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MARTIN ŠKUREK: PRÁVNÍK S TISÍCEM DOBROVOLNICKÝCH HODIN, LAUREÁT KŘESADLA
2019
Pokud byste potřebovali sehnat Martina Škurka, odborného
asistenta katedry správního práva a finančního práva olomoucké právnické fakulty, a byl by právě pátek ráno, pak máte
téměř stoprocentní jistotu, že jej zastihnete v denním stacionáři Okýnko v Mohelnici. Nejspíš bude obklopen tamními
klienty a bude s nimi besedovat. Takový páteční program má
totiž už více než devět let. Za to dobu jako dobrovolník věnoval klientům stacionáře na tisíc hodin svého volného času.
Teď za svou aktivitu převzal prestižní dobrovolnickou cenu
Křesadlo 2019 vyhlašovanou Olomouckým krajem.
Ocenění, které má podtitul, „Cena pro obyčejné lidi, kteří
dělají neobyčejné věci“, letos získalo celkem osm osobností. Martin Škurek ji převzal v kategorii sociální služby. „V této
kategorii máme každoročně nejvíce navržených. Je v ní
největší konkurence, výběr laureátů není a ani letos nebyl
jednoduchý. Za rok 2019 jsme v ní udělili tři Křesadla,“ řekl
za organizátory Karel Čapka. Devátý ročník udělování dobrovolnických cen organizovala pod záštitou Olomouckého

kraje společnost Maltézská pomoc spolu s krajskou Unií nestátních neziskových organizací. Hodnotící komisi tvořili zástupci neziskových organizací, veřejného sektoru, novinářů
a veřejné správy.
Martina Škurka na Křesadlo navrhla Charita Zábřeh, pod
kterou mohelnický stacionář Okýnko patří. S nápadem přišla Eva Macháčková, koordinátorka dobrovolnického centra
zábřežské charity. Ta také vyplňovala nominační formulář.
„O dobrovolnických cenách vím už dlouho. Přemýšlela jsem,
koho nominovat. Všichni naši dobrovolníci jsou úžasní. Pak
jsem dopisovala nějaký projekt a uviděla tam jméno Martina
Škurka. A bylo ve vteřině rozhodnuto. Už když jsem formulář
chystala, bylo mi jasné, že ho vyberou. Martin je opravdu výjimečný člověk,“ uvedla Eva Macháčková. Písemné zdůvodnění nominace pak zakončila větou. „Bez jeho přítomnosti si
už Okýnko téměř neumíme představit, je to skvělý parťák pro
klienty a super kolega pro nás.“
Na výjimečnosti Martina Škurka se shodne například s Jiřím
Kargerem, ředitelem Charity Zábřeh. „Dělá toho strašně moc
nejen pro naše klienty, ale pro celý region. Byť s handicapem,
žije naplno a nestěžuje si. Je to příklad pro všechny, jak jít životem. Ceníme si jej jako člověka i jako odborníka. Je pro nás
nesmírně důležitý,“ nešetřil chválou Jiří Karger.
Pod hlavičkou zábřežské charity začal Martin Škurek pracovat na konci roku 2010. „V té době jsem studoval na olomoucké právnické fakultě doktorský program, začal pracovat i jako
poradce pro Národní radu osob se zdravotním postižením
a potřeboval jsem pracovní stáž v oblasti sociálních služeb.
Stacionář Okýnko mám z domu asi deset minut na vozíku.
Už po několika málo dnech, které jsem tam strávil, se mi tam
natolik zalíbilo, že jsem začal zjišťovat možnosti další spolupráce. Je tam výborná atmosféra, tamní personál má můj
obdiv,“ řekl Martin Škurek. Podle něj tehdy hrálo roli i to, že
většina klientů Okýnka byla současně jeho přáteli. „Všichni
jsme z jednoho města, jsme na stejné lodi, máme zdravotní
postižení a stýkají se i naše rodiny.“
Čas na klienty si dělá každý pátek ráno, pomáhá s aktivizačními programy. „Připravuji si pro ně besedy na nejrůznější témata. Hlavně řešíme právní věci, zejména dávky a příspěvky,
na které mají nárok, problematiku opatrovnictví nebo invalidního důchodu. Tato témata prokládám lehčími, například
historickými nebo cestovatelskými. Naposledy jsme společně vyrazili do Japonska,“ vzpomněl. Zároveň klientům také
vysvětluje a připomíná vnitřní pravidla Okýnka, která jsou
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založena na jejich vzájemné toleranci a respektu, a to i vůči
personálu. „Dělá mi velkou radost, když vidím, jak se klienti
posouvají a rozvíjejí. Jak umějí vyjádřit své potřeby, mít názor, přání, požádat o pomoc.“
Nominační formulář putoval k vyhlašovateli soutěže i s jeho
podpisem. „Můj souhlas byl podmínkou nominace. Napřed
jsem pátral, proč zrovna já. Pak jsem uviděl ten počet svých
dobrovolnických hodin a roků, který mě překvapil... Nominace mě doopravdy potěšila,“ přiznal Martin Škurek, který
dobrovolnictví vnímá jako vnitřní potřebu a samozřejmou
součást svého života. Byť je Křesadlo individuální ocenění,
on to vidí jinak. „Chtěl bych prostřednictvím této ceny vyzdvihnout a zviditelnit samotné Okýnko, jeho vedoucí Janu
Koberovou, všechny jeho zaměstnankyně a Charitu Zábřeh
jako celek. Měli bychom si podobných zařízení vážit. Lidé
v nich dělají kus záslužné a poctivé práce,“ dodal.
Když se Martin Škurek právě nevěnuje akademické práci na
právnické fakultě a nebeseduje s klienty Okýnka, pracuje pro
Národní radu se zdravotním postižením jako poradce. Schází
se s klienty a vypracovává pro ně nejrůznější podání, odvolání nebo třeba správní žaloby. Vidět a slyšet je i v samotné
Mohelnici. Aktivně se zajímá o komunální život i politiku. Podílel se například na projektu Plánu rozvoje sociálních služeb
na Mohelnicku. „Jsem rodák z Mohelnice a jinde bych žít nechtěl.“

lepšího řečníka. Tím se stala Tereza Tina Rašťáková, studentka 4. ročníku oboru Právo a 3. ročníku oboru Právo ve veřejné
správě. O úspěchu studentů práv informoval Žurnál on-line.

 Z AUJALO NÁS

UNIVERZITNÍ KVÍZ. Záludné otázky a hlavně spousta zábavy
čekaly na soutěžící, kteří se zapojili do Univerzitního kvízu
UP. Nejprve se konala fakultní kola. Poté, 2. prosince, „hospodské“ klání vyvrcholilo univerzitním finále. Absolutními
vítězi se nakonec stali Náměsíčníci z PF UP. V 1. kole tým
soutěžil ve složení: Otto Nápravník, Jiří Hylmar, Jakub Janků,
Matěj Votava, Glib Berezhnyy, Václav Kotora, Tereza Částková
a Kristýna Vaňková. Pro finále se tým mírně obměnil: Matěj
Šverma, Kryštof Kadlec, Matěj Votava, Glib Berezhnyy, Václav
Kotora, Tereza Částková a Kristýna Vaňková.

I letošní vánoční večírek zaměstnanců, studentů, absolventů
a příznivců PF UP měl charitativní rozměr. V tradiční dražbě
zážitků a následnými dary se podařilo vybrat 55 500 korun.
Dárci pošlou peníze na účet Nadačního fondu Petra Zoubka,
jenž nese jméno studenta práv, který letos v březnu podlehl
rakovině. Peníze budou použity na podporu hematoonkologického oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě, kde se Petr
Zoubek léčil.
Děkujeme všem, kteří do dražby přispěli zážitkem či darem,
a děkujeme také všem, kteří dražili a pomohli.

 STUDENTSKÉ ZÁLEŽITOSTI
SPOTŘEBITELSKOPRÁVNÍ MOOT COURT. Cenu za nejlepší písemné podání, titul nejlepšího řečníka a k tomu celkové druhé místo přivezli studenti olomoucké právnické fakulty z premiérového ročníku soutěže Spotřebitelskoprávní moot court.
Do soutěže v simulovaném soudním sporu se přihlásilo celkem 35 týmů ze všech právnických fakult v České republice.
Moot court pořádala spotřebitelská organizace dTest. Nejlepší písemné podání podle poroty odevzdal olomoucký tým
ve složení Juraj Kuzmík, Karolína Foukalová, Lucie Semelová
a Diana Urbášková. Tento tým se navíc probojoval až do finále, kde však těsně v konečném součtu bodů podlehl vítězům
z brněnské fakulty. Olomoucká fakulta získala i cenu za nej-

UZAVŘENÍ STUDIJNÍHO. Na přelomu roku bude studijní oddělení PF UP uzavřeno, a to od pondělí 23. prosince 2019 do
pátku 3. ledna 2020. Potřebné záležitosti si studenti mohou
vyřizovat opět od 6. ledna v běžných úředních hodinách.
PRO STŘEDOŠKOLÁKY. Organizátoři soutěže Mezinárodní
Středoškolský Moot Court z řad studentů a absolventů PF
UP vyhlásili její nový ročník. Do soutěže, v níž si studenti
středních škol vyzkoušejí roli právních zástupců, se zájemci
mohou hlásit do 12. ledna. Přihláška, kontakt na pořadatele
a podrobné informace jsou k dispozici na webu soutěže.

 VĚDECKÁ A TVŮRČÍ ČINNOST
GAČR. Z pěti projektů, které letos připravili akademici PF UP,
uspěl u Grantové agentury ČR jediný. S finanční podporou
této prestižní agentury bude následující tři roky pracovat
tým JUDr. Ondreje Hamuľáka, Ph.D. z katedry mezinárodního
a evropského práva, tvořený doc. JUDr. Václavem Stehlíkem,
LL.M. Ph.D. ze stejné katedry a dvěma zahraničními kolegy ze
Slovenska a Estonska. Úspěšný projekt má název Vytváření,
problémy a limity digitální suverenity Evropské unie.
SVOČ 2020. Děkanka právnické fakulty vyhlásila další ročník
soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti. Termín přihlašování textů je do 17. února 2020, jejich odevzdání pak do
17. dubna 2020. Do soutěže se může přihlásit student PF UP,
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který je zapsán v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu. Více informací naleznete zde.
IGA 2020. Do 15. ledna 2020 je možné přihlašovat své projekty do Soutěže o projekty Specifického výzkumu prováděného studenty. Pro zájemce se uskuteční 6. ledna od 15:00
(zasedací místnost 1.03 na budově A) školení, kde bude možnost zodpovědět případné dotazy či konzultovat formulaci
projektové žádosti. Více informací o soutěži naleznete zde.

ODBORNICE Z ITÁLIE. Centrum pro mezinárodní humanitární
a operační právo (CIHOL) při katedře mezinárodního a evropského práva pozvalo na právnickou fakultu odbornici
z Ferrarské univerzity Alessandru Annoni. Ta si pro studenty a všechny zájemce o téma připravila dvě přednášky. První
byla na téma The protection of children in armed conflicts:
the interplay between International Humanitarian Law and
Human Rights Law in action. Na druhé se rozebíralo téma
Prosecuting international crimes before domestic courts:
prospects and challenges in the light of the Plan Condor case.

PROMOCE. Na slavnostní prosincové promoci absolventů
doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého
měla své zástupce i právnická fakulta. Diplom z rukou prorektorky profesorky Jitky Ulrichové, opravňující k užívání
titulu Ph.D., převzali: Martina Ditmarová (Teoretické právní
vědy – Občanské právo), Zdeněk Červínek (Teoretické právní
vědy – Ústavního právo) a Miroslav Ondrúš (Teoretické právní
vědy – Občanské právo).

 RŮZNÉ

 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
MEZINÁRODNÍ WORKSHOP. Katedra mezinárodního a evropského práva PF UP uspořádala v prosinci dvoudenní mezinárodní workshop Universal and regional systems of human
rights protection: Migration – ancient, recent or constant
challenge within Human Rights Protection?. U jednoho stolu
se sešli odborníci z Anglie, Polska, Brazílie, Nového Zélandu,
Jihoafrické republiky a Česka. Workshop se konal již potřetí.
Netradiční byl opět složením účastníků, cílí totiž současně na
špičkové odborníky z univerzit i právní praxe a na posluchače
doktorských studijních programů.

O GDPR. Jean Monnet Centre of Excellence v oboru Evropského práva, koordinátor Jean Monnet Networku, připravil
v rámci projektu „European Union and the Challenges of
Modern Society: legal issues of digitalization, robotization,
cyber security and prevention of hybrid threats“ první akci
– přednášku Implementace obecného nařízení (GDPR), dopady a reflexe. Hostem byla JUDr. Soňa Matochová, Ph.D.,
vedoucí analytického oddělení Úřadu pro ochranu osobních
údajů. Přednáška byla určena studentům a zaměstnancům
PF UP a také všem zájemcům o téma. Vyslechlo si ji přes dvě
stě zájemců.

DOSTALÍKOVY HLÁŠKY. Studovat právnickou fakultu musí
být pěkná dřina a docela nuda. Vyvrátit tento mýtus, postavit most mezi studenty a vyučujícími a především odlehčit
akademické prostředí se snaží knižní novinka Dostalíkovy
hlášky: Fragmenta Dostalíkova. Stačí jí prolistovat a je jasné,
že se jí to daří. A to především díky spoluautorovi doc. JUDr.
Petru Dostalíkovi, Ph.D., který učí římské právo v Olomouci
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a Plzni. Právě jeho bonmoty studenti práv sesbírali, doplnili potřebným kontextem, zajímavostmi, humornou grafikou
a vydali. Knihu spolu s autory pokřtila na půdě olomoucké
fakulty děkanka JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.. Více o knize, včetně informace, kde ji objednat, najdete v článku na
Žurnále on-line.
PAMĚTNÍ DESKA. Fasádu budovy B právnické fakulty nově
zdobí pamětní deska. Otištěna je na ní zvětšená titulní strana Smlouvy o Antarktidě, významného mezinárodněprávního dokumentu. Umístění desky inicioval JUDr. Pavel Sladký,
Ph.D., první a zatím poslední český pozorovatel na Antarktidě, absolvent olomoucké právnické fakulty. Odhalena byla
v neděli 1. prosince, v den, na který připadlo 60. výročí podpisu Smlouvy o Antarktidě. Podrobnosti najdete v článku na
Žurnále online.
KDY DO KNIHOVNY. Studenti a zaměstnanci, kteří se na přelomu roku chystají do knihovny právnické fakulty, musí počítat se změnou provozní doby. V posledním předvánočním
týdnu bude knihovna otevřená od 9:00 do 15:30. Od pondělí
23. prosince do pátku 3. ledna (včetně) bude zavřená. Od 6.
ledna až do 7. února 2020 lze do knihovny zajít v pondělí až
středu od 8:00 do 17:00, ve čtvrtek od 8:00 do 15:00 a v pátky
od 8:00 do 12:00. Aktuality sledujte na stránkách knihovny.
ČESKO-ANGLICKÝ GLOSÁŘ. Nevíte, jak správně anglicky napsat název některé organizační jednotky na UP, akademické
funkce nebo nějakého pojmu z akademického prostředí? Využijte online Překladový glosář ČJ-AJ. Tato webová aplikace
nabízí jednotný a průběžně neustále doplňovaný seznam
anglických názvů a umožňuje také fulltextové vyhledávání
v kategoriích: organizační jednotky (centrální i na jednotlivých fakultách), budovy a místnosti, akademické orgány
či komise, pracovní pozice a funkce, studium a vzdělávání,
úřední a právní termíny ve směrnicích a dokumentech, eventy (často se opakující názvy pořádaných akcí) a ostatní. Glosář vznikl za spolupráce Oddělení komunikace UP, Zahraničního oddělení UP, Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP
a UPLIFTu. Překladový glosář najdete na webu pro zaměstnance UP v menu Praktické rady / Překladový glosář ČJ-AJ.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Právnická fakulta, stejně jako
všechny ostatní fakulty UP, se otevře uchazečům o studium
v sobotu 18. ledna, a to od 8 do 14 hodin. Uchazeči získají
informace o nabízených studijních programech a oborech,
obsahu studia, požadavcích na přijetí, možnostech zahraničních studijních pobytů a stáží nebo uplatnění absolventů
v praxi. Prohlédnou si zázemí fakulty a o zkušenosti a rady
se s nimi podělí také studenti. Účastníci se mohou těšit i na
praktické ukázky výuky a doprovodný program (například simulované soudní jednání). Připraveny budou také infostánky
studijního a zahraničního oddělení, Centra pro klinické práv-

ní vzdělávání, stánek oboru Evropská studia se zaměřením
na evropské právo a stánek studentských spolků. Podrobný
program na fakultním webu.
UZAVŘENÍ FAKULTY. Jako každým rokem bude na právnické
fakultě po dobu vánočních svátků omezen provoz z důvodu
úspor za tepelnou energii. V termínu od 24. prosince 2019 do
1. ledna 2020 bude fakulta zcela uzavřena.
NA DOBROU VĚC. S končícím semestrem připravili členové
studentského spolku ELSA Olomouc tradiční Punčování. Kromě toho, že se zaměstnanci a studenti mohli svátečně naladit, dát si punč a ochutnat cukroví, současně měli možnost
koupit si květinu vánoční hvězdu a přispět tak společnosti
Šance, která se snaží plnit sny nemocným dětem z Hematoonkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Studentům práv se podařilo vybrat přes 4000
korun.

DĚKANSKÉ VOLNO. Děkanka PF UP Zdenka Papoušková udělila členům akademické obce a zaměstnancům fakulty děkanské volno na dny 27. a 30. prosince 2019. Volno bylo vyhlášeno vnitřní normou PF-B-19/7, kterou najdete na úřední
desce PF UP. Na 31. prosince dle zveřejněného harmonogramu akademického roku na UP pak připadá rektorské volno.
NOVOROČENKY 2020. Letošní fakultní „péefko“ můžete svým
spolupracovníkům poslat i elektronicky. Takže můžete popřát, potěšit a ještě udělat něco málo pro životní prostředí.
Novoročenky si stáhněte ve dvou barevných variantách –
stříbrno-fialová, zlato-fialová.
PLES PF UP. Právnická fakulta po roce opět připravuje svůj reprezentační ples. Do svých diářů si už teď udělejte poznámku
k datu 28. února. Ples se uskuteční opět v NH Collection Olomouc Congress. Těšit se tradičně můžete na skvělý program,
který vyvrcholí vystoupením speciálního hudebního hosta.
Brzy prozradíme víc na fakultním webu a facebooku.
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje, první v kalendářním
roce 2020, vyjde ve středu 29. ledna. Uzávěrka pro příjem textů bude v pátek 24. ledna.
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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
24. prosince – 1. ledna

fakulta uzavřena

27. prosince

děkanské volno

30. prosince

děkanské volno

31. prosince

rektorské volno

leden

státní závěrečné zkoušky (Právo, Právo ve veřejné správě, Evropská studia se zaměřením na evropské právo)

6. ledna

školení pro zájemce o soutěž IGA 2020 (zasedací místnost budova A, 15:00)

15. ledna

konečný termín pro přihlašování do soutěže IGA 2020

18. ledna

den otevřených dveří na UP

23. ledna

končí funkční období děkanky PF UP

10. února

zahájení výuky v letním semestru

17. února

konečný termín pro přihlašování do SVOČ 2020

28. února

reprezentační ples PF UP (NH Collection Olomouc Congress)
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