
Z P R A V O D A J  P R Á V N I C K É  F A K U L T Y  U N I V E R Z I T Y  P A L A C K É H O  V   O L O M O U C I
Č Í S L O  8 / 2 0 17  |  V Y C H Á Z Í  2 5 .  Ř Í J N A  2 0 17

PRÁVNICKÁ FAKULTA CHYSTÁ NEJVĚTŠÍ STAVEBNÍ 
INVESTICI VE SVÉ MODERNÍ HISTORII 

Právnická fakulta má před sebou největší stavební investici ve 
své moderní historii. Vytoužené a  potřebné dostavbě se vý-
razně přiblížila díky úspěchu své žádosti o  dotaci na staveb-
ní projekt podané do Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (OP VVV),  který je financován z fondů EU. Fakulta 
má přislíbenou dotaci až 41,2 milionu korun. Pokud vše půjde 
hladce a podle plánu, nové křídlo fakulty by mohlo začít slou-
žit v září 2019.
Podstatou projektu „Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitně-
ní vzdělávací činnosti a  internacionalizaci studia“1) je dostav-
ba nového centrálního křídla fakulty s knihovnou a studijním 
centrem a vybudování nového Centra pro klinické právní vzdě-
lávání. Modernizace se výrazně dotkne budovy B, kde by měl 
vyrůst kompletně nový dvoupodlažní trakt. „Zprávu o podpo-
ře naší žádosti jsem přijala s radostí a hrdostí a současně s vdě-

kem a pokorou. Fakulta si novou knihovnu a studovnu opravdu 
zaslouží. Čeká nás ještě hodně náročné práce, ale doufám, že 
úspěšné,“ řekla děkanka Zdenka Papoušková.
Na financování přestavby se bude podílet také právnická fa-
kulta. Povinná spoluúčast je 5 %. Dále bude fakulta hradit i dal-
ší náklady nutně související s  projektem. Peníze bude čerpat 
z Fondu provozních nákladů.
Myšlenka stavebního rozvoje fakulty v  návaznosti na finanč-
ní možnosti OP VVV vznikla již v  roce 2015. Samotný projekt 
pak fakulta intenzivně připravovala v první polovině loňského 
roku. Základní projektový tým tvořili Ondrej Hamuľák, kte-
rý měl na starost věcnou stránku projektu, tajemník fakulty 
Petr Bačík, odpovídal za ekonomickou stránku, a  projektová 
manažerka fakulty Dagmar Skoupilová. Detaily návrhu řešilo 
a schvalovalo vedení fakulty po konzultaci v Kolegiu děkanky. 
Ve fázi jednání a podání u orgánů veřejné správy byl nápomo-
cen i Filip Dienstbier.
Podmínkou udělení dotace na stavební projekt fakulty byla 

 � ÚVO DN Í SLOVO
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jeho úzká návaznost na vzdělávací aktivity fakulty realizované 
v rámci celouniverzitního projektu OP VVV – Univerzita Palac-
kého jako komplexní vzdělávací instituce.2)  „Obsah a zaměření 
univerzitního projektu tedy určovalo a určuje kontury našeho 
projektu,“ vysvětlila děkanka. Nové prostory musejí sloužit vý-
hradně ke zkvalitnění vzdělávací činnosti, splňovat moderní 
výukové trendy a zahrnovat internacionalizaci.
A  co všechno fakulta dostavbou získá? „Vyřeší se nám hned 
několik zásadních infrastrukturních problémů. Vzniknou nové 
prostory, které nemají srovnání v rámci jiných institucí posky-
tujících právnické vzdělaní v  Česku,“ je přesvědčený Ondrej 
Hamuľák. 
Nové studijní centrum s  knihovnou bude stavebně, funkčně 
i  významově srdcem celé fakulty a  umožní studentům, vyu-
čujícím i  hostům trávit čas na fakultě efektivně a  komfortně. 
„Chceme živou knihovnu, ve které budou posluchači trávit 
značnou část studia a  která nabídne různé variace přípravy 
a  studia. Součástí prostoru knihovny budou také kabinety 
pro nácvik klíčových kompetencí nezbytných pro výkon práv-
nických profesí nebo pracovny pro zahraniční hosty,“ popsa-
la Zdenka Papoušková. Jen pro srovnání současná kapacita 

knihovny právnické fakulty je 57 míst, po přestavbě to bude 
187 míst.
Díky modernizaci stávajícího objektu vznikne i  zázemí pro 
právní kliniky, především pro studentskou právní poradnu. Fa-
kulta bude mít také novou recepci a nový bezbariérový vstup.
Podobu nového křídla právnické fakulty navrhlo architekto-
nické a projekční studio Ateliér 99. Nyní fakulta ve spolupráci 
s Oddělením veřejných zakázek UP vyhlásí soutěž na zhotovi-
tele stavby. „V ideálním případě by mohly stavební práce začít 
ve zkouškovém období a o letních prázdninách v příštím roce. 
Pokračovaly by pak po celý akademický rok 2018/2019. Stavba 
by se mohla předávat do užívání v září 2019,“ naznačila harmo-
nogram děkanka a dodala, že samozřejmostí bude z její strany 
včasná informovanost zaměstnanců a studentů ohledně finan-
cování či provozu budov.
Vedení fakulty detailně seznámilo zájemce s  projektem na 
shromáždění akademické obce.

1)  Reg. č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
2)  Reg. číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337

foto: Repro Ateliér 99
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 � STUD IJ N Í Z ÁLE ŽITOSTI

AKREDITAČNÍ PROCESY. Třem studijním programům realizova-
ným na PF UP bude v roce 2019 končit akreditace, konkrétně se 
jedná o programy Právo, Právo ve veřejné správě a International 
and European Law. Protože právnická fakulta do budoucna po-
čítá s pokračováním v realizaci všech tří programů, zahájila ve 
vztahu ke všem třem proces reakreditace. U programu Právo se 
asi půl roku scházela komise, která připravila jeho pozměněnou 
podobu. Došlo k rovnoměrnějšímu rozložení výuky povinných 
předmětů, mírnému snížení výukové zátěže, přesunům před-
mětů mezi ročníky kvůli lepší návaznosti předmětových skupin 
a  dílčím přesunům časových dotací. Celkově se změny dotkly 
asi jedné pětiny programu, jádro jeho koncepce však zůstalo za-
chováno. Intenzivně se pracovalo také na přípravě nové podoby 
bakalářského programu Právo ve veřejné správě, který doznal 
větších změn, a  to zejména s  ohledem na lepší uplatnitelnost 
absolventů, jejich profilaci a  na požadavky vyplývající z  pra-
xe správních úřadů. Program International and European Law 
bude reakreditován bez větších změn. V pondělí 16. října novou 
podobu programů projednal Akademický senát PF UP a ve stře-
du 18. října ji schválila Vědecká rada PF UP. Nyní je ještě potřeb-
ný souhlas Rady pro vnitřní hodnocení UP, která by o uvedených 
programech měla jednat 20. listopadu. Pak již budou materiály 
postoupeny Národnímu akreditačnímu úřadu, který by měl roz-
hodnout nejspíše v dubnu nebo květnu 2018. Studium v nově 
akreditovaných programech by mělo začít od září 2019.
Mimo akreditaci jednotlivých programů bude Univerzita Pa-
lackého usilovat také o institucionální akreditaci v oblasti vzdě-
lávání Právo. Tento materiál bude Rada pro vnitřní hodnocení 
UP schvalovat 20. prosince. Pokud Národní akreditační úřad 
Univerzitě Palackého institucionální akreditaci pro oblast vzdě-
lávání Právo udělí, bude po dalších 10 let schvalovat akreditace 
studijních programů v této oblasti vzdělávání Rada pro vnitřní 
hodnocení UP.

PODZIMNÍ PROMOCE. Podzimní termín slavnostní promoce 
absolventů bakalářských a magisterských studijních programů 
vyučovaných na PF UP se uskuteční v pátek 24. listopadu, a to ve 
třech skupinách (9:30, 11:00 a 12:30 hod.). Celkem bude promo-
váno 80 absolventů magisterského oboru Právo, 6 absolventů 
navazujícího magisterského oboru Evropská studia se zaměře-
ním na evropské právo a 9 absolventů bakalářského oboru Prá-
vo ve veřejné správě.

SEMINÁŘ E-ZDROJE. Knihovna UP nabízí seminář zaměřený na 
vyhledávání v českých i zahraničních databázích, prací s nale-
zenými záznamy a také s možnostmi a výhodami personaliza-
ce v  uvedených zdrojích. Pokud se chystáte psát závěrečnou 
práci a potřebujete si udělat jasno, vyberte si termín (31. října 

13:15-14:45 hod., 2., 7. a 9. listopadu 9:45-11:15 hod.) a zaregis-
trujte se na iv@upol.cz nebo na tel. 585 631  743. Seminář se 
uskuteční ve Zbrojnici, poč. místnost č. 166 a  je pro studenty 
a zaměstnance UP zdarma.

JEDINEČNÝ WORKSHOP. Studenti měli v úterý 17. října jedineč-
nou možnost zúčastnit se přímo na fakultě workshopu Building 
the law firm of the future, now, který připravila největší právní 
firma světa Dentons. V zaplněné rotundě se se studenty setkal 
místopředseda globálního vedení firmy Evan Lazar.

WIKI-VÍKEND. O víkendu 7.-8. října se v Brně konal první oficiální 
wiki-víkend v prostorách PrF MU. Zúčastnilo se ho přes 15 účast-
níků, z  toho tvořili velkou část studenti olomoucké právnické 
fakulty. Podařilo se napsat celkem 29 nových článků o právních 
pojmech. Zajištěn byl také doprovodný program – Laser Game 
a neformální posezení. Příští wiki-víkend se bude konat v břez-
nu, tentokráte v Olomouci.

 � VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČIN N OST

NOVÝ DOCENT. Habilitační řízení na PF UP v oboru Občanské 
právo úspěšně absolvoval JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., který 
na olomoucké fakultě působí na katedře soukromého práva 
a  civilního procesu. Svou habilitační práci nazval Kontrola 
cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Habili-
tační přednášku přednesl na zasedání Vědecké rady PF UP 
18. října. Jmenovací dekret, který opravňuje k užívání titulu 
docent, mu udělí na návrh děkanky PF UP rektor UP.

WORKSHOP. Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP při-
pravuje dvoudenní International Scientific Workshop – New 
Forms and Methods of Science, Research and Education in 
European Integration Disciplines – Supranational view. Jed-
nacím jazykem bude angličtina, účastnický poplatek není vy-
žadován. Mezinárodní odborné setkání, na kterém přislíbili 
účast europoslanec docent Pavel Svoboda, prof. Peter-Chris-
tian Müller-Graff (Director of Institute for European Law, Uni-
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versity of Heidelberg, Jean Monnet Chairholder, President of 
German ECSA) nebo prof. Viktor I. Muraviov (Head of Chair 
of Comparative and European Law at Taras Schevchenko Na-
tinal University in Kiev), se uskuteční 23.-24. listopadu v  ro-
tundě PF UP. Zájemci se mohou přihlašovat prostřednictvím 
on-line formuláře do 30. října.

FRUP. Deadline pro podávání přihlášek do soutěže o rozvo-
jové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Pa-
lackého v  Olomouci (FRUP) je 31. října v  17:00. V  rámci této 
soutěže mohou akademičtí pracovníci předkládat návrhy 
projektů zaměřených na inovaci předmětu, rozvoj stávajících 
výukových pracovišť formou nákupu technických pomůcek, 
softwaru a  knih spojených s  výukou a  přípravu výukových 
materiálů.

VĚDECKÁ RADA. Akademický senát PF UP vyslovil souhlas 
se jmenováním dvou nových členů Vědecké rady PF UP. Jsou 
jimi prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. z  katedry mezinárodního 
a evropského práva a proděkanka doc. JUDr. Olga Poupero-
vá, Ph.D.

 � Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE

CAMP PEIRA. Výjimečné cvičení, které nemá v Evropě obdo-
by, se uskutečnilo první říjnový víkend ve vojenském újezdu 
Březina na Vyškovsku. V tamním srubovém táboře vyrostl si-
mulovaný uprchlický a detenční tábor. Cílem jedinečné akce 
– Camp Peira 2017 – bylo otestovat spolupráci a připravenost 
armády, záchranářů, lékařů, právníků i dalších odborníků na 
krizovou situaci. Jedním z hlavních organizátorů akce byla PF 
UP. Většinu dobrovolníků tvořili studenti hned z několika fa-
kult Univerzity Palackého. Na základě předem připraveného 
scénáře si vyzkoušeli si, jaké to je být uprchlíkem, bojovní-
kem nebo vyslýchaným zajatcem v uprchlickém táboře ovlá-
daném povstalci při ozbrojeném konfliktu. Akci zakončilo 
odborné vyhodnocení a  přednášky českých a  zahraničních 
expertů. Na její organizaci se spolu s  PF UP podílela Armá-
da ČR, Univerzita obrany, Český červený kříž a  UNHCR ČR.

NÁVŠTĚVA ČÍNY. Proděkan pro zahraniční záležitosti JUDr. 
Martin Faix, Ph.D.,MJI a vedoucí zahraničního oddělení Mgr. 
Radana Kuncová se spolu s  dalšími zástupci UP ve dnech 
21.-24. října zúčastnili veletrhu China Education Expo 2017 
v Pekingu. Na veletrhu propagovali PF UP, zejména její stu-
dijní programy vyučované v angličtině. Během návštěvy Číny 
proběhlo také několik schůzek na vybraných čínských univer-
zitách, jejichž cílem bylo získat partnery pro další spolupráci. 

ENCLE V  BUDAPEŠTI. V  pátek 20. října se uskutečnil ENCLE 
Training of Trainers (TOT) v Budapešti, který spoluorganizoval 
PILnet: The Global Network for Public Interest Law. Workshop 
vedl proděkan PF UP JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D., prezident 
ENCLE, a Barbara Namyslovska-Gabrysiak z Právnické fakulty 
univerzity Varšava. Sešli se zde zástupci z akademické sféry, 
právní praxe a neziskového sektoru z dvanácti různých zemí, 
kteří sdílí zájem o  klinické právní vzdělávání. Do Budapešti 
přijeli, aby se podělili o své zkušenosti, získali inspiraci a na-
vázali kontakty pro budoucí spolupráci.

 � RŮZN É

MEDAILE ZA ZÁSLUHY.  Jako výraz ocenění dosavadní činnosti 
ve prospěch Univerzity Palackého a její právnické fakulty pře-
vzala doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. bronzovou me-
daili Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého. Děkanka Zden-
ka Papoušková jí medaili předala při příležitosti významného 
životního jubilea na zasedání Vědecké rady PF UP 18. října.

CENA MIROSLAVA LIBERDY. Děkanka Zdenka Papouško-
vá poprvé udělovala Cenu Miroslava Liberdy za přínos pro 
rozvoj dobrého jména Právnické fakulty Univerzity Palacké-
ho v  Olomouci v  roce 2016. Udělování cen zaměstnancům 
fakulty se konalo v rámci zasedání Vědecké rady PF UP. Dě-
kanka ocenila JUDr. Ondreje Hamuľáka, Ph.D., který přispěl 
svojí nadprůměrnou činností na poli publikačním, grantové 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflhWsBV40SEfZ3uhz63qOrKl9tQmUkcTw2uPwAGbqnjfJryQ/viewform?c=0&w=1
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činnosti i v oblasti vědy a výzkumu k šíření dobrého jména 
a zvyšování prestiže PF UP. U některých jeho počinů se jedna-
lo o  výsledek dlouholeté práce (jako šéfredaktor fakultních 
časopisů AIO a ICLR se zasloužil o jejich mezinárodní uznání 
a zařazení do databáze ERIH Plus), u dalších o bezprecedent-
ní excelenci (na podzim 2016 byla vydána jeho monografie 
National Sovereignty in the European Union – View from the 
Czech Perspective v uznávaném vydavatelství Springer Inter-
national Publishing) nebo o  počiny strategického významu 
(je odborným garantem investičního projektu, který povede 
k  vybudování nového traktu fakulty s  knihovnou a  studov-
nou). Děkanka dále vyznamenala JUDr. Martina Faixe, Ph.D., 
MJI společně s  armádním analytikem pplk. Mgr. Otakarem 
Foltýnem za organizaci výjimečné a v celoevropském měřít-
ku ojedinělé akce Camp Peira. Z ceny, která je pojmenovaná 
po prvním děkanovi obnovené PF UP, se má stát tradice.

DĚTSKÁ UNIVERZITA. Právnická fakulta se i v tomto semest-
ru zapojila do Dětské univerzity pořádané UP. Devadesáti-
minutový program tentokrát připravila JUDr. Renáta Šínová, 
Ph.D. z katedry soukromého práva a civilního procesu a na-
zvala jej Jak je důležité dodržovat zákony, aneb kam dopluji, 
když popluji na černo? Více než sedmdesát dětí doslova obí-
halo stanoviště a plnilo úkoly. Šlo totiž o čas a správné odpo-
vědi na právní otázky. Dětská univerzita se konala ve středu 
18. října v Pevnosti poznání a s  jejím uskutečněním výrazně 
pomohli studenti PF UP.

IT SLUŽBY PŘESUNUTY. Chcete využít služby počítačové 
učebny PF UP (tisk, skenování, pomoc s  IT studentům a uči-
telům – WIFI, VPN...)? Poskytování těchto služeb se přesunulo 
do učebny č. 133 – budova B.

VÁNOČNÍ VEČÍREK.  Vedení právnické fakulty zve zaměst-
nance a  studenty na vánoční večírek. Tradiční neformální 
setkání před koncem kalendářního roku se uskuteční ve stře-

du 13. prosince od 18:00 přímo na fakultě. Program bude po-
stupně upřesňován. Všichni jste srdečně zváni!

PERSONALISTIKA.  Veškeré požadavky týkající se oblasti per-
sonalistiky a mezd nově vyřizuje referentka Šárka Jordánová 
– klapka 7531, e-mail: sarka.jordanova@upol.cz.

DIÁŘ.  Právnická fakulta i pro tento akademický rok připravila 
speciální plánovací diář. Ke koupi zůstávají poslední kusy. Zá-
jemci, pište na komunikace.pf@upol.cz nebo přijďte do kan-
celáře oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP. Cena je 
200 Kč.

SPORTOVNÍ ÚSPĚCH.  V letošním jubilejním 40. ročníku pře-
spolního běhu UP byla vidět i právnická fakulta. A to zejména 
díky Adamu Žandovi, studentu 5. ročníku, který skončil v na-
bité konkurenci na skvělém třetím místě. Gratulujeme! Mezi 
muži měla právnická fakulta ještě dva další zástupce – Marti-
na Rypla (11. místo) a Jana Jansu (96. místo). Všem studentům 
děkujeme za sportovní reprezentaci fakulty.

BAND PRÁVNICKÉ FAKULTY. ilLEGAL BAND má již za sebou 
první zkoušky a stále hledá další studenty, absolventy či za-
městnance PF UP se zapálením pro hudbu! Nezáleží na tom, 
zda jste amatéři, nebo máte zkušenosti s kapelou. Mezi sebe 
přivítáme každého, kdo projeví zájem s námi hrát nebo zpí-
vat. Pokud vám zápal a  chuť nechybí a  máte v  oblibě jazz, 
swing, rock‘n‘roll a  podobné žánry, neváhejte se ozvat na 
email selingerova.anezka@gmail.com.

LISTOPADOVÝ ZPRAVODAJ. Příští číslo zPRÁVOdaje vyjde ve 
středu 29. listopadu. Uzávěrka pro příjem textů je v pátek 24. 
listopadu.

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/pravnicka-fakulta-pripravila-akademicky-diar-uz-popate/
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27. října
The concept of religious freedom: Present theoretical debate and practical problems – přednáška 

polského odborníka dr. Piotra Szymaniece (uč. č. 2 budova A, 8:00-9:30)

27.-28. října Mediace 2017 – IV. ročník mezinárodní vědecké konference  (PF UP)

30. října
začátek kurzu Comparative Law 2 (Introduction to Russian Law/Making Business in Russia), povede jej 

Arsen Čolachjan ze Saratov State Academy of Law (uč. č. 1, budova A, 18:15)

31. října
konečný termín pro podávání přihlášek do soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu 

UP v Olomouci – FRUP (do 17:00)

31. října-3. listopadu Gaudeamus Brno 

8. listopadu Workshop #prsakoule v Olomouci (PF UP, 16:45-18:15)

11. listopadu UP Business Camp – 5. ročník konference (PF UP, 9:00-19:00)

23.-24. listopadu
workshop Jean Monnet Centre of Excellence – New Forms and Methods of Science, Research and 

Education in European Integration Disciplines – Supranational view (PF UP)

24. listopadu fakultní kolo soutěže LP Moot Court

24. listopadu promoce absolventů PF UP (aula, 9:30, 11:00 a 12:30)

1. prosince Den otevřených dveří na PF UP

13. prosince vánoční večírek PF UP (PF UP, od 18:00)

zPRÁVOdaj Právnické fakulty Univerzity Palackého | vychází jako měsíčník | odpovědná děkanka JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. |
sazba: Gabriela Knýblová | úvodní text a  editor: Mgr. Eva Hrudníková | E: komunikace.pf@upol.cz, T: 585 637 507 | vydání 8/2017

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.


