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 ÚVO D N Í SLOVO
MEDAILE PRO PROFESORKU MILANU HRUŠÁKOVOU
Její podpis mají v indexu tisícovky studentů práv, přispěla k vyřešení stovky rodinných právních sporů, hodiny by dokázala
mluvit o svých přátelích Otakaru Motejlovi, prvním českém
ombudsmanovi, nebo Daniele Kovářové, bývalé ministryni
spravedlnosti, a hlavně významně se zapsala do novodobé
historie Právnické fakulty Univerzity Palackého. Profesorka rodinného práva Milana Hrušáková ji totiž od roku 2008 osm let
úspěšně vedla jako děkanka. Nyní za svou práci získala stříbrnou medaili Za zásluhy o rozvoj UP. A jak vzpomíná na roky ve
funkci děkanky? „I se všemi peripetiemi to byl úžasný čas,“ říká
Milana Hrušáková.
Kdy jste se rozhodla, že svůj pracovní akademický život spojíte s olomouckou právnickou fakultou? A co bylo impulzem
k „přesídlení“ z Brna do Olomouce?

Úvazek na olomoucké fakultě mám od roku 1999. Ten
hlavní zlom přišel o pár let později, kdy jsem již byla profesorkou a skončila jsem ve funkci vedoucí katedry občanského
práva na brněnské fakultě. Ve velmi krátké době se mi navíc
až příliš rozšířila advokátní praxe. Byly to ovšem kauzy, které
se moc nehodily jako veselé příhody do semináře z rodinného
práva, ale takové, kvůli kterým jsem v noci špatně spala. Sešlo
se tedy více důvodů – snaha omezit advokátní praxi a nepřekážet v Brně. K tomu jsem navíc ženská dobrodružná a pro mne
Olomouc byla nejenom nabídka, která se neodmítá, ale především výzva!
Děkankou olomouckých práv jste se stala v roce 2008, byla
jste jí dvě funkční období. Proč jste se rozhodla kandidovat?
Motivace v roce 2008 a v roce 2012 asi byla jiná?
První nabídku kandidovat na děkanku fakulty jsem
dostala už v době, kdy tehdejší děkan Michal Malacka kandido-
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val do druhého funkčního období, a zděšeně jsem ji odmítla.
Vůbec jsem ji nebrala vážně. Kdo mě tehdy s první nabídkou
oslovil, si už vážně nepamatuji. Ale pak, v roce 2007, s nabídkou přišel na konci svého druhého funkčního období Michal
Malacka sám. A to už jsem se zamyslela, protože jsem v Olomouci už měla něco odpracováno. Líbilo se mi zdejší „rodinné“
prostředí ve srovnání s chladnou a už příliš velkou brněnskou
fakultou. Kromě toho na katedře v Brně už byla docentka pro
obor rodinné právo, takže jsem při přijetí nabídky kandidovat
v Olomouci měla čisté svědomí, že svou rodnou fakultu nenechávám na holičkách.
O druhém funkčním období se obecně traduje, že to už je zasloužený klídek, všechno funguje, prostě pohoda. Nebyla to
ale pravda… Motivace pro druhé funkční období byly v zásadě
tři. Pocit, že už to snad umím. Potřeba dotáhnout několik dobře našlápnutých věcí. A skutečnost, že jsem neměla protikandidáta, což jsem chápala jako projev důvěry.
Zaskočilo vás z počátku něco na práci děkanky? Napadá mě
například nezbytná a časově náročná administrativní činnost – počet dokumentů, které musí děkan/ka týdně vyřídit,
podepsat?
Zpupně jsem si myslela, že o chodu fakulty toho
s ohledem na mé působení v Brně vím přece hodně. Omyl. První tři měsíce jsem si připadala jak Alenka v říši divů. Neustále
jsme s proděkany řešili poměrně zásadní koncepční otázky a
dlouze diskutovali připravovanou reformu studia. Administrativní činnost byl ten nejmenší problém. Sice i přes dva tisíce
podpisů na rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí ke studiu nebyla
zrovna činnost, které bych se věnovala s nadšením, ale sekretářka seděla u mne v kanceláři a vyprávěla mi veselé historky,
abych u toho neusnula. Zato absolventské diplomy jsem podepisovala moc ráda.
Kdy vám bylo ve funkci děkanky nejhůř a kdy naopak nejveseleji? A proč?
Nejhůř mi ve funkci bylo prvního půl roku. Už je to
dávno a nestojí to za vzpomínku. Nejveseleji mi bylo se studenty na Antiplesech a Půlení, kdy jsem se s velkou chutí oblékala do kostýmů v duchu příslušné akce. Nejvíc jsem je asi
dostala svým úborem pionýrky, na poslední akci jsem šla už
zcela oprávněně za ovčí babičku.
Co považujete za svůj největší „děkanský“ úspěch?
Všechno, čeho fakulta dosáhla, je kolektivním úspěchem, a to nejenom vedení fakulty, ale všech učitelů a zaměstnanců, kteří měli zájem na tom, aby se věci pohnuly kupředu.
Nepřičítám si žádný „děkanský“ úspěch s jedinou výjimkou:
pro mne osobně je to nápad udělit čestný doktorát nezapo-

menutelnému člověku, našemu prvnímu Veřejnému ochránci
práv Otakaru Motejlovi. Prokouřili jsme se k tomu kolem 90 km
D1 z Prahy do Brna, kde pan doktor zmínil, že bude mít na podzim sedmdesáté sedmé narozeniny a mne v duchu napadlo, že
by to byl pěkný dárek. Protože až bude mít osmdesát, tak si ani
neškrtneme, to mu čestný doktorát jistě dá Univerzita Karlova.
Bohužel už to nestihli. Poté jsem prokonzultovala svůj nápad
s proděkany a byl přijat s nadšením, stejně tak i na rektorátu.
V řadě děkanů obnovené PF UP jste byla první ženou. Každý
z děkanů měl nějaký přívlastek, který ho vystihoval. O vás se
mluvilo a stále mluví jako o „Liberdovi v sukni“. Co vy na to?
Moc mne to těší! Děkan Miroslav Liberda byl úžasný
člověk, který tuto fakultu ve spojení s tehdejším rektorem Josefem Jařabem v podstatě vydupali ze země. Znala jsem ho a
měla jsem ho velmi ráda. Potkávali jsme se v Brně, kde občas
loudil externistu na občana, případně lobboval v zájmu Olomouce i na jiných katedrách.
Jednou jste mi ještě ve vaší děkanské kanceláři ukazovala
blok, kam jste si zapisovala jména zkoušených studentů a
jejich prospěch. Máte ještě ten blok a přibývají do něj další
jména? Máte odhad, kolik studentů má ve svém indexu váš
podpis?
To nebyl blok, ale asi kilo až dvě sešitů. Ještě pořád
je mám, ale od nástupu do Olomouce už do nich nepíšu. Mají
svou historickou hodnotu a potěší mne, když se ke mně občas
někdo z poslanců, ministrů, soudců či advokátů hlásí, že jsem
je učila. Můj podpis v indexu mají tisíce studentů. První zkoušky jsem zapisovala už v roce 1976.
Čím je pro vás olomoucká právnická fakulta dnes? A vaše aktuální plány v souvislosti s ní?
Místem, kde jsem strávila naprosto nezapomenutelných osm let ve funkci děkanky. A plány? Setrvat, dokud mne
budou chtít.
Za svou práci a odbornost jste byla oceněna již vícekrát.
Například v roce 2009 jste získala titul Právník roku v oboru
rodinné právo. Nakolik si ceníte medaile od Univerzity Palackého?
Medaili jsem přebírala od děkanky Zdenky Papouškové v rámci plenárního zasedání Olomouckých právnických
dnů. Do poslední chvíle to přede mnou všichni tajili a já jsem
se jen divila, proč tak trvají na mé účasti na plenárním zasedání. Bylo to pro mě velmi milé překvapení. Medaile je pro mě
poctou. Jsem ráda, že si ještě na mne vzpomněli.
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 S T U D I J NÍ Z Á L EŽI T O S T I
NOVÁ STRUKTURA PROGRAMU PRÁVO. V návaznosti na změny
plynoucí z novelizace vysokoškolského zákona připravuje nyní
PF UP žádost o akreditaci studijních programů Právo, Právo ve
veřejné správě, International and European Law a také doktorských studijních programů. Pracovní komise pro reakreditaci
studijního programu Právo připravila návrh nové struktury povinných předmětů tohoto studijního programu, který byl dne
15. května v předložené podobě schválen kolegiem děkanky.
Změny oproti stávající podobě se projeví zejména v rovnoměrnějším rozložení studijní zátěže po celou dobu studia a ve
snížení objemu výuky volitelných předmětů. Objem výuky povinných předmětů zůstává v zásadě stejný, došlo k přesunům
dotace mezi některými předměty nebo ke změnám jejich ročníkového zařazení. Nyní lze přistoupit k přípravě kompletního
akreditačního spisu, který bude předložen k podzimnímu termínu jednání Vědecké rady PF UP. U ostatních programů zatím
pokračují přípravné práce a jednání o možných změnách.

24. do 28 úřední hodiny nebudou. Od 31. července do 31. srpna
budou referentky studijního oddělení posluchačům k dispozici vždy v pondělí a ve středu (9-11 hodin). Informace najdete i
na webových stránkách.
JUDIKÁTY NA PLAKÁTECH. Na konci dubna se v předsálí auly
opět objevily plakáty vytvořené studenty 4. ročníku magisterského studijního programu v rámci předmětu Právo životního
prostředí 2. Studenti měli letos za úkol graficky ztvárnit judikáty vztahující se k procesům územního plánování a povolování
různých záměrů s vlivy na životní prostředí. Z 94 vystavených
plakátů vybrali vyučující předmětu tři, které zvítězily v soutěži
o nejhezčí a zároveň odborně zajímavý a dobře zpracovaný judikát. Absolutním vítězem se stal plakát Martina Mareše a Elišky Hodulové zobrazující spravedlnost nad mapou územního
plánu, na kterém se shodli oba vyučující. Další dva vítězné plakáty jsou od Jany Fabšíkové a Lenky Novákové (těžební záměr)
a od Adély Kolowratové a Petry Kloudové (účastenství spolků
ve stavební řízení). Vítězům gratulujeme!

NEJLEPŠÍ V ŘÍMSKÉM PRÁVU. Skvělý úspěch přivezli studenti
olomoucké právnické fakulty z letošního česko-slovenského
finále v římsko-právním moot courtu. Tým ve složení Marek
Masarik, Debora Zubková a Renáta Vitkovičová předčil všechny své konkurenty a zvítězil. Do finále, které hostila Univerzita
Karlova v Praze, vyslalo své zástupce pět právnických fakult.
Na druhém místě skončili posluchači brněnských práv, třetí
místo přiřkla porota týmu z Bratislavy. O úspěchu si můžete
přečíst zprávu v Žurnále on-line.

Foto: Eliška Pešková
KDY NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ? Studijní oddělení PF UP upozorňuje na změnu úředních hodin po dobu letních prázdnin. Posluchači fakulty budou moci své záležitosti vyřizovat
3. července (9-11 hodin). Od 4. do 7. července bude studijní oddělení zavřené. Od 10. do 21. července budou úřední
hodiny vždy v pondělí a ve středu (9-11 hodin). V týdnu od

STÁTNÍ ZKOUŠKY A PROMOCE. Od 22. května do 2. června probíhají na PF UP státní závěrečné zkoušky oboru Právo. Oproti
loňsku se zvýšil počet přihlášených studentů na letní termín
ze 181 na 189, takže je plně využito všech 10 zkušebních dní.
Státní závěrečné zkoušky oboru Právo ve veřejné správě se budou konat ve dnech 26.-28. června a státní závěrečné zkoušky
oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo pak
ve dnech 27.-28.června. Na tyto dva obory zatím stále probíhá
přihlašování. Absolventi oboru Právo budou slavnostně promováni 30. června, absolventi oborů Právo ve veřejné správě a
Evropská studia se zaměřením na evropské právo 14. července.
ZMĚNA V DORUČOVÁNÍ. V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách a Statutu UP, vnitřního předpisu UP, může být
studentům doručena písemnost, a to rozhodnutí o přiznání či
nepřiznání stipendia, rozhodnutí o uznání splnění studijní povinnosti, popř. výzva k vyjádření se k podkladům rozhodnutí
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při zahájení řízení o ukončení studia, prostřednictvím elektronického informačního systému UP. Tato písemnost bude zpřístupněna prostřednictvím Portálu UP v části Studium a výuka
– Moje dokumenty. Dle § 69a zákona o vysokých školách se
za den doručení a oznámení písemnosti považuje první den
následující po zpřístupnění dané písemnosti v elektronickém
informačním systému UP.

právnické fakulty Pavlem Martiníkem se stal vítězem letošního
středoškolského moot courtu. Finále, které pořádala Právnická
fakulta Univerzity Palackého, se zúčastnilo osm týmů. Ty vzešly z fakultních kol v Praze a Olomouci. Více o finále si přečtěte
na fakultním webu.

PŘIHLÁŠKY DO KLINIK. Od začátku června bude možné podávat přihlášky do klientských právních klinik: Studentské právní poradny (CPV/NSPP1), Administrativně právní kliniky (CPV/
NAPK2) a Spotřebitelské právní kliniky (CPV/NSPP). Přihlášky
bude možné posílat až do 10. září na e-mailovou adresu: lucia.valentova@upol.cz. Výsledky výběrového řízení budou
oznámeny nejpozději ve středu 13. září ještě před uzavřením
STAGu. Bližší informace, včetně formuláře přihlášky najdete
v aktualitách PF UP, na elektronické nástěnce a na webových
stránkách Centra pro klinické právní vzdělávání.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Centrum pro klinické právní vzdělávání vypisuje výběrové řízení také na Lidskoprávní kliniku (CPV/NLPK)
a Environmentální právní kliniku (CPV/NEPK). Do Lidskoprávní
kliniky se mohou hlásit studenti 3.-5. ročníku magisterského
studia. Do Environmentální právní kliniky se mohou hlásit
studenti 4.-5. ročníku magisterského studia. Bližší informace k
oběma předmětům a k přihlašování najdete na elektronické
nástěnce a na webových stránkách Centra pro klinické právní
vzdělávání.
PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO PROGRAMU. Jsi posluchač
bakalářského studijního programu? A budeš v akademickém
roce 2017/2018 ve 3. ročníku? Pak máš jedinečnou šanci. Můžeš si zapsat volitelný předmět Administrativně právní klinika (CPV/APK-B) a získat cennou praxi. Administrativně právní
klinika je klientskou právní klinikou, v níž pod dohledem supervizorů JUDr. Veroniky Tomoszkové, Ph.D. a JUDr. Martina
Škurka, Ph.D. studenti pracují na reálných případech klientů
Studentské právní poradny z oblasti správního práva (stavební právo, právo životního prostředí, vnitřní správa, obecní
právo atd.). Přihlášky bude možné podávat od začátku června
až do 10. září na na e-mailovou adresu: lucia.valentova@upol.
cz. Výsledky výběrového řízení budou oznámeny nejpozději
ve středu 13. září ještě před uzavřením STAGu. Bližší informace, včetně formuláře přihlášky najdete v aktualitách PF UP, na
elektronické nástěnce a na webových stránkách Centra pro klinické právní vzdělávání.
STŘEDOŠKOLSKÝ MOOT COURT. Student Radek Štorkán z
Gymnázia v Roudnici nad Labem vedený posluchačem pražské

Foto: Izabela Grundová
PRÁVNICKÝ DEBATNÍ TURNAJ. Na konci dubna se na Právnické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně uskutečnilo mezifakultní
finále soutěže Právnický debatní turnaj. PF UP reprezentoval
Zdeněk Gertsberger (finalista školního kola soutěže) a v konkurenci studentů z devíti právnických fakult z České republiky
a Slovenska se rozhodně neztratil. Byl oceněn zvláštní cenou
poroty za nejlepší formu řečnického projevu. Gratulujeme!
DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Zájemcům o navazující magisterský studijní program Politologie, obor Evropská studia se
zaměřením na evropské právo připomínáme další lhůtu pro
podání přihlášek. Zasílat je mohou elektronicky od 12. června
do 12. července. Obor evropská studia se zaměřením na evropské právo je unikátním tím, že nabízí studentům možnost (při
splnění podmínek tzv. Double Degree) v rámci jednoho studia získat vedle diplomu PF UP také diplom z ekvivalentního
programu realizovaného na Paris Lodron Universität Salzburk.
Informace pro zájemce jsou dostupné na fakultním webu.

 Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
LETNÍ ŠKOLA SOUKROMÉHO PRÁVA. V termínu 22.-25. srpna se uskuteční ve Velkých Bílovicích první ročník Česko-rakousko-slovenské letní školy soukromého práva.
Účastnit se jí budou vedle studentů naší fakulty i studenti
brněnské Masarykovy univerzity, vídeňské Hospodářské univerzity (Wirtschaftsuniversität) a Trnavské univerzity. Pro
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posluchače PF UP je rezervováno pět míst. U účastníků se
předpokládá kromě zájmu o obor i dobrá znalost německého jazyka. Zájemci, nechť se hlásí na e-mail: filip.melzer@
upol.cz, a to do 2. června (včetně). Podrobnosti na webu.
KLINIKY NA PRESTIŽNÍ KONFERENCI. Vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. se 5.9. května zúčastnila prestižní konference 40th Annual Conference on Clinical Legal Education s podtitulem Serving Client
in Tumultuous Times: Fostering Responsibility to Individuals,
Communities, and Society in Clinical Legal Education. Konferenci pořádala Americká asociace právnických fakult (AALS),
která od roku 1900 sdružuje 179 právnických fakult v USA s
cílem udržet a zlepšovat kvalitu právnického vzdělání v USA.
Výroční 40. konference se konala v Denveru a zúčastnilo se jí
téměř 700 učitelů zabývajících se klinickým právním vzděláváním v USA a v zahraničí. Veronika Tomoszková se jako jediná z Evropy účastnila také workshopu pro vedoucí center pro
právní kliniky a podílela se aktivně na příspěvku k rozvoji hodnot v právních klinikách (Giving Voice to Values: Helping Students Identify and Clarify Their Values and Fulfill Current and
Future Responsibilities to Clients, Society, and Themselves).

stáže probíhají v září 2017. Stážisté obdrží stipendium na pokrytí zvýšených nákladů spojených s pobytem.
LETNÍ ŠKOLA MEDICÍNSKÉHO PRÁVA. Také posluchačům PF UP
je určena mezinárodní Letní škola medicínského práva. Třetí
ročník letní školy připravuje PF UP ve spolupráci s ELSA Olomouc v termínu od 25. června do 5. července. Fakulta svým
studentům proplatí účastnický poplatek (ve variantě bez ubytování) ve formě stipendia. Studenti PF UP mají dále možnost
za aktivní účast získat ohodnocení až 5 kredity. Zájemci o účast
na této jedinečné desetidenní akci se mohou přihlašovat do
5. června vyplněním přihlášky nebo na e-mailech: pospisil@
elsa.cz, radana.kuncova@upol.cz. Podrobnosti najdete na zde.
S VÝSLEDKY DO VELKÉ BRITÁNIE. V červenci (3. – 5. 7. 2017)
bude klinikový tým z PF UP prezentovat výsledky své práce
na zahraniční konferenci Bringing It All Together: Clinical Legal Educators in the 21st Century University, kterou v Newcastle pořádá European Network for Clinical Legal Education
(ENCLE), International Journal of Clinical Legal Education (IJCLE) a United Kingdom Clinical Legal Education Organisation (CLEO). Vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání
JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. se za PF UP bude podílet na hlavním příspěvku (keynote speech) na téma
My identity as a clinician: stories of successful but by no
means uncomplicated work in Clinical Legal Education.

 VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČI N N OST

Spodní řada zleva: Lisa Radtke Bliss, Kendall Kerew a Leah
Wortham, horní řada zleva: Paula Galowitz, Veronika Tomoszková a Catherine Klein.
ZÚČASTNI SE FESTIVALU PRÁVA. PF UP vyhlásila výběrové řízení na dvě místa pro účastníky Festivalu práva Praha
Pasov, kterou pořádá Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Univerzita v Pasově. Vybraní uchazeči získají
stipendium ve výši 1300 Kč. Více informací na e-nástěnce.
NA STÁŽ DO VÍDNĚ. PF UP vypsala výběrové řízení na
pozici stážistů na Landesgericht für Strafsachen Wien,

ZAJÍMAVÝ VÝZKUM. Dvě studentky PF UP, Monika Kováčová
a Zuzana Pilerová, prezentovaly 18. května výsledky práce
týmu studentů předmětu Lidskoprávní klinika na mezinárodní vědecké konferenci Pohyb a zdraví konané na FTK UP.
V rámci předmětu studenti pod vedením JUDr. Maxima Tomoszka, Ph.D. celý rok pracovali na analýze právní úpravy a
reálného stavu uvolňování žáků z tělesné výchovy z pohledu
zákazu diskriminace, zajištění práva na vzdělání a dodržování
mezinárodních závazků ČR. Analýzou právní úpravy dospěli
k závěru, že současná úprava uvolňování žáků z tělesné výchovy je diskriminační a je v rozporu s ústavním pořádkem
České republiky i jejími mezinárodními závazky. Vzhledem k
existenci propracovaného systému podpůrných opatření je
navíc uvolnění z tělesné výchovy, tedy vylučující mechanismus, úplně zbytečné. Studenti normativní část svého výzkumu podpořili také empirickou složkou, kdy obeslali s žádostí
o informaci o rozsahu uvolňování více než 500 škol ve všech
krajích České republiky. Získaná data ukázala, že právní úpra-
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va je aplikována značně odlišně a leckdy arbitrárně, či dokonce nesmyslně, což způsobuje velké a neopodstatněné rozdíly
mezi jednotlivými kraji. Vzhledem k velkému zájmu, který vyvolaly výsledky výzkumu prezentované na konferenci, a také
k závěru následného diskuzního workshopu, který zástupci
PF UP na konferenci vedli, je nyní připravován také publikační výstup v podobě odborného článku.
MLADÍ VĚDCI. Připravit si vlastní konferenční příspěvek a odprezentovat ho odbornému publiku. Takovou šanci využilo
na čtyřicet posluchačů olomoucké právnické fakulty, kteří se
přihlásili na studentskou konferenci Lidská práva jako součást společných evropských hodnot. Jednodenní odborné
setkání uspořádali Ondrej Hamuľák a Naděžda Šišková z Jean
Monnet Centre of Excellence při PF UP za pomoci fakultního
Centra pro podporu vědy a výzkumu začátkem května. Více
o konferenci v Žurnálu online.

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ SOUTĚŽ. Fakultní kolo soutěže ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) pro akademický
rok 2016/2017 zná vítěze. V kategorii studentů magisterského
oboru obsadil první dvě místa Tomáš Grygar (1. místo získal
za práci nazvanou Přestupková amnestie v novém zákoně o
odpovědnosti za přestupky, 2. místo za práci Problematické
otázky odpovědnosti právnických osob za přestupky v nové
právní úpravě), třetí místo porota přiřkla Ivaně Procházkové,
která svou soutěžní práci nazvala Regulation 55of the ICC: A
False Friend of Justice? V doktorandské sekci porotu nejvíce
zaujal Mgr. Zdeněk Červínek s prací Proporcionality or Rationality? Assessing Reasonablenes in Socio – Economic Rights
Cases. A Study of Constitutional Review Standards od Czech
Constitutional Court, druhé místo obsadila Mgr. Michala Chadimová s prací Succesor superior responsibility and casuality
requirement for superior responsibility with recent development in Bemba case a třetí skončil JUDr. Aleš Mácha, který
zpracoval téma Veřejné věci a jejich právní povaha. Všechny

oceněné práce postupují do Česko-slovenského kola soutěže, které se uskuteční v září na brněnské právnické fakultě.
OLOMOUCKÉ PRÁVNICKÉ DNY. Rekordních 330 odborníků si
nenechalo ujít mezinárodní vědeckou konferenci Olomoucké právnické dny. Dvoudenní akce, která patří svým zaměřením k nejvýznamnějším a největším v Česku, se uskutečnila
v polovině května na právnické fakultě. Mezi účastníky byli i
přední odborníci z Polska, Maďarska, Slovenska či Rakouska.
Letošní ročník byl v pořadí již jedenáctý a informoval o něm
i Žurnál online.

JEAN MONNET CENTRE OF EXCELLENCE. V exkluzivních
prostorách Černínského paláce v Praze se konala multioborová konference The EU in time of multicrisis and its greatest challenges: up-to-date solutions, future visions and
prospects. Dvoudenní sympozium, které bylo svým zaměřením, rozsahem i obsahem ojedinělou akcí s nadnárodním
přesahem, přilákalo více než sto dvacet expertů na otázky
práva Evropské unie. Hlavním organizátorem akce, která se
konala 22.-23. května, bylo Jean Monnet Centre of Excellence
při Právnické fakultě Univerzity Palackého. Více o konferenci
najdete zde.
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DOKTORSKÉ STUDIUM. Právnická fakulta stále přijímá přihlášky ke studiu od zájemců o doktorský studijní program.
Uchazeči najdou potřebné informace včetně e-přihlášky na
fakultním webu. Nejzazší termín pro odeslání přihlášky je 16.
června.

 RŮZN É
ZASEDÁNÍ SENÁTU. Akademický senát PF UP na svém květnovém zasedání schválil Volební řád AS PF UP a Jednací řád
AS PF UP. Současně senátoři schválili novelu Statutu PF UP.
Vše podle předložených návrhů.
LETNÍ PROVOZ KNIHOVNY. Pracovnice knihovny PF UP s nástupem zkouškového období upravili otevírací dobu knihovny. Do konce června bude knihovna otevřená od pondělí do
čtvrtka 9:00–17:00, v pátek pouze do 12:00 hodin. Taktéž o
letních prázdninách bude otevírací doba změněná. Aktuální
přehled a změny najdete na stránkách knihovny.
VIDEO Z PLESU. Chcete si připomenout březnový Reprezentační ples PF UP? Krátký spot natočený našim studentem Jirkou
Stýblem najdete ve videogalerii na webových stránkách fakulty.
NOVÉ STOJANY NA KOLA. Zaměstnanci PF UP mohou využívat nové stojany na jízdní kola, které zakoupila fakulta. Stojany jsou umístěny v garážové části přízemí budovy B, hned
za vstupními dveřmi. Zájemci o „komfortnější parkování“ se
k nim dostanou jednoduše přes zadní bránu a dvorní trakt
budovy B (případně přes vrátnici a schodiště). Kola jsou nyní
mnohem lépe zabezpečena před případnými zloději, a navíc
v případě nepříznivého počasí na ně neprší. Do stojanů se
vejde deset jízdních kol.

FOTBALOVÝ TURNAJ. Chystá se již 3. ročník turnaje v malé
kopané právnických fakult. Turnaj je plánován na neděli 25.
června od 14:00 v areálu fotbalového hřiště v Olomouci – Slavoníně. Srdečně zveme všechny fanoušky a současně oslovujeme studenty a také absolventy PF UP, kteří by se chtěli
turnaje zúčastnit. Všichni zájemci, nechť se hlásí doc. JUDr.
Filipu Ščerbovi, Ph.D. na e-mail filip.scerba@upol.cz. Motivací
může být nejen střet s kolegy z jiných právnických fakult, ale
(možná i zejména) s týmem pedagogů PF UP! V minulých letech měla tato utkání vždy všechny atributy pravého derby!
Ohledně podrobností sledujte elektronickou nástěnku.

MÁTE NOVINKU, KTERÁ BY V PŘÍŠTÍM ZPRAVODAJI NEMĚLA
CHYBĚT? POŘÁDÁTE AKCI, O KTERÉ BY MĚLA AKADEMICKÁ
OBEC PF UP A VEŘEJNOST VĚDĚT? PODÍLÍTE SE NA
NĚČEM ZAJÍMAVÉM? DEJTE NÁM VĚDĚT! PIŠTE, VOLEJTE
NEBO PŘIJĎTE DO KANCELÁŘE ODDĚLENÍ KOMUNIKACE
A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ (BUDOVA A, 1. PATRO). TEXTOVÁ
UZÁVĚRKA JE VŽDY V TÝDNU PŘED TERMÍNEM VYDÁNÍ, V
PÁTEK V 9.00.

 K ALE N DÁR IUM
od 1. června
1. června
2. června
2. června
5. června
7. června
12. června
16. června
25. června

je možné podávat přihlášky do klientských právních klinik
Budoucnost české justice – hosty diskuzního večera budou doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D.,
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, PhD., MBA (Business Hotel Alley, 18:00)
promoce absolventů Univerzity třetího věku, poprvé absolvují účastníci běhu na PF UP (aula,
11:00)
poslední den pro přihlášení na Česko-rakousko-slovenskou letní školu soukromého práva
poslední den pro přihlášení na Letní školu medicínského práva
promoce absolventů doktorského studia (za PF UP – Mgr. Kateřina Cilečková, JUDr. Petr Kavan,
Mgr. et Mgr. Lukáš Ryšavý, předání jmenovacích dekretů docentům a přiznání práv emeritním
profesorům UP (aula PF UP, 11:45)
začíná příjem přihlášek (druhé kolo) pro obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo
končí lhůta pro přihlášení k doktorskému studiu
turnaj v malé kopané právnických fakult (fotbalové hřiště Slavonín, od 14:00)
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