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 ÚVO D N Í SLOVO
Olomoucké právnické dny přilákaly na 300 odborníků ze tří
kontinentů
Rekordní počet odborných sekcí, na tři sta účastníků ze tří kontinentů a dva dny věnované aktuálním právním otázkám. Takový byl 12. ročník Olomouckých právnických dnů, nejvýznamnější události v oblasti vědecké činnosti na právnické fakultě.
Konferenci zahájila děkanka pořádající fakulty Zdenka Papoušková. K uvítání účastníků využila citát O. F. Bablera: Uvědomovat si hodnoty minulosti, znamená těžit z nich sílu pro
přítomnost, abychom v této přítomnosti mohli pracovat pro
budoucnost. „Chci vás požádat, abyste podle tohoto citátu
postupovali, pracovali, jednali, a to nejen na této platformě,“
řekla Zdenka Papoušková a uvedla tak hlavní téma plenární
sekce: 100 let od vzniku Československa – kontinuita a diskontinuita práva.
Organizačnímu týmu se podařilo do plenární části pozvat dva
špičkové právní teoretiky, Jiřího Přibáně z Cardiff Law School,
University of Wales, a Jana Kuklíka, děkana Právnické fakulty
Univerzity Karlovy. Jiří Přibáň se ve svém příspěvku pokusil o
minigenealogii pojmů národ, stát, ústava a demokracie. Připomněl práci a odkaz Františka Palackého a T. G. Masaryka,
pochvalně hovořil o preambuli české ústavy, nebál se kritiky
některých současných politiků a několikrát zmínil významnou

civilizační misi práva, která se podle něj podceňuje. „To, co se
povedlo za posledních třicet let v České republice, se nepovedlo v žádné jiné nové demokratické zemi ve střední Evropě. Povedlo se tu vybudovat právní ústavní stát, naše republika je na
tom dobře,“ zakončil svůj příspěvek Jiří Přibáň. Na olomoucké
právnické fakultě byl poprvé. „Děkuji za pozvání a organizátorům za skvěle odvedenou práci. Jak jsem mohl vidět, konference je odbornou akcí s pořadatelsky i obsahově vysokým
kreditem,“ dodal.
Ani po vystřídání řečníků odborná úroveň příspěvku nijak neklesla. Jan Kuklík velmi poutavě a věcně rozebíral recepční zákon z roku 1918 a připomněl období v našich dějinách typická
právě principy kontinuity a diskontinuity práva. Mluvil o roku
1938, 1948 nebo 1968.
„Na plenární část mám výborné ohlasy. Vzhledem ke zvolenému tématu jsme sáhli po skvělých expertech. Odvedli jsme kus
dobré práce a já musím pochválit celý organizační tým,“ zhodnotila děkanka Zdenka Papoušková.
Na dvě úvodní přednášky navázala jednání v sekcích pod vedením oborových garantů. Počet sekcí se letos rozrostl na rekordních patnáct.
Premiéru měla například Sekce mezinárodního práva veřejného, na jejíž přípravě se podíleli zástupci Speciálních sil Armády
ČR. Garantem byl Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti. Spolu s kolegy řešili mimořádně aktuální problematiku
hybridních hrozeb a otázky užití ozbrojené síly v reakci na tato

Plenární část se konala tradičně v aule právnické fakulty. Více fotografií z Olomouckých
právnických dnů najdete na Žurnále online nebo fakultním Facebooku.
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nebezpečí, například na kybernetické útoky. Mezi osmnácti vystupujícími byla řada špičkových specialistů z akademické sféry, mimo jiné Aurel Sari z Velké Británie nebo Martha Bradley z
Jihoafrické republiky, které doplňovali příslušníci ozbrojených
sil ČR (Otakar Foltýn) a USA (David Lai, U.S. Naval War College)
a zástupci relevantních státních institucí, včetně Národního
úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost ČR. „Kvalita
příspěvků i různorodost perspektiv zaručily odbornou diskuzi
na té nejvyšší úrovni. Konference navázala na dlouhodobou
spolupráci naší fakulty a Armády ČR a stala se součástí aktivit,
které fakulta v oblasti užití síly a práva ozbrojených konfliktů
realizuje,“ zhodnotil Martin Faix.
K povedeným a hojně vyhledávaným sekcím, a to i odborníky
z jiných právních odvětví, patřila Sekce ústavního práva. Společně řešili lidská práva v praxi ústavních soudů.
Olomoucké právnické dny si nenechal ujít například Juraj Vačok, který přijel z Právnické fakulty Univerzity Komenského
v Bratislavě. „Na tomto sympoziu jsem asi už popáté. Úvodní
plenární sekce se mi moc líbila. Oba řečníci mě nadchli jak po
stránce odborné, tak svým přirozeným vystupováním. Rád se
do Olomouce vracím, líbí se mi zdejší atmosféra,“ uvedl Juraj
Vačok, který měl příspěvek v Sekci správního práva.
Konferenci Olomoucké právnické dny pořádá PF UP pravidelně, jednou ročně vždy v květnu, již od roku 2006. Původně
pod názvem Monseho právnické dny. V posledních pěti letech se na ně přihlašuje okolo 300 účastníků, vzrůstající podíl
mezi nimi mají hosté ze zahraničí. Letos přijeli ze Slovenska,
Polska, Maďarska, Rakouska, Dánska, Velké Británie, Francie,
USA a Jihoafrické republiky. „Právě skončený ročník považuji
za vydařený. Sympozium opět přineslo velmi živou a plodnou
vědeckou debatu. Účastníci odjížděli s novými kontakty a plni
podnětů, které promítnou nejen do vědecké práce a výzkumů,
ale třeba i do výuky,“ dodala Blanka Vítová, proděkanka pro
vědu a výzkum PF UP a hlavní organizátorka konference.

 STUD I J N Í Z ÁLE Ž ITOSTI

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI. Poprvé se přihlásili do soutěže pro studenty
práv, chtěli hlavně sbírat zkušenosti. Nakonec ale v silné konkurenci obstáli a vybojovali skvělé druhé místo. Jiří Dyčka a Ladislav Václavík, studenti 3. ročníku oboru Právo na PF UP, uspěli
v soutěži Czech Moot Court Competition z obchodního práva
2018. Zprávu o jejich úspěchu si můžete přečíst na Žurnálu online.

VÝJEZD NA GYMNÁZIUM. Environmentální právní klinika PF UP
si pro studenty Slezského gymnázia v Opavě pracující v Projektu
Emise připravila na konci dubna téměř dvouhodinový interaktivní blok na téma „Máte právo se ptát“, zaměřený na problematiku získávání informací podle zákona o svobodném přístupu k
informacím. „Na první Fakultní střední školu naší fakulty jsme se
vydali, abychom studentům ukázali, jak můžou nejen ve svém
projektu, ale i v běžném životě získávat pravdivé informace. Simulovali jsme stavební záměr investora v malé obci, zasedání
místního zastupitelstva, probrali jednotlivé nástroje účasti veřejnosti v celém stavebním procesu a ukázali možnost, jak získat
o záměru investora informace právě prostřednictvím žádosti o
informace podle takzvané stošestky,“ popsal program Luděk
Plachký, student PF UP.

LETNÍ ŠKOLA. Proděkan pro zahraniční záležitosti PF UP vyhlásil
výběrové řízení na dvě stipendia na Letní školu medicínského
práva 2018, každé ve výši 13 000 Kč. Letní škola se bude konat na
PF UP v termínu 8.–22. července, tématem letošního ročníku je
Forensic Law and Forensic Medicine. Pro přihlášení do výběrového řízení zašlete motivační dopis v rozsahu max. A4 na e-mail
daniel.pospisil@upol.cz. Podmínkou účasti na letní škole je znalost anglického jazyka (úroveň B2). Více o letní škole najdete na
speciální webové stránce.
DOKTORSKÉ STUDIUM. Zájemci o studium doktorského studijního programu Teoretické právní vědy na PF UP musejí svou přihlášku podat nejpozději 15. června 2018. Veškeré podrobnosti,
včetně online přihlášky, najdete na fakultních webových stránkách. Termín konání ústních přijímacích zkoušek je stanoven na
25. června.

ÚSTAVNĚPRÁVNÍ SEMINÁŘ. Na konci dubna se uskutečnil již
třetí ročník ústavněprávního výjezdního horského semináře,
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tentokrát v Rajnochovicích na Kroměřížsku. Organizace se ujal
Michal Bartoň z katedry ústavního práva PF UP a bylo zvoleno
téma Limity svobody projevu a práva na informace. O účast byl
zatím největší zájem v rámci tří konaných ročníků. Svou přítomností seminář obohatilo celkem šest členů olomoucké katedry
ústavního práva. Zprávu o průběhu semináře najdete na Žurnálu online, v rubrice Akademický svět.

Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
HOSTÉ. Se dvěma zahraničními hosty se mohli v květnu setkat
studenti PF UP. Prvním byl profesor Michael Schlesinger (John
Marshall Law School, USA), který bude od září 2018 do června
2019 působit na PF UP jako Fulbright Visiting Scholar. Mimo jiné
bude vyučovat o závazkovém právu USA (a v angloamerickém
právním systému obecně) a zapojí se i do výuky právních klinik.
Druhým vzácným hostem byla Carmen Rocio Fernandez Diaz
(Universidad de Málaga, Španělsko). Pro studenty si připravila
přednášku na téma The Penalization of sex crimes offenders.

LL.M., Ph.D., doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. a doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D.
SVOČ. Právnická fakulta zná jména studentů, které letos vyšle do česko-slovenského finále ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Rozhodlo o tom fakultní kolo soutěže.
Celkem deset vybraných studentů získalo vedle fakultní nominace také mimořádné stipendium. Česko-slovenské finále
se uskuteční v polovině září na olomoucké právnické fakultě. Zprávu o fakultním kole, včetně kompletních výsledků, si
můžete přečíst v Žurnálu online.

DEBATY 2018. Tématem letošního ročníku konference Olomoucké debaty mladých právníků bude „Právo v globalizované společnosti“. Konference se uskuteční 21.-22. září v
Olomouci v Pevnosti poznání. Organizační tým již zahájil přihlašování. Elektronická přihláška je k dispozici zde a je potřeba ji odeslat nejpozději 21. srpna. Více informací o konferenci
najdete na speciální webové stránce.

 VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČI N N OST

 RŮZN É

STIPENDIA. Obdobně jako v předchozích dvou letech i v roce
2018 PF UP v rámci motivačního programu na podporu vědecké publikační činnosti studentů vyplácí stipendia za odborné knihy a články v recenzovaných časopisech (resp. časopisech dříve uvedených na seznamu RVVI) publikované v
roce 2017. Celkově na těchto stipendiích PF UP vyplatí zhruba
160 000 Kč.

UZAVŘENÍ KNIHOVNY. Knihovna PF UP bude ve dnech
30. května až 1. června uzavřena, a to z důvodu pracovní konference pracovníků knihoven právnických fakult.
Knihy lze vrátit do nejbližšího Biblioboxu na PřF, nebo
osobně v kterékoliv Knihovně UP. Od 4. června bude
knihovna opět fungovat podle běžné otevírací doby.

SPOTŘEBITELSKÝ KODEX. PF UP spolupořádá mezinárodní
vědeckou konferenci Zásady evropského soukromého práva
v aplikační praxi – Spotřebitelský kodex: ano či ne? Dvoudenní sympozium se uskuteční 31. května a 1. června v aule
Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Z olomoucké fakulty vystoupí se svými příspěvky doc. JUDr. Filip Melzer,

HROMADNÁ DOVOLENÁ 2018. V souladu s ustanovením § 220
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, děkanka PF UP nařizuje tímto z provozních důvodů
a po dohodě s odborovou organizací hromadné čerpání dovolené akademickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům PF UP v termínu od 6. srpna do 17. srpna včetně, tj. 10 pracovních dnů. K čerpání dovolené byla vydána vnitřní norma.
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DOTAZNÍK PRO SOUDCE. Speciální dotazník, který pomůže
soudcům při rozhodování, zda je vhodné nařídit stranám
sporu první setkání s mediátorem. To je nejnovější výsledek
pracovní skupiny k mediaci při ministerstvu spravedlnosti, na
jejíž činnosti se výrazně podílí Právnická fakulta UP. Členkami
pracovní skupiny jsou bývalá děkanka PF UP Milana Hrušáková a Lenka Holá z katedry politologie a společenských věd PF
UP. Více na Žurnálu online.
WEB OF SCIENCE. Až do července můžete využít nabídku online školení, která připravila společnost Clarivate analytics.
Tematicky jsou zaměřena na práci s databází Web of Science,
problematiku citovanosti a hodnocení časopisů a dílčí databáze (např. Medline zpřístupněné na platformě WOS). Na
webináře se může přihlásit kdokoliv z UP. Podrobnosti, termíny a registraci naleznete zde.
SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Děkanka PF UP Zdenka Papoušková zve všechny zaměstnance fakulty na neformální setkání
u příležitosti ukončení letního semestru. Setkání se uskuteční v úterý 19. června od 16:00 v restauraci Doga. Svou účast,
prosím, potvrďte na e-mail renata.grezlova@upol.cz nejpozději do pátku 15. června.

VÝCVIK V MEDIACI. Chystáte se na zkoušky mediátora? Hledáte kurz, který vás na ně kvalitně připraví? Nebo potřebujete
při výkonu svého povolání řešit konfliktní situace? Pak právě
pro vás chystá PF UP základní výcvik v mediaci se špičkovými
odborníky (100 výukových hodin). Kurz je určen advokátům,
soudcům, sociálním pracovníkům, psychologům, pedagogům, pracovníkům veřejné správy, poradenským pracovníkům, komunitním pracovníkům a dalším. Kurz se uskuteční
ve čtyřech třídenních blocích v září a říjnu přímo na PF UP.
Pro studenty, zaměstnance a absolventy UP platí zvýhodněná cena kurzu. Podrobnosti zde.
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje, poslední v akademickém roce 2017/2018, vyjde ve středu 27. června. Uzávěrka pro
příjem textů je v pátek 22. června.
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
30. května-1.června

uzavření knihovny PF UP

31. května

Den dětí s právnickou fakultou (PF UP, 16:00)

31. května

promoce absolventů doktorských programů a předání jmenovacích dekretů novým docentům UP (aula PF
UP, 13:00)

31. května a 1. června

konference Zásady evropského soukromého práva v aplikační praxi – Spotřebitelský kodex: ano či ne? (PF
MUNI, spolupořádá PF UP)

31. května
5.-6. června

promoce absolventů Univerzity třetího věku (aula PF UP, 8:30)
Setkání komercialistů (Pevnost poznání, PF UP)

6. června

vyjde tištěný časopis Žurnál UP

11. června

zasedání Akademického senátu PF UP (zased. místnost – budova A, 17:00)

15. června

poslední termín pro podání přihlášky ke studiu v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy na
PF UP

19. června

setkání zaměstnanců PF UP u příležitosti ukončení LS 2018 (restaurace Doga, 16:00)

25. června

ústní přijímací zkoušky pro doktorský studijní program Teoretické právní vědy

25.-27. června

29. června

státní závěrečné zkoušky oboru Právo ve veřejné správě
promoce absolventů oboru Právo (aula PF UP)
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