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 ÚVO D N Í SLOVO
Rektor ocenil akademiky a studenty za publikační činnost
Šest osobností z právnické fakulty se letos vešlo na seznam
laureátů Cen rektora UP. Čestné uznání, které je určeno autorům odborných knih z řad akademiků, získalo pět jejich akademických pracovníků, studentskou cenu za nejlepší vědeckou
nebo uměleckou práci převzal jeden její čerstvý absolvent.
Předávání cen je tradičním bodem programu únorového Akademického týdne UP.
Rektor uděluje ceny autorům odborných publikací na základě
rozhodnutí komise složené z členů vedení UP. Ta zase vychází
z výběru na jednotlivých fakultách. Navrženy mohly být publikace vydané v roce 2017 a 2018. „Velice si vážím toho, že
úroveň předložených publikací pozitivně hodnotil i pan rektor.
Na předávání cen se navíc pochvalně zmínil o vzrůstající kvalitě naší právnické fakulty a šíření jejího dobrého jména,“ řekla
Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum PF UP.
Rektor ocenil například Ondřeje Svačka z katedry mezinárodního a evropského práva. Hodnotící komisi zaujala jeho publikace Mezinárodní trestní soud (2005-2017), která je výstupem
projektu GAČR Zhodnocení dosavadní rozhodovací praxe Mezinárodního trestního soudu (2005-2015). „Cílem projektu bylo
nalezení ‚jednotících algoritmů rozhodování ‘ Mezinárodního
trestního soudu, prvního potenciálně univerzálního mezinárodního trestního tribunálu. Jak se ukázalo, sjednocujících
mechanismů je však jako šafránu, judikatura je mnohdy zcela

roztříštěná, což je stav zcela jistě nežádoucí. S některými rozhodnutími navíc hluboce nesouhlasím, a to navzdory tomu,
že se jinak považuji za zastánce myšlenky mezinárodní trestní
spravedlnosti, a v publikaci předkládám jejich kritické zhodnocení,“ představil svou práci Ondřej Svaček. Skutečnost, že
se dostal mezi laureáty této ceny, vnímá jako zpětnou vazbu,
která se v akademickém prostředí obecně dostavuje s velkým
zpožděním, a také jako důkaz toho, že jeho snažení nebylo
marné.
Ondřej Svaček byl na seznamu oceněných poprvé stejně jako
Martina Küchlerová z katedry správního práva a finančního
práva. Ta zaujala publikací Rozhodnutí předběžné povahy jako
kompetenční výluka v soudním řádu správním. „V podstatě
jde o mou publikovanou disertační práci, tedy o výstupy mého
doktorského studia. A o to je pro mě uznání rektora cennější.
Vnímám jej jako zhodnocení mé dosavadní práce na fakultě
a pro fakultu a také jako motivaci do další práce,“ řekla Martina
Küchlerová. Na její práci se jako školitel podílel Filip Dienstbier z katedry správního práva a finančního práva PF UP, a praktickou stránku věci autorka často konzultovala s Janem Rutschem, předsedou senátu Krajského soudu v Hradci Králové.
„Celá práce je kromě jmenovaných věnována i mojí mamince,
která, byť nerozuměla ani slovu, ji celou poctivě přečetla.“
Z akademiků právnické fakulty Cenu rektora ještě získali např.
Kateřina Frumarová z katedry správního práva a finančního
práva, za knihu Správní trestání (vedoucí autorského kolektivu této monografie) a Jana Janišová, z katedry teorie práva
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a právních dějin, za dva svazky Komentáře k moravským zemským zřízením z let 1516-1604.
Spolu s akademiky rektor tradičně oceňuje vědeckou a uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských programů. V kategorii humanitní vědy získal 2. místo Tomáš Malota, a to díky své povedené diplomové práci Problematické
aspekty právní ochrany nezletilých při přijetí dědictví. „K tématu mě přivedl článek uveřejněný v časopisu Ad Notam. Po
prostudování problematiky jsem zjistil, že nabízí několik velmi
zajímavých otázek, které dosud nebyly odbornou veřejností
diskutovány vůbec či byly diskutovány jen okrajově. Měl jsem
tak mnoho prostoru pro vlastní analýzu,“ vysvětlil Tomáš Malota, který nyní pracuje jako advokátní koncipient. Jeho práce
vznikala pod vedení Kláry Hamuľákové z katedry soukromého
práva a civilního procesu. „Spolupráci s doktorkou Hamuľákovou mohu každému jen doporučit. Její vedení má na výsledku
značný podíl.“
Spolupráci si pochvaluje i vedoucí oceněné diplomové práce.
„Tomáš Malota byl aktivní už při výběru tématu diplomové
práce. Přišel sám s vlastním námětem, který jsme společně doladili. Nadšení mu zůstalo i při samotném psaní. Výsledkem tak
byla velice kvalitní práce, která obohatila nejen studenta, ale
i mě a při její částečné publikaci získala potenciál ovlivnit i budoucí praxi. Ocenění mě proto velmi potěšilo. Zároveň může
Tomášovi dodat energii do další podobné práce, třeba do psaní té rigorózní,“ uvedla Klára Hamuľáková.
Rektor letos rozdal celkem 86 ocenění. Slavnostní akt se uskutečnil 21. února v aule pedagogické fakulty.
OCENĚNÍ AUTOŘI – ZA PF UP
doc. JUDr. KATEŘINA FRUMAROVÁ, Ph.D.:
Správní trestání (ze slavnostního aktu se omluvila, cenu přebírala JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. – členka autorského týmu)

 STUD I J N Í Z ÁLE Ž ITOSTI
ABSOLVENTI A PROMOCE. Ve dnech 21. až 30. ledna proběhly
státní závěrečné zkoušky oboru Právo. Přihlášeno bylo celkem 114 studentů, z toho ovšem jen 21 na obě části státní
závěrečné zkoušky. Státní závěrečné zkoušky oboru Právo ve
veřejné správě proběhly 25. ledna a zúčastnili se jich celkem 3
studenti, státní závěrečné zkoušky oboru Evropská studia se
zaměřením na evropské právo proběhly 4. února a zúčastnilo
se jich celkem 5 studentů. Slavnostní promoce absolventů
se uskuteční v pátek 29. března a diplom si převezme celkem
52 čerstvých absolventů magisterského oboru Právo na PF
UP, 3 absolventi bakalářského oboru Právo ve veřejné správě
a 7 absolventů navazujícího magisterského oboru Evropská
studia se zaměřením na evropské právo. V rámci promoce si
převezmou doktorské diplomy také úspěšní absolventi rigorózního řízení na PF UP. Březnový termín promocí bude výjimečný tím, že se uskuteční v aule Pedagogické fakulty UP,
neboť v prostorách PF UP nelze promoci konat z důvodu probíhajících stavebních prací.
STŘEDOŠKOLSKÝ MOOT COURT. Celkem 30 týmů se přihlásilo pořadatelům z olomoucké právnické fakulty do letošního
ročníku soutěže Mezinárodní středoškolský moot court. Přijato jich bylo nakonec 24. Soutěžící již mají za sebou blokovou výuku, kterou připravili posluchači PF UP pod vedením
absolventa Mgr. Pavla Glose a studenta Jana Kohla. Fakultní
ústní kolo soutěže se uskuteční 12. dubna, mezinárodní finále pak 3. května také na PF UP. Více o soutěži na webových
stránkách.

Mgr. JANA JANIŠOVÁ, Ph.D.:
Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 |
dva svazky (ze slavnostního aktu se omluvila)
JUDr. MARTINA KÜCHLEROVÁ, Ph.D.:
Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka
v soudním řádu správním
JUDr. ONDŘEJ SVAČEK, LL.M. Ph.D.:
Mezinárodní trestní soud (2005-2017)
doc. JUDr. BLANKA VÍTOVÁ, LL.M. Ph.D.:
Ochrana spotřebitele při uzavírání smluv na slevových portálech
CENA ZA VĚDECKOU PRÁCI STUDENTŮ – ZA PF UP
Mgr. TOMÁŠ MALOTA:
Problematické aspekty právní ochrany nezletilých při přijetí
dědictví

COMPARATIVE LAW II . Kurz Comparative law II s profesorem
Kennethem Bernhardem zaměřený na Legal Skills se uskuteční 1. až 12. dubna.
VÝZVA NADAČNÍHO FONDU UP. Máte vizi, motivaci, příležitost vycestovat do zahraničí a potřebujete na svůj nápad získat peníze? Nadační fond Univerzity Palackého vyhlásil již 5.
výzvu k podpoře mezinárodních výzkumných a uměleckých
projektů studentů magisterských a doktorských programů.
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V roce 2017 podporu získal i student PF UP Luděk Plachký.
Více se dozvíte na webu fondu. Online žádosti se podávají
do 1.dubna.
VIS MOOT. Willem C. Vis Moot je soutěž určená pro studenty
právnických fakult, zaměřující se na mezinárodní obchodní arbitráž, která studentům umožňuje osvojit si fungování
arbitráže. Zároveň také pomáhá studentům ve zlepšení prezentace a argumentace. Této soutěže se zástupci olomoucké
fakulty účastní již několikátým rokem. Letos bude olomouckou fakultu reprezentovat tříčlenný tým ve složení: Dita Horňáková, Jakub Zajíc a Klára Vitovská. Tým je pod odborným
vedením koučů Mgr. Slavomíra Hally, Ph.D., Pavly Székelyové
a Mgr. Ondřeje Sasína. Nyní tým usilovně pracuje na zlepšení
svých ústních podání a argumentaci na pre-mootech. Tým
již absolvoval brněnský pre-moot a pre-moot v advokátní
kanceláři Squire, Patton & Boggs. Dále se tým v následujících
dvou měsících zúčastní pre-mootu na zahraničních univerzitách v Hannoveru, Edinburghu a Bělehradu. Tým nezanedbá ani další možnosti příprav na domácí půdě, a to zejména
účastí na pražském pre-mootu, a pre-mootech v advokátních
kancelářích Havel & Partners a White & Case. Veškerá tato
snaha následně vyvrcholí ve Vídni, kde se uskuteční finále, ve
kterém se utká téměř 380 týmů z více než 80 zemí z celého
světa.

STAŇ SE ČLENEM TÝMU. Tým pro event management spolku
Nugis Finem se otevírá. Uspořádali jsme v minulých letech
desítky akcí, na které přišly tisíce a tisíce lidí. Několikrát jsme
zcela naplnili aulu PF UP. Víš, jak vypadá aula, když v ní sedí
500 lidí? Že má kapacitu jenom 350? Počítej znovu. Klikni na
odkaz níže a uvidíš. Dozvíš se také mnoho dalšího. Staň se
součástí týmu, který je za tohle všechno odpovědný. Obohať své portfolio dovedností o management a svůj životopis
o další zajímavý projekt, kterým se odlišíš. Vše, co potřebuješ
vědět, najdeš po kliknutí na tento odkaz.
ODBORNÁ EXKURZE. Hned několik mezinárodních organizací ve Vídni stihli za jediný únorový den navštívit studenti
právnické fakulty. Skupinku sedmnácti studentů, z různých

ročníků napříč obory vyučovanými na fakultě, vedl Ondřej
Filipec z katedry politologie a společenských věd. V dopoledních hodinách studenti navštívili sídlo OSN, kde je zaujala expozice Mezinárodní agentury pro atomovou energii
(IAEA) a interaktivní výuková expozice Přípravné komise Organizace smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek
(CTBTO). V odpoledních hodinách studenti absolvovali přednáškový blok expertů v Mezinárodní organizaci pro migraci
(IOM), který byl zaměřen na právní aspekty migrace v kontextu současné agendy IOM. Odborná exkurze se uskutečnila
ve středu 20. února.

SOUTĚŽ. Píšeš diplomovou práci, jejíž téma je provázáno se
zdaněním? Tak ji po úspěšné obhajobě přihlas do soutěže
pro studenty 5. ročníků. Vyhlásila ji Komora daňových poradců ČR. Konečný termín pro zaslání diplomových prací včetně
posudků je 30. června. Více na webových stránkách komory.
STÍNOVÁNÍ OMBUDSMANKY. Projekt motivačních stáží PročByNe? vyhlásil novou stáž. Dvoutýdenní stínování ombudsmanky Anny Šabatové pro zájemce ve věku 18 až 25 let. Stáž
se bude konat 18. až 29. března v Brně a absolvování stáže
s sebou nenese pro studenta žádné finanční náklady. Vloženou investicí bude jeho čas a snaha. Je třeba poslat svůj
životopis a motivační dopis na e-mail procbyne@dlabajova.
eu nebo přes formulář na webových stránkách. Konečný termín pro podávání přihlášek je 3. března.

 VĚ D ECK Á T VŮRČÍ ČI N N OST
RODINNĚPRÁVNÍ KONFERENCE. Hledání efektivních nástrojů
řešení rodičovských konfliktů. Takové bude hlavní zaměření
rodinněprávní konference, která se uskuteční 7. až 9. března v Teplicích nad Bečvou. Pořadatelé z katedry soukromého práva a civilního procesu PF UP očekávají přes osmdesát
účastníků. Téma připravovaného ročníku vychází z projektu
JUDr. Lenky Westphalové, Ph.D. z pořádající katedry, jehož
cílem je analyzovat současné nástroje řešení rodičovských
konfliktů a jejich efektivitu. Organizátoři v čele s JUDr. Renátou Šínovou, Ph.D. tentokrát rozdělili program do šesti tema-
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tických bloků, v nichž vystoupí se svými příspěvky zástupci
vybraných profesí a vyjádří své názory na zvolené cesty při
snaze o minimalizaci sporů mezi rodiči dítěte. Účastníci se
mohou těšit například na příspěvky ústavních soudců Kateřiny Šimáčkové, Ludvíka Davida a Tomáše Lichovníka nebo zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Adama Křístka.
Podrobný program na tomto odkaze.
GAČR 2020. Grantová agentura ČR vyhlásila nový ročník veřejných soutěží na podporu vědy a výzkumu. Fakultní termíny pro odevzdání projektů (dokončení v aplikaci gris) jsou: 27.
března – hotová finanční část, 1. dubna – hotový kompletní
projekt. Zájemci o grant by měli co nejdříve kontaktovat Mgr.
Dagmaru Skoupilovou, která pomůže se sestavením rozpočtu, zajistí metodickou pomoc k pravidlům GAČR a kontrolu
náležitostí projektu.
VĚDECKÝ ČASOPIS. V polovině února byla publikována elektronická verze aktuálního čísla fakultního časopisu International and Comparative Law Review. V čísle si můžete přečíst
zajímavé texty např. o bilaterálních investičních dohodách,
brexitu, poslední judikatuře SDEU v oblasti manželství osob
stejného pohlaví, mezinárodních arbitrážích, judikatuře týkající se odpovědnosti nadřízených v rámci mezinárodního
trestního práva, vlivu unijních principů práva veřejných zakázek na sousedskou politiku EU a dalších zajímavých tématech. Celé číslo (jakož i archiv časopisu) je dostupné v databázi Sciendo.
IGA 2019. V letošním roce bylo rozhodnuto o podpoření celkem 12 projektů Specifického vysokoškolského výzkumu
prováděného studenty (IGA) na Právnické fakultě UP v celkové výši 2 766 590 Kč. Všem úspěšným žadatelům gratulujeme.

jiných právnických fakult 500 Kč. Vzhledem k omezené kapacitě
je nutná online registrace. Vše o konferenci na speciálním webu.

 Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
SPOLUPRACUJÍCÍ PROFESOR. Významnou akademickou pozici „spolupracující profesor“ získal na prestižní Tallinn University of Technology Ondrej Hamuľák z právnické fakulty.
Člen katedry mezinárodního a evropského práva ji bude na
základě rozhodnutí talinského rektora zastávat tři roky. Ondrej Hamuľák se tak stal plnohodnotným členem profesorského sboru Tallinn Law School. Hlavní pracovní náplní Ondreje
Hamuľáka jako Adjunct Professor in EU Strategic Legal Affairs
je intenzivní výzkum strategických otázek evropského práva
– mimo jiné ústavních výzev evropského práva po brexitu,
unijních nástrojů prosazování právního státu a základních
práv, demokratizace unijního vládnutí, právních aspektů globálních digitálních výzev pro EU a podobně.

CERTIFIKÁT. Zahraniční oddělení PF UP upozorňuje, že lze
stále žádat o vydání certifikátu Law in English. Rozšířen byl
počet předmětů, které lze zahrnout do profilových/doplňkových předmětů. O vydání certifikátu lze žádat na zahraničním oddělení ihned poté, co jsou splněny podmínky vydání.

SVOČ 2019. Dne 15. února bylo uzavřeno přihlašování do soutěže ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Do
nového soutěžního ročníku bylo přihlášeno celkem 11 soutěžních prací do sekce magisterských studentů a 23 soutěžních prací do sekce studentů doktorského studijního programu. Soutěžící jsou povinni své práce odevzdat do 16. dubna.

STIPENDIUM. Chceš v příštím akademickém roce (2019/2020)
studovat na prestižní zahraniční univerzitě? Nadační fond
The Scholar Foundation ti poskytne finanční podporu. Stačí
požádat o stipendium a projít výběrovým zařízením přijímací
univerzity. Podrobnosti na stránkách fondu.

NÁRODNÍ KONFERENCE. Národní konference je tradiční pro-

 RŮZN É

jekt ELSA Česká republika, jehož organizace je každý rok svěřena
jedné z lokálních skupin. V tomto akademickém roce to je ELSA
Olomouc. Konference se uskuteční 21. až 22. března v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Tématem letošního ročníku bude Soukromé právo a jeho budoucnost v České
republice. Načerpejte inspiraci od specialistů na soukromé právo a objevte nové trendy v oboru. Účastnický poplatek (v ceně
i jídlo): členové ELSA 400 Kč | studenti PF UPOL 250 Kč |studenti

I LOVE E-ZDROJE. Oddělení informačního vzdělávání Knihovny UP připravilo 2. ročník celotýdenní vzdělávací akce na
podporu a propagaci elektronických informačních zdrojů –
Týden s EIZ aneb I love e-zdroje. V týdnu od 25. února do 1.
března, vždy od 10:00 do 15:00, najdete v přízemí Zbrojnice
infostánek, kde bude všem zájemcům představován nový
portál elektronických informačních zdrojů a možnosti, které
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databáze na UP studentům a zaměstnancům nabízejí. Návštěvníci získají také informace o tradičních březnových seminářích, kde se naučí, jak v e-zdrojích vyhledávat a správně
citovat. Účastníci si budou moci odnést i různé propagační
materiály. Kdo to má do Zbrojnice daleko, může využít některou z poboček Knihovny UP na jednotlivých fakultách, kde
bude akce také paralelně probíhat.
KURZ PRO ČSSZ. Na právnickou fakultu v únoru opět zavítali zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení v rámci
kurzu „Mezinárodní a evropské právo sociálního zabezpečení“. V akademickém roce 2018/2019 se jednalo již o 13. ročník,
kdy se tři desítky účastníků z celé České republiky ve dvou
třídenních blocích (první se konal již v září) seznámily s problematikou týkající se evropských a mezinárodních aspektů
práva sociálního zabezpečení, pracovního práva a úvodem
do mezinárodního práva veřejného a soukromého. Lektoři
se zaměřili především na aplikaci principů evropských koordinačních nařízení pro osoby migrující v rámci EU v případě jednotlivých sociálních dávek, na normy mezinárodního
práva veřejného a normy mezinárodního práva soukromého
v pracovněprávní problematice a rodinněprávních vztazích,
rovněž představili, jak funguje poskytování právní pomoci ve
styku s cizinou ve věcech správních. Látka byla posluchačům
přiblížena na množství případových studií.
ŠKOLENÍ. V pátek 1. března v 9:00 v rotundě PF UP proběhne
školení ke kybernetické bezpečnosti. Hlavními tématy bude
jak rozpoznat podvodné emaily a jak se chovat v prostředí
www tak, abychom minimalizovali možné útoky na svůj počítač. Školení povede ředitel CVT UP RNDr. David Skoupil.
Předpokládaná délka školení je 60 minut.

PLES. Reprezentační ples PF UP se uskuteční v pátek 1. března a všichni jste na něj srdečně zváni. Společenský večer ve
společnosti PF UP začne ve 20:00 v hotelu NH Collection
Olomouc Congress (Legionářská ulice). Hudbu k poslechu
a k tanci zajistí olomoucká formace New Street Band tvořená
dvacítkou mladých muzikantů. Vrcholem hudebního programu bude vystoupení kapely TH!S, v níž hraje i Vojta Kotek.
Chystáme i další bohatý program — nebude chybět laserová
show, taneční a barmanské vystoupení, tombola nebo speciální fotobudka. Večerem vás bude provázet Marek Berger
z Rádia Haná. Pro hosty plesu bude připraveno také pohoštění formou rautu (zahrnuto v ceně vstupenky). Vše o plese
najdete na tomto odkaze, vstupenky lze i v den plesu kupovat online.
EVIDENČNÍ LISTY. Personální a mzdové oddělení PF UP připravilo k podpisu a převzetí evidenční listy důchodového
pojištění s výdělky za rok 2018. Zaměstnanci se je mohou vyzvedávat kdykoli v pracovní době referentek oddělení.
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu 27.
března. Uzávěrka pro příjem textů bude v pátek 22. března.

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
25. února – 1. března

Týden s EIZ aneb I love e-zdroje (Zbrojnice a pobočky Knihovny UP)

1. března

školení ke kybernetické bezpečnosti (rotunda PF UP, 9:00-10:00)

1. března

Reprezentační ples PF UP (NH Collection Olomouc Congress, od 19:30)

6. března

Noc práva (Brno, více zde)

7.-9. března
21.-22. března

Efektivní řešení rodičovských konfliktů – vědecká konference (hotel Moravan v Teplicích nad Bečvou)
Národní konference ELSA – Soukromé právo a jeho budoucnost v České republice (PdF UP)

29. března

promoce absolventů PF UP a rigorózního řízení (aula PdF UP, 10:00 a 11:30)

11. dubna

Olomoucké diskusní fórum - Činnost státního zástupce v trestním řízení (rotunda PF UP, od 14:00)

12. dubna

Mezinárodní středoškolský moot court - fakultní kolo (rotunda PF UP)

16. dubna

konečný termín pro odevzdání odborných prací do studentské soutěže SVOČ 2019
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