr
STEJSKALOVÁ Eva
STEKLÁ Lucie
STÍBAL Jakub
STRAKA Zdeněk
STRÁŽNICKÁ Iveta
SUK Adam
ŠKURKA Michael
ŠŤASTNÝ Michal
ŠVANCAROVÁ Lucie
ŠVARCOVÁ Lenka
TABAČÍKOVÁ Alice
TARABA Adam
TARJANOVÁ Michaela
TAUFEROVÁ Tereza
TOMÁŠEK Narcis
TYRONOVÁ Michala
VACHUTKA Tomáš
VAŇKOVÁ Šárka
VELÍŠEK Pavel
VESELÁ Denisa
VOLNÁ Kateřina
VOPÁLKOVÁ Petra
VOVSOVÁ Lucie
VRASPÍR Tadeáš
ZDRÁHALOVÁ Lenka
ZEMKOVÁ Silvie
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ZIMOLKA Tomáš
ZMEŠKALOVÁ Adéla

Magisterský studijní program: Politologie, 
studium navazující magisterské
•  obor: Evropská studia se zaměřením 
na evropské právo 

BÁRTA Lukáš
BAŠUS Filip
BUSSE Robert
BĚLOCHOVÁ Dagmar
DOKOUPIL Jan
DOKOPIL Roman
DOLEŽALOVÁ Karolína
DONOVALOVÁ Ivana
DOUŠKOVÁ Jolana
DŮBRAVOVÁ Lenka
FRAŇKOVÁ Denisa
GACH Richard
HAEUSLER Claudia
HALBIG Pia
HLAVIENKOVÁ Pavlína
HUDEČEK Jindřich
KLVAŇOVÁ Alena
KOCMANOVÁ Monika
KÖHLEROVÁ Soňa
KŘIKLAVOVÁ Petra
MOJŽÍŠEK Jan
NĚMCOVÁ Barbora
NEUWIRTH Dominik
NEVRLÁ Anna
REGNER Nicole
ROSINOVÁ Zita
SALAJKOVÁ Věra

SCHMIED Birgit Elisabeth
SRNCOVÁ Simona
TOMAŠTÍK Martin
TRÖBEROVÁ Pavla
VAVŘÍKOVÁ Petra
VEĽKÁ Barbora
VÖGELE Maria
VRÁTNÁ Adriana

Doktorský studijní program: Teoretické 
právní vědy

JURÁŠ Marek
PODRAZIL Petr
PRCHAL Petr

Rigorózní řízení úspěšně ukončili:

BAŘTIPÁN Marek
DOBROZEMSKÝ Václav
GONSIOROVÁ Barbora
GRABCOVÁ Eva
HUDEČEK Stanislav
CHUDOBA Marek
KAJNAR Tomáš
KUBOVÁ Pavla
KURUCZOVÁ Eva
LÁDOVÁ Pavla
ONDRÁŠEK Milan
OŽANA Jan
VANÍČKOVÁ Petra
VEČEŘ Petr
VOLEK Luká



Foto: Zuzana ŽlabováFoto: Archiv PF UP

5. AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI 
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K 31. 12. 2016 pracovalo na právnické fakultě 97 aka-
demických pracovníků.

Počty akademických pracovníků podle rozsahu pra-
covních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace

kvalifikace počet

profesoři 5

docenti 14

odborní asistenti 72

asistenti 2

lektoři 3

vědečtí pracovníci 1

celkem 97

Pět akademických pracovníků bylo v  roce 2016 
nově jmenováno docenty:

doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M.
doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Mezi tradiční ocenění, které mohou akademičtí pra-
covníci Univerzity Palackého získat, patří Čestné 
uznání rektora UP za odbornou publikaci. Rektor Ja-
roslav Miller v roce 2016 vybral a ocenil tyto akade-
miky právnické fakulty a jejich díla:

JUDr. Ondrej Hamuĺák, Ph.D.: National Sovereignity 
in the European Union. View from the Czech Perspe-
ctive

Mgr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.: Nové právo k povrchu

JUDr. Olga Pouperová, Ph. D.: Institucionální aspekty 
regulace médií

JUDr. Petr Prchal, Ph.D.: Limity autorskoprávní 
ochrany

doc. JUDr. Filip Ščerba. Ph.D., JUDr. Bronislava Cou-
falová, Ph.D.:  Efektivita sankcionování mladistvých

JUDr. Tomáš Tintěra, Ph.D.: Smluvní pokuta v  ČR 
a v Evropě

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.: Podstatné náležitosti 
demokratického právního státu
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6. INFRASTRUKTURA



6.1 KNIHOVNA

Knihovna právnické fakulty se nachází v druhém pat-
ře budovy B. Fond knihovny o velikosti zhruba 25 000 
titulů je oborově zaměřený na právo, politologii, so-
ciologii a další příbuzné obory. V prostorách knihov-
ny je k dispozici 44 studijních míst, dva multifunkční 
stroje pro kopírování a tisk. Studenti mohou využí-
vat samostatný skener, WIFI a 10 počítačů k přístupu 
k  elektronickým zdrojům. Knihovna poskytuje také 
bibliograficko-informační služby a školení v rámci in-
formačního vzdělávání. Knihovnu v  roce 2016 vedla 
Mgr. Sylvie Sommerová.

Stav knihovního fondu 

knihovní fond počet knižních 
jednotek

přírůstek knihovního fondu za rok 
2016 1 318

knihovní fond celkem 25 058

počet odebíraných titulů periodik 
(fyzicky, elektronicky) 90

Výše rozpočtu Knihovny PF UP pro nákup knih a ča-
sopisů byla 400 000 Kč, z které bylo nakoupeno cca 
418 monografií a 65 titulů periodik. Dále pracovnice 
knihovny kontinuálně zaevidovaly cca 22 titulů peri-
odik docházejících do knihovny jako dary.

Byly zaevidovány knihy z nákupů na katedrách, grantů 
a darů v celkové hodnotě 969 759 Kč a počtu 900 svazků.

V roce 2016 bylo v knihovně právnické fakulty reali-
zováno 13 869 absenčních a 989 prezenčních výpůj-
ček (evidovaných u  pultu). Ze skladby prezenčních 
výpůjček je zřejmé, že studenti stále intenzivně vy-
užívají elektronické zdroje jak pro přístup ke kvalifi-
kačním pracím, tak pro články, legislativu i judikáty.

Knihovna právnické fakulty výběrově excerpuje ně-
které odebírané časopisy, a to zejména produkce PF 
UP a významné právnické časopisy. Články jsou vybí-
rány zejména podle autorů s afiliací PF UP a dle té-
mat, která jsou požadována uživateli knihovny práv-
nické fakulty. V roce 2016 bylo zkatalogizováno 703 
článků, což je oproti 440 článkům v roce 2015 velký 
nárůst. Mezi nejvíce excerpovaná periodika patří: 
Právní rozhledy (61), Acta Iuridica Olomucensia (55), 
Právo a rodina (37), Právník (32), Justičná revue (32).

Ve volném výběru knihovny právnické fakulty se na-
chází cca 13 900 knihovních jednotek.

Od září 2016 probíhá revize fondu dlouhodobých 
výpůjček, které jsou deponované na jednotlivých ka-
tedrách u  konkrétních vyučujících. Tyto fondy jsou 
nakupovány výhradně z  grantů nebo z  katederních 
prostředků PF. Do konce roku 2016 bylo zrevidováno 
cca 30% dlouhodobých výpůjček.

Knihovna právnické fakulty nadále umožňuje přístup 
k  elektronickým zdrojům UP a  zejména k  oborově 
zaměřeným databázím Beck-online, ASPI a  Codexis 
poskytuje individuální uživatelskou podporu.

Ze zahraničních zdrojů jsou k  dispozici 2 kolekce 
databáze Hein-online. Kolekci právnických časopisů 

Foto: PF UP
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Law Journal Library, která obsahuje asi 1 800 titulů, 
z nichž zhruba 85% je v plném textu a také Kluwer 
Law International Journal Library, kde je k dispozici 
21 předních právnických časopisů s plnými texty.

Dále je stále k dispozici od r. 2015 oborová databáze 
Kluwer Arbitration.

Od září do listopadu 2016 probíhalo tradiční školení 
pro studenty právnické fakulty. Celkem proběhlo v r. 
2016 17 „úvodních školení“, ve kterých byli studenti 
seznámeni s fondem knihovny, katalogem knihovny 
a dalšími službami.

V září proběhl tradiční 19. ročník Setkání knihovníků 
právnických fakult a dalších spřízněných institucí. 

V  roce 2016 byly instalovány 2 nové samoobslužné 
multifunkční zařízení. Je tak možné skenovat doku-
menty a zaslat si je do vlastního e-mailu. V roce 2016 
bylo zaznamenáno 66 191 tisků a kopií. Studenti mají 
k dispozici také samostatný skener. 

6.2 INFORMAČNÍ 
A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

V  roce 2016 byla dokončena reinstalace většiny 
pracovních stanic zaměstnanců na nejnovější verzi 
operačního systému Windows a  jejich integraci do 
domény UP. Ve všech učebnách vybavených AV tech-
nikou proběhly v  učitelských počítačích upgrady 
pamětí, které zajistily bezproblémový provoz všech 
požadovaných aplikací. 

Vzhledem k neustálému nárůstu požadavků pro při-
pojení k WiFi sítím UP z různých mobilních zařízení 
studentů i zaměstnanců byly zpracovány návrhy pro 
navýšení potřebné kapacity, která bude realizována 
v roce 2017. 

Proběhla podrobná analýza nově vznikajících potřeb 
na využití různých typů konferenčního AV propojení 
jednotlivých učeben s  mimouniverzitními subjekty 
a byly připraveny veškeré potřebné podklady pro vy-
psání výběrových řízení na nákup potřebného HW 
i SW vybavení.



Foto:PF UPFoto: PF UP

7. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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Celoživotní vzdělávání je upraveno § 60 zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a je již 
tradičně součástí vzdělávací činnosti Univerzity Pa-
lackého v Olomouci, která nabízí programy v  rámci 
celoživotního vzdělávání i rozmanité kurzy jak v ob-
lasti profesního (kompetenčního), tak zájmového 
vzdělávání, a to prostřednictvím jednotlivých fakult, 
včetně právnické fakulty.

Tento typ vzdělávání sjednocuje a  zastřešuje Portál 
celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Pa-
lackého v Olomouci.

Právnická fakulta v  rámci portálu uspořádala 
v roce 2016 tyto odborné semináře a kurzy pro 
externí subjekty:

• Evropské a mezinárodní právo sociálního za-
bezpečení pro zaměstnance ČSSZ

garant: JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D.
únor 2016 / září 2016
Právnická fakulta kurz realizuje na základě smlouvy 
s ČSSZ. Účastní se ho na 30 zaměstnanců ČSSZ.

• Aktuální judikatura na úseku územního roz-
hodování a stavebního úřadu

garant a lektor: JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.
červen 2016 / říjen 2016
Seminář byl určen pracovníkům stavebních úřadů 
Zlínského kraje.

PRÁVO V CŽV

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

Po absolvování je možnost přestoupit do 2. ročníku 
řádného studia a uznání získaných kreditů (předpo-
kladem jsou dobré studijní výsledky). Podmínky pro 
přestup do řádného studia jsou stanoveny Směrnicí 
děkanky S-3/2015.

Pro akademický rok 2016/2017 podalo přihlášku do 
programu Právo v CŽV 74 posluchačů.

Pro akademický rok 2016/2017 bylo do programu Prá-
vo v CŽV přijato 48 posluchačů.

Pro akademický rok 2016/2017 se podařilo přestoupit 
do řádného studia 10 úspěšným absolventům.
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Foto: PF UP

8. POPULARIZAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY
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Právnická fakulta v roce 2016 uspořádala řadu popu-
larizačních a propagačních aktivit (řazeno chronolo-
gicky). Určeny byly odborné i  laické veřejnosti, dě-
tem, seniorům, potenciálním uchazečům o studium, 
absolventům a příznivcům fakulty. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V sobotu 16. ledna 2016 se právnická fakulta společ-
ně s ostatními sedmi fakultami Univerzity Palackého 
otevřela veřejnosti. Zájemci si mohli prohlédnout zá-
zemí fakulty a získat potřebné informace o studiu či 
přijímacím řízení. K dispozici jim byli zástupci vedení 
fakulty, referentky studijního a zahraničního odděle-
ní a také studenti. Otevřená byla i Studentská právní 
poradna.

VELETRHY POMATURITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Právnická fakulta společně s ostatními fakultami UP 
vyslala své zástupce, studenty a referentky studijní-
ho oddělení, na čtyři veletrhy terciálního vzdělávání. 
Gaudeamus Praha – leden 2016
Gaudeamus Nitra – říjen 2016
Akadémia Vapac Bratislava – říjen 2016
Gaudeamus Brno – listopad 2016

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí 
celoživotního vzdělávání. Jejich základní charakte-

ristikou je, že poskytují starším občanům (nad 50 
let) vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškol-
ské (univerzitní) úrovni, čímž se liší od jiných forem 
osvětových a vzdělávacích činností, byť také oriento-
vaných na tuto věkovou kategorii. Vzdělávání na uni-
verzitě třetího věku má výlučně charakter osobnost-
ního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a  nezakládá 
tak nárok na vysokoškolský titul. 

Právnická fakulta nabízí v  rámci Univerzity třetího 
věku čtyřsemestrální kurz Ochrana jednotlivce 
a jeho práv, a to od září 2015.

V  letním semestru akademického roku 2015/2016 
právnická fakulta realizovala jeden běh.

název kurzu: Ochrana jednotlivce a jeho práv
• semestrální téma: Ochrana jednotlivce a jeho 

práv v rámci soukromého práva
• odborný garant: prof. JUDr. Milana Hrušáková, 

CSc.

Svůj druhý semestr na Univerzitě třetího věku na PF 
UP studovalo 27 posluchačů. Absolvovali celkem 6 
přednášek, na kterých se podílelo pět akademických 
pracovníků PF UP (doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., 
LL.M., JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D., prof. JUDr. 
Milana Hrušáková, CSc., Mgr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M. 
a JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.).

V  zimním semestru akademického roku 2016/2017 
právnická fakulta realizovala dva běhy. 

název kurzu: Ochrana jednotlivce a jeho práv
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• semestrální téma: Ochrana jednotlivce a jeho 

práv v právu ústavním, evropském a meziná-
rodním 

• odborný garant: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Do svého již třetího semestru na Univerzitě třetího 
věku na PF UP nastoupilo 26 studentů. Absolvovali 
pět přednášek a exkurzi na Okresním soudě v Olo-
mouci. Výuku zajišťovalo celkem pět akademických 
pracovníků PF UP (doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., 
JUDr. et Mgr. Zdeněk Kopečný, JUDr. Martin Škurek, 
Ph.D., doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. a  JUDr. 
Veronika Tomoszková, Ph.D.).

název kurzu: Ochrana jednotlivce a jeho práv
• semestrální téma: Úvod do studia práva
• odborný garant: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Do nově otevřeného kurzu Univerzity třetího věku 
na PF UP se zapsalo na 60 posluchačů. Zájem o stu-
dium převyšoval možnosti fakulty. Studenti absolvo-
vali celkem 7 přednášek, na kterých se podílelo šest 
akademických pracovníků PF UP (JUDr. Petr Dostalík, 
Ph.D., JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D., JUDr. Tomáš 
Tintěra, Ph.D., JUDr. Hana Vičarová Hefnerová, doc. 
JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. a  JUDr. Ondrej Hamuľák, 
Ph.D.).

REPREZENTAČNÍ PLES PF UP

Tradiční fakultní ples se uskutečnil 4. března 2016 
v Clarion Hotel Olomouc.

STREET LAW MOOT COURT COMPETITION

Street Law Moot Court Competition je soutěž týmů 
studentů středních škol v simulovaném soudním jed-
nání, jejichž kouči jsou studenti právnických fakult. 
Soutěž vznikla na olomoucké právnické v roce 2013, 
a to z iniciativy studentů předmětu Právo pro každý 
den. Garantem soutěže je JUDr. Lucia Madleňáková, 
Ph.D.

V  květnu roku 2016 se na PF UP uskutečnilo histo-
ricky první mezinárodní finále této soutěže. V něm 
se potkalo šest týmů, tři z nich koučovali posluchači 
„domácí“ právnické fakulty, dva se připravovaly pod 
vedením studentů z  Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze a  jeden tým přijel z Košic. Ve finále 
zvítězili studenti zlínského gymnázia Lesní čtvrť Filip 
Svoboda, Matěj Czinege a Marie Talašová vedení po-
sluchačkou PF UP Bohdanou Pagáčovou.

VELETRH VĚDY

17.-18. června 2016
garant: JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.

Tradiční populárně-vědecká akce pro děti a dospělé, 
kterou pořádá Univerzita Palackého na přírodově-
decké fakultě a v Pevnosti poznání. Mezi desítkami 
interaktivních stánků měla své zastoupení i právnic-
ká fakulta. 
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ABSOLVENTSKÉ SETKÁNÍ A  OSLAVA 25. VÝROČÍ 
OBNOVENÍ PF UP

Při příležitosti oslav 70. výročí obnovení univerzity 
se v Olomouci uskutečnilo dvoudenní Absolventské 
setkání (9.-10. září 2016). První den byl v režii jednot-
livých fakult. PF UP spojila setkání absolventů s osla-
vou 25. výročí svého obnovení. U této příležitosti fa-
kulta vydala almanach a  v  předsálí auly uspořádala 
retrospektivní výstavu fotografií. Na fakultě se sešlo 
na dvě stě absolventů. 

VĚDECKÁ KAVÁRNA

Popularizační přednášky v  neformálním prostředí 
olomouckých kaváren pořádá právnická fakulta spo-
lečně se studentským spolkem ELSA Olomouc. Setká-
ní jsou určena široké veřejnosti. V roce 2016 se usku-
tečnila jedna vědecká kavárna.

Střídavá péče jako jedna z  forem výchovy a  péče 
o dítě (9. listopadu 2016)
přednášející: JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D., odborný asis-
tent na Katedře soukromého práva a civilního proce-
su PF UP a advokát

DĚTSKÁ UNIVERZITA 

Dětská univerzita, to je 10 interaktivních přednášek 
za semestr pro děti od 8 do 12 let. Projekt přináší 
dětem ojedinělou příležitost vyzkoušet si studium na 
vysoké škole a  nahlédnout pod pokličku nejrůzněj-
ších vědních oborů. Účastníci po absolvování semest-

ru získávají na slavnostní promoci diplom o absolvo-
vání Dětské univerzity.

Jednu z  přednášek v  zimním semestru (8. prosince 
2016) zajišťovala právnická fakulta. Tým ve slože-
ní dvou vyučujících (JUDr. Monika Horáková, Ph.D. 
a JUDr. Soňa Pospíšilová) a šesti studentů si pro ško-
láky připravil zábavných 90 minut, během kterých 
děti nahlédly do správního práva. Přednáška měla 
název – Proč se nejmenuji Bambule?

DALŠÍ AKTIVITY

Na řadě popularizačních a  propagačních aktivit se 
podílejí studentské spolky při PF UP (ELSA Olomouc, 
Nugis Finem) nebo speciální pracoviště jako napří-
klad Jean Monnet Centre of Excellence. 

Vybrané uskutečněné kurzy, přednášky, diskuzní se-
tkání určené akademické obci UP a veřejnosti:
Hromadné otevřené online kurzy (MOOC)
Spolek Nugis Finem je od roku 2015 zdarma zpřístup-
ňuje na portále Nostis. 

V roce 2016 studenti ve spolupráci s olomoucký-
mi akademiky vytvořili a spustili tyto kurzy:

Základní práva  (s JUDr. Maximem Tomoszkem, Ph.D.)

Byznys a  právo (s  Mgr. et Mgr. Janem Petrovem, 
Ph.D., LL.M.)

Vlastnická a sousedská práva (s JUDr. Pavlem Pe-
trem, Ph.D., LL.M.)
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Volby v USA – diskuze s komentátorem a vydavate-
lem Erikem Bestem a  JUDr. PhDr. Robertem Zbíra-
lem, Ph.D. (březen 2016, Nugis Finem)

Stav médií v ČR – diskuze s novinářem Jindřichem 
Šídlem a  politologem doc. Mgr. Pavlem Šaradínem, 
Ph.D. (listopad 2016, Nugis Finem)

Evropská unie na rozcestí: Jak dál v době krize? 
– kulatý stůl s europoslanci Pavlem Teličkou a Pavlem 
Svobodou (listopad 2016, Jean Monnet Centre of Ex-
cellence)

Diskuze s americkým velvyslancem Andrewem H. 
Schapirem (listopad 2016, Nugis Finem)

Setkání s vrchních státním zástupcem Ivo Ištva-
nem (listopad 2016, ELSA Olomouc)

PROPAGACE

Jednou z možností jak propagovat aktivity uskuteč-
něné na PF UP je prostřednictvím univerzitního zpra-
vodajství – Žurnálu UP. Oddělení komunikace a vněj-
ších vztahů PF UP v  roce 2016 vydalo na Žurnálu 
on-line celkem 82 zpráv a podílelo se na vydání čtyř 
čísel tištěného Žurnálu, včetně speciálu Absolvent. 

Pro média připravilo pět tiskových zpráv:

Znalcem základních práv snadno a rychle? Studujte 
online (vydáno 8. ledna 2016)

Zdenka Papoušková složila inaugurační slib a převza-
la děkanský řetěz (25. února 2016)

Právnická fakulta pořádá historicky první mezinárod-
ní finále středoškolských týmu v simulovaném soud-
ním jednání (9. května 2016)

Konec čekání. Začněte s právnickým online kurzem, 
kdy sami chcete (18. července 2016)

Americký velvyslanec Schapiro debatoval se studenty 
práv (3. listopadu 2016)

Akademičtí pracovníci PF UP se pravidelně objevovali 
ve sdělovacích prostředcích, kde nejčastěji komento-
vali aktuální události a  nabízeli veřejnosti odborný 
pohled, názor. Média si všimla také několika akcí na 
PF UP.

Výběr z monitoringu českých médií:

Pořad České televize Týden v justici

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. – Nová pravidla pro 
poskytování bezplatného právního poradenství (24. 
dubna 2016)

JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D – Náboženská svobo-
da v Turecku (8. května 2016)

JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI – Řecko chce zpět své 
antické památky (22. května 2016)

JUDr. Martin Kopa, Ph.D. – Odškodnění pro znásilně-
nou Rumunku (29. května 2016)
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JUDr. et Mgr. Zdeněk Kopečný – Justiční omyly (20. 
listopadu 2016)

Zpravodajství České televize

Reportáž o hromadných on-line kurzech (26. červen-
ce 2016)

Český rozhlas Olomouc
Studentská právní poradna (15. října 2016)

MF DNES
Americký velvyslanec přednášel studentům (4. listo-
padu 2016)

ZPRAVODAJ PF UP

Právnická fakulta začala v roce 2016 vydávat vlastní 
zpravodaj. Historicky první číslo vyšlo 30. listopadu 
2016. Po obsahové i  grafické stránce ho připravuje 
Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP. Perio-
dikum vychází v elektronické podobě jednou měsíčně 
pod názvem zPRÁVOdaj, vždy poslední středu v mě-
síci. Volně přístupné je na webové stránce fakulty. 
Za jednotlivá čísla odpovídá děkanka JUDr. Zdenka 
Papoušková, Ph.D.

Zpravodaj slouží především k vnitřní komunikaci na 
fakultě, ale i k informování veřejnosti. Úvodní článek 
obvykle seznamuje s nejdůležitějšími sděleními vede-
ní fakulty nebo informuje o  významných počinech, 
plánovaných akcích či trendech na fakultě. V dalších 
částech jsou obsaženy krátké zprávy týkající se na-
příklad studijní agendy, provozu fakulty, zahraniční 
spolupráce či pozvánky na nejbližší akce.
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9. VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST
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Foto: Zuzana ŽlabováFoto: Archiv PF UP

V roce 2016 pokračovala právnická fakulta ve zvyšo-
vání vědecko-výzkumné a publikační činnosti akade-
mických pracovníků, což se významně odrazilo v po-
čtu bodů v  databázi RIV. Významným pomocníkem 
akademickým pracovníkům při vyhledávání možností 
a podávání různých žádostí o grant je v tomto smě-
ru Centrum pro podporu vědy a  výzkumu PF UP. 
Díky pomoci zkušenějších pracovníků mají stále větší 
úspěchy při podávání žádostí o granty také zejména 
mladší a méně zkušení pracovníci. Tím dochází k vel-
mi cennému transferu zkušeností, které budou pří-
nosné nejen pro ně, ale i pro celou fakultu v dalších 
letech jejich působení a publikování na fakultě. 

Fakulta je pravidelným pořadatelem konference Olo-
moucké právnické dny, konference Olomoucké de-
baty mladých právníků a  mnoha dalších konferencí 
a workshopů. 

Pravidelnými odbornými periodiky vydávanými Fa-
kultou jsou International and Comparative Law Re-
view a Acta Iuridica Olomucensia, časopis European 
Studies – The Review of European Law, Economics 
and Politics je vydávaný Českou asociací pro evropská 
studia z.s. a Jean Monnet Centre of Excellence in EU 
Law Právnické fakulty Univerzity Palackého.

Rok 2016 byl rovněž úspěšný s ohledem na počet pro-
jektů získaných akademickými pracovníky fakulty. 

9.1 VÝZKUMNÉ GRANTY 
ŘEŠENÉ NA PF
GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY

1.

Řešitel: Mgr. Pavel PETR, Ph.D., LL.M.
Název projektu: Dělené vlastnictví a  jeho středoev-
ropské konotace a perspektivy
Období řešení projektu: 2015-2017

2.

Řešitel: JUDr. Pavel BUREŠ, Ph.D.
Název projektu: Charakteristika a úloha evropského 
konsensu při výkladu Evropské úmluvy o  lidských 
právech
Období řešení projektu: 2015-2017

3.

Řešitel: Mgr. Jana JANIŠOVÁ, Ph.D.
Název projektu: Raněnovověká moravská zemská 
zřízení v  kontextu kodifikačních procesů ve střední 
Evropě
Období řešení projektu: 2012-2016

4.

Řešitel: JUDr. Maxim TOMOSZEK, Ph.D.
Název projektu: Hledání funkčního modelu ústavní od-
povědnosti pro Českou republiku - srovnávací studie
Období řešení projektu: 2014 – 2016
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5.

Řešitel: JUDr. Blanka VÍTOVÁ, Ph.D., LL.M.
Název projektu: Ochrana spotřebitele na tzv. slevo-
vých portálech - potenciální právní rizika pro spotře-
bitele při online nákupech slevových poukázek
Období řešení projektu: 2014-2016

Projekty Grantové agentury České republiky zís-
kané v roce 2016

1.

Řešitel: JUDr. Klára HAMUĹÁKOVÁ, Ph.D.
Název projektu: Kolektivní ochrana práv v České re-
publice - současnost a perspektivy 2016-2018 
Období řešení projektu: 2016-2018

2.

Řešitel: JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D. 
Název projektu: Procesní doložky řešení přeshranič-
ních sporů - jejich platnost a vynutitelnost českými 
soudy
Období řešení projektu: 2016-2017

3.

Řešitel: JUDr. Michal PETR, Ph.D.
Název projektu: Vztah českého a unijního soutěžního 
práva
Období řešení projektu: 2016-2017

4.

Řešitel: Mgr. Ing. Jan KRATOCHVÍL, Ph.D., LL.M.
Název projektu: Aplikace lidských práv soudy první 
a druhé instance
Období řešení projektu: 2016-2018

FOND ROZVOJE UP

doc. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D. Inovace 
předmětu Správní právo 3 (procesní část) 

Mgr. Lucia VALENTOVÁ. Inovace kliniky práva a pod-
nikání na PF UP 

Mgr. ROSENKRANZOVÁ Olga, Ph.D. Rozvojový pro-
jekt FRUP – Teorie práva 3 – Právní metodologie 

JUDr. Petr OSINA, Ph.D. Inovace volitelného předmě-
tu (kategorie B+C) Legal Theory 

PhDr. Renata VYSTRČILOVÁ, Ph.D. Inovace sylabů 
odborného jazykového vzdělávání pro studijní obor 
Evropská studia se zaměřením na Evropské právo na 
PF UP v Olomouci 

JUDr. Ing. Filip DIENSTBIER, Ph.D. Inovace předmětu 
Správní soudnictví
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STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ IGA 2016 (ROČ-
NÍ PROJEKTY)

Mgr. Barbora HUDKOVÁ,  Rodičovská odpovědnost 
jako jeden z pilířů vztahů mezi rodiči a dětmi 
Petr OSINA, JUDr., Ph.D. Hodnotová a principiální vý-
chodiska práva 

Mgr. Markéta ETLÍKOVÁ, Nekalé obchodní praktiky 
ve smlouvách uzavíraných se spotřebitelem 
Mgr. et. Mgr. Ondřej FILIPEC, Ph.D. Fenomén teroris-
mus: česká perspektiva 

FJUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI. Ochrana civilních osob 
podle mezinárodního humanitárního práva se zamě-
řením na problematiku lidských štítů 

Mgr. Iveta Talandová Dědická způsobilost jako jeden 
z předpokladů dědické sukcese a její reflexe v řízení 
o pozůstalosti 

JUDr. et. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D. Autonomie vůle 
zůstavitele 

Mgr. et Bc. Petra KONEČNÁ Aktuální otázky exekuč-
ního práva 

Mgr. et Mgr. Lukáš HRABOVSKÝ Krizové stavy 
a ústavně garantovaná práva ve světle hrozby tero-
rismu 

JUDr. Martina KÜCHLEROVÁ Správní akty a další for-
my činnosti realizované v oblasti horního práva a je-
jich soudní přezkum 

Mgr. Jakub KÁNSKÝ  Vnitrostátní aplikace Listiny zá-
kladních práv Evropské unie 

JUDr. Michal PETR, Ph.D.  Soukromé prosazování 
soutěžního práva ve vybraných členských státech Ev-
ropské unie 

JUDr. Ondřej SVAČEK, Ph.D. Odpovědnost nadříze-
ného v mezinárodním právu trestním 

Mgr. Radka DEMJANOVÁ Rodičovská odpovědnost 

Mgr. Aleš MÁCHA Právo veřejných věcí 

Mgr. Veronika POCHYLÁ Aktuální problémy dokazo-
vání v  přípravném řízení: perspektivy připravované 
rekodifikace trestního řádu

MEZINÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY – PRO-
GRAMY EU PRO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVU NA PO-
VOLÁNÍ:

Jean Monnet Programme (EACEA)

Řešitel: doc. et doc. JUDr. Naděžda ŠIŠKOVÁ, Ph.D.
Název projektu: From Supranational Organisation to 
a Federal Union of States (Reform of the EU and the 
related ISSUES)

Řešitel: doc. JUDr. Václav STEHLÍK, Ph.D., LL.M.
Název projektu: The EU Economic Integration in the 
global perspective



9.2 PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Akademičtí pracovníci a  doktorandi právnické 
fakulty vytvořili v roce 2016 publikační výstupy 
v této struktuře a počtech:

a) odborné články – 109
b) odborné články vydané v zahraničí – 11
c) knihy – 21
d) knihy vydané v zahraničí – 1
e) kapitoly v knihách – 55
f) kapitoly v knihách vydané v zahraničí – 15
g) příspěvky ve sbornících – 39
h) příspěvky ve sbornících vydané v zahraničí – 28

9.3 ZAPOJENÍ STUDENTŮ 
DO TVŮRČÍ ČINNOSTI

Studenti všech studijních programů mají možnost 
zapojit se do tvůrčí činnosti na fakultě nejen v rám-
ci práce jako tzv. pomocná vědecká síla, ale rovněž 
v rámci přímé účasti v projektech určených pro aka-
demické pracovníky se zapojením studentů (např. 
IGA nebo GAČR).

Již od roku 2007 také fakulta pořádá každoroční 
Monseho studentskou vědeckou soutěž. 
Studenti se také účastní všech vědeckých konferencí 
a  vyžádaných přednášek pořádaných fakultou, a  to 
buď jako prostí účastníci, nebo jako organizátoři či 
samotní přispěvatelé. 

V praktické rovině se dále studenti zapojují do dalších 
navazujících činností fakulty, jako jsou např. simulo-
vaná soudní jednání, soutěže Moot Court v různých 
právních odvětvích a v neposlední řadě také student-
ské právní kliniky. Cílem fakulty je vybavit své absol-
venty právními znalostmi na vysoké úrovni. Kromě 
toho klade důraz také na to, aby její absolventi byli 
po ukončení studia schopni své znalosti v praxi oka-
mžitě využít. Výrazem této snahy je projekt „Rozvoj 
praktických forem výuky na PF UP“.

9.4 VĚDECKÉ KONFERENCE

Právnická fakulta pořádala v  roce 2016 celou 
řadu konferencí:

• Olomoucké právnické dny (19.5.2016-
20.5.2016)

Tato konference je nejvýznamnější a současně největ-
ší událostí vědeckého života právnické fakulty. V roce 
2016 se uskutečnil její desátý ročník. Účastnilo se ho 
na tři sta předních odborníků z  Česka, Slovenska, 
Polska. Účastníci si také připomněli pětadvacetileté 
výročí znovuobnovení Právnické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. 

•  Olomoucké debaty mladých právníků 2016: 
na téma:  „Právo v proměnách času. 10 let 
debatování mladých právníků“

Na půdě této konference bylo tradičně vytvořeno 
prostředí pro otevřenou diskuzi nad různými tématy. 
Prostor byl ponechán volné debatě. Toto olomoucké 
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setkání není jen odborným kláním účastníků, ale 
také prostorem pro výměnu názorů v rámci diskuze 
nad propojenými tématy.

• 6. ročník mezinárodní vědecké konference 
zaměřené na soukromé právo (5. 2. 2016)

Akci každoročně pořádá katedra soukromého prá-
va a  civilního procesu PF UP pod záštitou děkanky 
právnické fakulty JUDr. Zdenky Papouškové, Ph.D. 
a  vedoucího katedry soukromého práva a  civilní-
ho procesu prof. JUDr. Ivo Telce, CSc. Tradičně bylo 
hlavními cíli konference především setkání mladých 
vědeckých pracovníků z  tuzemských a  zahraničních 
právnických fakult, zejména studentů doktorských 
studijních programů zaměřených na soukromé prá-
vo, a dále odborná diskuze na zvolená témata v rámci 
jednotlivých sekcí konference.

•  Legal Responses to Forced Mass Migration: 
Regional Approaches and Perspectives (21.10. 
2016-22.10.2016)

Tato mezinárodní konference organizovaná PF UP 
a  South African Research Chair in International 
Law at the University of Johannesburg  (South Afri-
ca) byla  zaměřena na aktuální migraci a uprchlictví, 
které vyústilo v migrační krizi. Vystoupila celá řada 
zahraničních expertů na tuto oblast práva.
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Foto: ELSA Olomouc

21.–22. 4. 2004 setkání a konference finančních právníků „Finanční právo v souvislosti potřeb národních států a har-
monizace práva EU“

Foto: PF UP

10. ZAHRANIČNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE



Právnická fakulta Univerzity Palackého klade stále 
velký důraz na rozvoj zahraničních vztahů s partner-
skými fakultami, a  to i  přes specificky národní cha-
rakter právnického vzdělávání. 

V  roce 2016 pokračovala spolupráce s partnerskými 
univerzitami v  Rakousku (Karl-Franzens Universität 
Graz a Paris Lodron Universität Salzburg). Ve spolu-
práci s Paris Lodron Universität Salzburg je realizo-
ván program double degree, kdy v roce 2016 studium 
úspěšně ukončilo prvních 6 absolventů z Rakouska. 
I nadále se velmi dobře vyvíjí spolupráce s Universi-
té d´Auvergne v Clermont-Ferrand, která v roce 2016 
změnila svůj název na Université Clermont Auvergne. 
Ve spolupráci s touto univerzitou proběhl v roce 2016 
další ročník oblíbené Francouzsko-české letní školy 
práva, která se tentokrát konala v Clermont-Ferrand 
a jejímž ústředním tématem byla Lidská práva a hra-
nice – Droit de l´homme et Frontieres.

V  červenci 2016 proběhl již druhý ročník letní ško-
ly medicínského práva, na jehož organizaci se PF UP 
spolupodílela s ELSA.

Proběhl také první ročník CAMP PEIRA. Jednalo se 
o  simulaci ozbrojeného konfliktu v  uprchlickém tá-
boře. Akci organizovala PF UP ve spolupráci s LF UP, 
PF UK, Univerzitou obrany v Brně, Armádou ČR, Čes-
kým červeným křížem a  Zdravotnickou záchrannou 
službou Olomouckého kraje. 

Rok 2016 byl úspěšný i  z  pohledu uzavírání nových 
partnerských smluv, a to především v rámci progra-
mu Erasmus+. Nové smlouvy byly podepsány s  ital-
skými univerzitami ve městech Varese (Universitá 

degli Studi dell ´Insubria) a  Brescia (Universitá de-
gli Studi di Brescia), kde je nad rámec běžné výmě-
ny studentů a  vyučujících zájem i  o  užší spolupráci 
v  oblasti právních klinik. V  roce 2016 Právnická fa-
kulta dále navázala spolupráci s nejlepší univerzitou 
v Polsku, Univerzitou ve Varšavě (Uniwersytet War-
szawski), kam byla ještě v  témže roce vyslána prv-
ní studentka. Možnosti výjezdů rozšířilo i  uzavření 
smlouvy s  univerzitou v  Nantes, která má bohatou 
nabídku předmětů v angličtině, což je pro studenty 
PF UP při rozhodování o studiu v zahraničí jedním ze 
zásadních kritérií.

Podruhé byli vysláni studenti také do Španělska a Itá-
lie, a to na základě spolupráce s univerzitou v italské 
Ferraře a  španělskou univerzitou v  A  Coruňa. Obě 
tyto univerzity jsou pro naše studenty velmi atrak-
tivní, neboť jako jedny z mála partnerských univerzit 
v uvedeném regionu nabízejí kromě odborných práv-
ních předmětů v místním jazyce také odborné před-
měty v angličtině.  Důkazem zvýšeného zájmu o tyto 
destinace je zcela naplněná kapacita počtu studentů 
vysílaných na tyto univerzity.

Do nově akreditovaného magisterského studijního 
programu v anglickém jazyce International and Euro-
pean Law se přihlásilo celkem 7 studentů, z nichž byli 
přijati 3, jeden ke studiu nastoupil, zbývajícím dvěma 
studentům znemožnily nástup do studia problémy 
při získání víza.

Velmi oblíbeným oživením výuky na právnické fakul-
tě se stalo působení odborníků především 
ze Spojených států amerických (CILS). V uplynulém 
roce se do kurzů vedených profesory z USA a z Indie 
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přihlásil nejvyšší počet účastníků za celou dobu rea-
lizace spolupráce.  Kurzy byly zaměřeny zejména na 
mezinárodní arbitráž a ústavní právo obecně.  

V roce 2016 PF poprvé hostila zahraničního experta 
na dobu téměř celého semestru. Prof. Lawrence Wat-
ters vyučoval Právo životního prostředí a  studenti 
se s ním mohli setkávat od poloviny ledna do konce 
dubna 2016.

V roce 2010 byla navázána spolupráce s partnery ze 
zemí visegrádské čtyřky v rámci projektu Experiences 
with Implementation and Application of the EU Law 
in Visegrad Countries, která mimo jiné umožnila 
vznik řady předmětů vyučovaných v  cizích jazycích 
a  získání certifikátu o  absolvování modulu v  cizích 
jazycích nazvaného Law in English. I  přes ukončení 
financování projektu běží výuka v cizích jazycích na 
PF UP nadále a studenti stále mohou žádat a žádají 
o vydání příslušných certifikátů.  V roce 2016 bylo po 
splnění podmínek pro získání vydáno celkem 9 certi-
fikátů.

Díky univerzitnímu projektu Zahraniční pracovní stá-
že a kapitole Internacionalizace UP byl i v roce 2016 
kladen velký důraz na rozvoj zahraničních pracov-
ních stáží pro studenty magisterského oboru Právo 
a právní věda a navazujícího magisterského progra-
mu Evropská studia se zaměřením na evropské prá-
vo. Praktické stáže studentů podporuje je i  PF UP, 
celkem bylo mimo program Erasmus+  na stáž o dél-
ce od jednoho do tří měsíců vysláno 16 studentů. Za 
zmínku stojí především stáž u World Medical Asso-
ciasion (Ferney Voltaire, Francie), International Red 
Cross Commission (Ženeva, Švýcarsko), advokátní 

kancelář B.J. Cong & Associates Law Office (Manil-
la, Filipíny) a také United Nations Assistance to the 
Khmer Rouge Trials (Phnom Penh, Kambodža).

Rovněž pokračovala spolupráce s Oberlandesgericht 
Hamm, kam na jaře 2016  na měsíční stáž vyjela další 
studentka. Po svém návratu stáž zhodnotila jako vel-
mi přínosnou pro svůj budoucí profesní život.

Je evidován také zvýšený zájem doktorských studen-
tů o možnosti studia, výzkumu nebo získání praktic-
kých zkušeností v zahraničí, což potvrzují vzrůstající 
počty uchazečů o  pobyty v  zahraničí i  realizované 
mobility. 

Prezentaci PF UP v zahraničí zajišťují rovněž student-
ské týmy v  mezinárodních soutěžích (moot court) 
z oblasti mezinárodního práva (Jessup), mezinárod-
ního práva trestního (ICC Moot Court), mezinárod-
ní obchodní arbitráže (Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot) a  evropského práva 
(CEEMC). 

Mobilita studentů, 
akademických a ostatních 
pracovníků podle zemí ->
Pozn.: * = Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – 
studenti, kteří v roce 2016 absolvovali (ukončili) za-
hraniční pobyt; započítávají se i  ti studenti, jejichž 
pobyt začal v  roce 2015. Započítávají se pouze stu-
denti, jejichž pobyt trval alespoň 30 dní. 
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ZEMĚ

počet 
vyslaných 
studentů*
– celkem

počet 
vyslaných 
studentů*
– z toho 

absol. stáže

Počet 
přijatých 
studen-

tů**

Počet 
vysla-

ných ak. 
prac.***

Počet 
přija-

tých ak. 
prac.***

Počet 
vysla-

ných ost. 
prac.***

Počet 
přijatých 

ost. 

CELKEM 
za zemi

Argentinská republika 2 2

Australské společenství 1 1 2

Belgické království 4 4

Běloruská republika 1 1

Bulharská republika 1 1 1 1 4

Dánské království 1 1

Estonská republika 7 1 8

Filipínská republika 1 1

Finská republika 1 1

Francouzská republika 19 12 5 36

Chorvatská republika 6 6

Italská republika 8 11 5 1 25

Jihoafrická republika 2 3 5

Kambodžské království 1 1

Kolumbijská republika 1 1

Korejská republika 1 1

Maďarská republika 9 2 1 12

Spolková republika Ně-
mecko 11 5 1 17

Nizozemsko 4 1 1 6

Polská republika 5 2 4 8 19

Rakouská republika 24 1 6 2 33

Ruská federace 1 1

Slovenská republika 1 1 6 2 1 11

Spojené státy americké 6 3 9

Španělské království 12 8 6 1 27

Švédské království 1 1

Turecká republika 2 2

Ukrajina 2 2 4

Spojené království VB 
a Severního Irska 25 1 5 1 32

celkem 147 0 47 53 24 1 1 273
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Pozn.: ** = Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) 
– studenti, kteří přijeli v roce 2016; započítávají se 
i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2015. Započí-
távají se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 
30 dní. 

Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí/ostatní pracov-
níci (tj. počty výjezdů) – pracovníci, kteří v  roce 
2016 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; zapo-
čítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 
2015. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž po-
byt trval alespoň 5 dní.

Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí/ostatní pra-
covníci (tj. počty příjezdů) – pracovníci, kteří přijeli 
v  roce 2016; započítávají se i  ti pracovníci, jejichž 
pobyt začal v roce 2015. Započítávají se pouze pra-
covníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní.
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11. HOSPODAŘENÍ FAKULTY
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Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci se 
v roce 2016 řídila v oblasti finanční, hospodářské, ma-
jetkové a personální příslušnými ustanoveními záko-
na č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném zně-
ní a dalšími zákony platnými pro tyto oblasti (např. 
zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, 
zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, v platném 
znění, zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodno-
ty, v platném znění) a interními normami Univerzity 
Palackého v Olomouci.

Po projednání v Akademickém senátu UP  obdržela 
děkanka fakulty dopisem rektora ze dne 10. 3. 2016 
příspěvek pro PF UP dle ukazatelů A ve výši 43 034 
tis. Kč, dle ukazatele K příspěvek ve výši 15 928 tis. 
Kč a příspěvek na rozvoj výzkumné organizace ve výši 
12 348 tis. Kč. Současně byla stanovena fakultě výše 
participace na nákladech celouniverzitních aktivit ve 
výši 11 691 tis. Kč. Návrh dílčího rozpočtu fakulty 
na rozdělení finančních prostředků Právnické fakulty 
UP v Olomouci pro rok 2016 byl předložen k projed-
nání a schválení v AS PF UP a tento jej dne 4. 4. 2016 
schválil.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Právnická fakulta UP vykázala za rok 2016 záporný 
hospodářský výsledek 4 225 385,74 Kč.  

Mimo již výše zmiňovanou dotaci v rámci dělení roz-
počtu na UP získala Právnická fakulta UP z ostatních 
kapitol státního rozpočtu prostředky na doktorská 
stipendia ve výši 2 183 tis. Kč. 
Nejvýznamnější nákladovou položkou z  celkových 

nákladů tvoří osobní náklady, které zahrnují mzdo-
vé náklady, náklady na sociální a zdravotní pojištění 
a ostatní sociální náklady. Tyto náklady činí celkem 
47 681 tis. Kč. Nejvyšší nárůst mzdových prostředků 
byl způsoben postoupením 20 zaměstnanců do vyšší 
třídy, čímž narostly tarifní platy a současně jim bylo 
navýšeno osobní ohodnocení. Další významnou po-
ložkou bylo dorovnání osobního ohodnocení zaměst-
nanců, kteří se zapojili do projektu GAČR.

Další významnou položku ve výši 7 890 tis. Kč před-
stavují ostatní náklady. Do ostatních nákladů se 
promítly zejména tyto položky: stipendia interních 
doktorandů, stipendia na pomocné vědecké síly, mi-
mořádná stipendia na výjezdy, přeúčtování režijních 
nákladů z projektů IGA.

Náklady na služby představují částku ve výši 2 892 
tis. Kč. Tato položka zahrnuje zejména náklady spo-
jené s inzercí, tlumočnické služby, auditorské služby, 
školení, slevové poukázky pro uchazeče SCIO, kon-
ferenční poplatky, ubytování na služební cestě, poš-
tovní a telefonní poplatky, odvoz odpadu, náklady na 
revize. Náklady na energie představují částku 1 436 
tis. Kč. Objem odpisů dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku činí 1 028 tis. Kč. Další výraz-
nou nákladovou položkou celkových nákladů tvoří 
náklady na spotřebu materiálu ve výši 2 926 tis. Kč, 
která je představována zejména spotřebou papíru, 
obálek a tiskopisů, psacích potřeb, čisticích prostřed-
ků, tonerů a inkoustových náplní do tiskáren.

Záporný hospodářský výsledek bude uhrazen z Fon-
du provozních prostředků, jehož stav poté bude 
19 821 420,10 Kč.
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  Položka

Čerpání
přísp. A, B

Vzdělávací 
činnost ostatní

Instit. 
podpora

VV 
pecifický

Součet sl.
 1+2+3+4

Fa SyÚ Období 01–12 2016 1 2 3 4 5

71 501 Spotřeba materiálu celkem 639,49 2 286,75 0,00 739,59 3 861,08

71 502 Spotřeba energie celkem 528,60 907,74 0,00 0,00 1 436,34

71 511 Opravy a udržování celkem 56,60 1 098,45 0,00 0,00 1 155,04

71 512 Cestovné zaměstnanců celkem 259,22 486,54 0,00 288,32 1 254,69

71 513 Náklady na reprezentaci celkem 0,00 63,77 0,00 0,00 63,77

71 518 Ostatní služby celkem 765,85 2 126,53 0,00 798,74 4 207,46

71 521 Mzdy celkem 32 887,38 1 639,00 9 366,06 324,54 45 510,73

71 524 Zákonné pojištění celkem 11 082,56 515,35 3 182,76 110,34 15 283,30

71 525 celkem 132,40 3,70 40,91 3,99 180,99

71 527 Zákonné sociální náklady celkem 1 091,89 327,74 140,42 0,00 1 569,69

71 528 Ostatní sociální náklady celkem 32,48 0,09 3,98 0,00 36,55

71 531 Daň silniční celkem 3,08 0,10 0,00 0,00 3,18

71 538 Ostatní daně a poplatky celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 542 Ostatní pokuty a penále celkem 0,00 340,60 0,00 0,00 340,60

71 545 Kurzové ztráty celkem 5,04 0,11 0,00 0,00 5,16

71 548 Manka a škody celkem 0,00 89,99 0,00 0,00 89,99

71 549 Jiné ostatní náklady celkem 2 285,15 5 604,94 386,13- 1 092,10 8 895,08

71 551 Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem 1 027,91 0,00 0,00 0,00 1 027,91

71 561 Změna stavu zásob výrobků celkem 0,00 492,45 0,00 0,00 492,45

71 582 Poskytnuté členské příspěvky celkem 21,68 15,12 0,00 0,00 53,66

71 602 Tržby z prodeje služeb celkem 0,00 3 281,36- 0,00 0,00 3 281,36-

71 604 Tržby za prodané zboží celkem 0,00 13,69- 0,00 0,00 13,69-

71 645 Kurzové zisky celkem 0,00 0,04- 0,00 0,07 0,14-

71 648 Zúčtování fondů celkem 0,00 4 478,53- 0,00 0,00 4 519,28-

71 649 Jiné ostatní výnosy celkem 848,42- 4 121,16- 0,00 0,00 4 969,58-

71 682 Přijaté příspěvky - dary celkem 0,00 58,00- 0,00 0,00 58,00-

71 691 Provozní dotace celkem 0,00 0,00 12 348,00- 3 440,59- 18 691,59-

71 692 celkem 50 172,99- 0,00 0,00 0,00 50 172,99-

71 710 Vnitro náklady celkem 187,95 315,28 0,00 83,04 586,27

71 720 Vnitro výnosy celkem 14,14 163,03- 0,00 0,00 148,89-

71 Axx Náklady celkem 51 007,27 16 314,24 12 348,00 3 440,66 86 053,96

71 Bxx Výnosy celkem 51 007,27- 12 115,82- 12 348,00- 3 440,66- 81 855,53-

71 Cxx HV celkem 0,00 4 198,42 0,00 0,00 4 198,42
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Stipendijní fond vytvořil v roce 2016 částku 
1 973 432,00 Kč. 

Ze stipendijního fondu byla v roce 2016 vypla-
cena následující stipendia:

• sociální – 13 000,00 Kč

• prospěchová – 315 000,00 Kč

• pro zahraniční studenty – 168 000,00 Kč

• doktorandská – 1 191 500,00 Kč

• mimořádná – 2 413 157,00 Kč

Zdroj FRIM (fond reprodukce investičního ma-
jetku) vytvořil v roce 2016 částku 1.179.487,00  

Kč. Z FRIMU byla použita částka 2.109.902,78 Kč 
dle rozpisu ->

Stav fondů PF UP k 31. 12. 2016

Název fondu počet přihlášek tvorba za r. 2016 čerpání za r. 2016 zůstatek 
k 31.12.2016

Fond stipendijní 3 653 593,27 1 973 432,00 4 300 657,32 1 326 367,95

Fond sociální   538 420,96 660 910,98 1 105 400,00 93 931,94

Fond odměn 20 000,00 0,00 0,00 20 335,59

Fond provozních pro-
středků 23 992 422,46 1 027 421,36 1.000 000,00      24 019 843,82

Fond reprodukce inv. 
majetku 1 111 682,79 1 179 487,00 2 173 513,72  117 656,07

Fond účelově určených 
prostředků 1 610 399,85     223 726,77 207 778,56 1 626 348,06
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Investiční akce právnické fakulty – rok 2016:

únor 2016 38 501,58 Kč instalace optických kabelů – budova A

září 2016 535 300,32 Kč rekonstrukce toalet v 3. a 4. p. budovy B

září 2016 526 111,74 Kč oprava terasy před budovou A

září 2016 233 690,40 Kč dodávka a montáž schodišťové plošiny pro vozíčkáře

září 2016 454 398,00 Kč projektová dokumentace pro stavební řízení – knihovna

září 2016 244 000,00 Kč   projektová dokumentace pro územní řízení – knihovna

listopad 2016 20 009,74 Kč instalace optických kabelů – budova B

listopad 2016 13 000,00 Kč správní poplatky – knihovna

prosinec 2016 44 891,00 Kč kopírovací stroj – zahraniční oddělení

Fond účelově určených prostředků je každý rok tvo-
řen z  finančních darů na akce pořádané fakultou 
v daném roce. V roce 2016 to byl ples PF, na který 
byly poskytnuty finanční dary v hodnotě 58 000 Kč. 
Tyto prostředky byly vyčerpány na náklady spojené 
s plesem. Také byly čerpány finanční dary z předcho-
zích let na knihy ve výši 14 473,49 Kč.

Další položkou, která se tvoří na fondu účelově urče-
ných prostředků jsou finanční prostředky z projek-
tů GAČR a IGA, jejichž doba řešení je delší než jeden 

rok a  řešitelé tak mohou nevyčerpané prostředky 
použít v dalších letech řešení svých projektů. V roce 
2016 byla tvorba těchto prostředků 165 726,77 Kč 
a čerpání ve výši 40 748,04 Kč. Dále se z FÚUP hradí 
vědeckovýzkumné zahraniční pobyty akademických 
pracovníků z fondu Hannah Arendt. V roce 2016 bylo 
vyčerpáno 94 557,03 Kč. Zůstatek na fondu Hannah 
Arendt je 1 460 621,29 Kč.
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12. ZÁVĚR
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Vzdělávací aktivity Právnické fakulty Univerzity Palac-
kého v roce 2016 byly uskutečňovány prostřednictvím 5 
akreditovaných studijních programů. 

Na konci roku 2016 studovalo na právnické fakultě 
v  akreditovaných studijních programech 1543 (k  31. 12. 
2015: 1583) studentů, z  toho 145 v bakalářském progra-
mu (Právo ve veřejné správě), 1244 studentů v pětiletém 
magisterském programu (Právo), 68 v navazujícím magis-
terském programu (Evropská studia se zaměřením na 
evropské právo) a 86 v doktorském studijním programu 
(Teoretické právní vědy).

Právnickou fakultu provází trvalý zájem mladých lidí 
o studium. Pro akademický rok 2016/2017 projevilo zájem 
o studium 1859 uchazečů (pro akademický rok 2015/2016: 
2053). Čísla v posledních letech mírně ovlivňuje nepřízni-
vý demografický vývoj. Obor Právo patří spolu s Všeobec-
ným lékařstvím a  Psychologií k  nejžádanějším oborům 
nabízeným Univerzitou Palackého.

V roce 2016 na právnické fakultě ve všech akreditovaných 
programech absolvovalo 243 studentů (v roce 2015: 282). 

V  průběhu roku 2016 se zvyšovala odborná kvalifikace 
akademických pracovníků. Habilitační řízení úspěšně 
absolvovali: doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., doc. JUDr. 
Kateřina Frumarová, Ph.D., doc. JUDr. Michael Kohajda, 
Ph.D., doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D., doc. JUDr. Petr 
Tégl, Ph.D.

Právnická fakulta realizovala vedle akreditovaných stu-
dijních programů řadu aktivit zaměřených na další vzdě-
lávání a rozvoj svých studentů. Ve spolupráci se student-

ským spolkem ELSA se například uskutečnil druhý ročník 
letní školy práva – Summer Law School. Fakulta pořádala 
také workshopy a školení pro akademické pracovníky.

Právnická fakulta se stala otevřenější veřejnosti. Uspořá-
dala řadu aktivit orientovaných na celoživotní vzdělávání, 
úspěšné byly i její popularizační aktivity. Pokračovala ve 
vzdělávání posluchačů univerzity třetího věku. Na mno-
ha popularizačních a vzdělávacích aktivitách se podílely 
studentské spolky – ELSA Olomouc a Nugis Finem.

Vedle vzdělávacích aktivit se právnická fakulta zaměřo-
vala na vědeckou a tvůrčí činnost. Rok 2016 byl úspěšný 
s ohledem na počet zahájených nových projektů Granto-
vé agentury České republiky – přibyly v  roce 2016 čtyři 
nově řešené. Dále byly v roce 2016 na fakultě řešeny pro-
jekty Jean Monnet poskytnuté Evropskou komisí, z toho 
jeden prestižní projekt v kategorii Jean Monnet Centre of 
Excellence v oboru evropského práva. Fakulta uspořádala 
během roku celkem šest vědeckých konferencí, všechny 
s mezinárodní účastí. Nejvýznamnější a současně největší 
z nich byly Olomoucké právnické dny. Desátého ročníku 
konference se zúčastnilo na tři sta odborníků.

Velká pozornost byla soustředěna na podporu internaci-
onalizace fakulty. Všestranně byla podporována mobilita 
studentů a akademických pracovníků. Právnická fakulta 
v roce 2016 vyslala do zahraničí 147 studentů a uskutečni-
lo se 53 výjezdů akademických pracovníků. 
 Právnická fakulta je díky svým aktivitám úspěš-
nou a  rozvíjející se fakultou. Spolu s  ostatními sedmi 
fakultami Univerzity Palackého tvoří jeden z pilířů vzdě-
lanosti a výzkumu nejen v rámci regionu, ale i v České re-
publice.
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