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 � SLOVO DĚ K ANA
Vážené kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

tento zPRÁVOdaj vychází v pohnutém období. Bude proto 
do značné míry věnován podrobně opatřením, které ve-
dení fakulty přijalo s ohledem na nouzový stav způsobený 
pandemií koronaviru. Jednotlivé návrhy řešení se snaží-
me pečlivě diskutovat, co do míry jejich nutnosti, rozsahu 
a  dopadu; navíc se vyvíjí v  čase. Jsme si vědomi, že jsou 
komplikací jak pro studenty, tak i pro akademiky. V někte-
rých oblastech jsme závislí na externích faktorech, a to jed-
nak na společném řešení na úrovni univerzity, jednak i na 
rozhodnutí státních orgánů. Přesto mi ale dovolte uvést 
několik obecnějších postřehů či souvislostí.
Nás všech se dotýká zrušení prezenční výuky. V  tomto 
ohledu mě zaujala jedna mediální zpráva od akademika 
působícího ve Spojených státech. Poukázal na fakt, že vý-
uka na tamní univerzitě v podstatě automaticky přešla do 
online prostředí. Osobně jsem zvyklý na klasickou formu 
výuky a  představa distanční výuky je pro mě za běžných 
okolností vzdálená. Patrně je tento pocit společný pro 
většinu akademiků. Aktuální stav ale vnímám jako výzvu 
naučit se něco nového, a to nejen pro pedagogy. Klade to-
tiž vyšší nároky i na studenty, kteří se nebudou moci zce-
la spolehnout na komfort přímé výuky a  kterým přibyde 
více samostatné práce. Domnívám se, že tomu tak v jejich 
právnické praxi bude často. Současně alespoň částečný 
přechod k  online výuce může odrážet některé trendy ve 
vzdělávání a – v konečném důsledku – nemusí být pouze 
nutností, nýbrž do budoucna i výhodou.
Uvědomuji si, že stávající situace je náročná zejména pro 
ty z nás, kteří máme doma školou povinné děti a musíme 
čas obtížně dělit mezi práci a rodinu. Z hlediska fungování 
fakulty má preferenci zajištění výuky. Soustředit se na další 
činnost tvůrčího charakteru může být velmi obtížné. Přes-
to si dovoluji formulovat prosbu, abychom podle svých 
možností home office využili i k další odborné činnosti, ze-
jména publikační. V následném období to bude pro hod-
nocení naší fakulty klíčové. Taktéž velmi oceňuji, že několik 
týmů z  naší fakulty aktivně připravuje grantové přihlášky 
výzkumných projektů. 
Alespoň krátce bych se chtěl zastavit ještě nad jedním 
specifikem současného stavu, a to tzv. pracovní povinnos-

tí, která se týká i našich studentů. Osobně jsem byl poža-
davkem krizových štábů krajů překvapen, jelikož jsem byl 
přesvědčen, že se týká studentů zdravotnických a  sociál-
ních oborů, nikoli práva. Myslím však, že pro některé bu-
doucí právníky může být zajímavou zkušeností zapojit se 
v době krize do aktivní společné pomoci mimo vlastní úz-
kou rodinu. O to víc si vážím projeveného zájmu studentů 
spojených s žádostí, zda se mohou pod záštitou fakulty či 
univerzity svou odborností nějak zapojit. Nabídka pomoci 
není v období všeobecných obav o sebe a blízké samozřej-
mostí. Koneckonců zpravidla bývá možností dost i  v  nej-
bližším okolí též bez nutnosti institucionálního zaštítění. 
Vedení fakulty se snaží nastavit potřebná opatření co nej-
lépe, ale výsledek bude záležet na každém z nás. Proto bu-
deme rádi za jakékoli podněty ze strany jak pedagogů, tak 
i  studentů, které mohou zlepšit výuku, a  vůbec fungová-
ní fakulty v  následujícím období. Současně chci pedago-
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Právnická fakulta umožnila studentům přes sdílený for-
mulář (Zajímá nás, co vás zajímá?) položit vedení fakulty 
otázky související se současným mimořádným stavem. 
Na ty nejčastější a  nejdůležitější odpovídá Maxim To-
moszek, proděkan pro bakalářské a magisterské studijní 
programy. „Všechny odpovědi vycházejí ze současného 
stavu věcí. Situace se však určitě bude vyvíjet a  s  tím 
bude logicky souviset i  upravování přijatých opatření. 
V současné době tedy není možné žádné konkrétní ter-
míny závazně slíbit,“ vzkázal studentům na úvod pro-
děkan. S  tím, že vedení fakulty nyní zvažuje i  on-line 
videokonferenci, kde by studenti mohli klást otázky zá-
stupcům PF UP přímo.

1. Kvituji vytvoření nového úložiště, kam se nahrávají 
studijní materiály. Osobně se mi zatím líbí nejvíce, pře-
devším z toho důvodu, že je přehledné. Nicméně pro nás 
studenty je to další úložiště, které musíme sledovat a ne-
ustále aktualizovat (nástěnka, EDIS, Moodle). Proč se 
systém na naší fakultě nesjednotí tak, aby odlehčil stu-
dentům, a  všichni vyučující přidávali studijní materiály 
pouze na toto nově vytvořené úložiště?

Jsme si vědomi, že současná situace je pro studenty do jisté 
míry nekomfortní, protože musejí pracovat s několika různý-
mi platformami. Konkrétně jde o  EDIS, Moodle, SharePoint 
a  elektronickou nástěnku. Prosíme v  tomto o  shovívavost, 
protože z pohledu PF UP se nyní jedná o zcela bezprecedent-
ní situaci – v tomto rozsahu jsme distanční výuku nikdy ne-
realizovali, takže musíme systém tvořit za pochodu a stále se 
učíme. Hlavním důvodem pro mnohost platforem je co ne-
jefektivnější využití existujících materiálů, které jsou ovšem 
rozmístěny v různých systémech. Je to tedy svým způsobem 
daň za to, aby byly materiály dostupné co nejdříve – rychlost 
přechodu na distanční výuku byla pro nás prioritou. V minu-
losti byly např. v některých projektech tvořeny distanční stu-
dijní opory, přišlo nám tedy jako nejrychlejší řešení tyto opo-
ry existující v EDISu či Moodlu ihned zpřístupnit studentům. 
Rovněž je potřeba si uvědomit, že i  jednotlivé systémy mají 

své limity. Tedy mnohost platforem je bohužel vynucena 
také jejich technickými možnostmi.
Abychom situaci přeci jen alespoň trochu zpřehlednili, sta-
novili jsme, že všechny informace k  distanční výuce budou 
zveřejňovány na elektronické nástěnce UP, která umožňuje 
adresný výběr podle předmětů. Stačí tak sledovat elektronic-
kou nástěnku, kde budou centralizovány informace o tom, na 
jaké platformě a které materiály existují, a to podle jednotli-
vých předmětů.
Platí tedy koncept: elektronická nástěnka = komunikační 
a  informační kanál a  rozcestník k distančním formám (EDIS, 
Moodle, Sharepoint…).

2. Zajímalo by mě, zda budou podobné audio prezentace 
jako z NCP1 i ze závazků. Audio prezentace z NCP1 jsou 
naprosto skvělé a jejich zařazení i v dalších předmětech, 
by bylo úžasné. 

Tvorba a  zpřístupnění distančních studijních materiálů jsou 
v  rukách jednotlivých vyučujících, kteří budou volit ty nej-
vhodnější možnosti v  závislosti na obsahu předmětu a  vy-
mezení studijních cílů. Fakulta nestanovila žádnou konkrétní 
podobu nebo typ materiálů, pouze požaduje, aby do konce 
tohoto týdne vyučující přijali opatření umožňující realizovat 
výuku distančně. S těmito dotazy se tedy, prosím, obracejte 
na příslušné vyučující. Jsem si jistý, že pozitivní zpětná vaz-
ba k určitému typu výstupu (komentovaná prezentace, video 
nahrávka apod.) bude mít vliv na podobu zpřístupněných 
materiálů.
Fakulta ale nebude vyučujícím předepisovat žádnou konkrét-
ní formu. Odlišnosti plynou z obsahu předmětů, používaných 
metod, rozsahu vyučované matérie, existenci či neexistenci 
učebních pomůcek a nakonec i z technických možností.

3. Nebylo by možné semestr prodloužit, jelikož většina 
výuky je prezentována právě ústní formou?

Výuková část semestru se nebude prodlužovat, protože ze-
jména není jisté, kdy bude možné obnovit prezenční výuku.

Z A J Í M Á  N Á S ,  C O  V Á S  Z A J Í M Á ?

gy požádat o maximální součinnost při  realizaci výukových 
opatření a studenty o trpělivost s ohledem na to, že imple-
mentace změn vyžaduje určitý čas a bude se v rámci různých 
předmětů obsahem i formou lišit. 
Jsem si jist, že společně toto období úspěšně překleneme, 
a těším se, že se co nejdříve budeme moci potkat na naší fa-

kultě i osobně. Na závěr mi dovolte popřát nám všem a našim 
blízkým pevné zdraví.

Václav Stehlík,
děkan PF UP
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4. Jak to bude se soubornou zkouškou ze „závazků“ pro 
studenty, kteří stále uvažují nad přihlášením se na jarní 
termín státnic.

Pokud se skutečně naplní aktuální záměr, že by se školy ote-
vřely ve druhé polovině května, pak bude řádné letní zkouš-
kové období prodlouženo do konce července a mezní termín 
pro splnění studijních povinností se posune na 15. 9. To bylo 
včera (v  úterý 24. 3. 2020) projednáno na univerzitní peda-
gogické komisi. Do otevření škol bude ukončování předmětů 
probíhat jen distančně (samozřejmě u těch předmětů, kde je 
to možné).

5. Dojde ke změně termínů pro odevzdání bakalářských 
a diplomových prací? 

K centrálnímu posunutí termínů pro odevzdání kvalifikačních 
prací nedojde, a  to ze dvou důvodů: 1. nyní nevíme, o kolik 
termín odevzdání posunout, a u různých studentů může být 
potřeba délky posunu jiná – proto preferujeme individuální 
žádosti, kde student potřebnou délku odkladu specifikuje 
dle své konkrétní situace; 2. podle ankety zvažuje posunu-
tí termínu asi 30 % studentů, což je množství, které lze bez 
problémů zvládnout ve formě individuálních žádostí, které 
mají výše zmíněnou výhodu v  možnosti odlišení délky od-
kladu. Již v minulosti bylo všem žádostem o odklad termínu 
odevzdání vyhověno, nevidím tedy důvod, proč by se to nyní 
mělo měnit.

6. Bylo by možné posunout z důvodu mimořádné situace 
jarní termín státních závěrečných zkoušek (SZZ)? 

V  tomto okamžiku je jisté, že SZZ pro obor Právo ve stan-
dardním termínu (25. 5. - 5. 6. 2020) neproběhnou. Současný 
předpoklad je, že pokud se školy otevřou koncem května, 
vyhlásíme jeden kratší termín hned začátkem června pro 
studenty, kteří potřebují z  nějakého důvodu skončit rych-
le (např. kvůli zaměstnání, přihlášky do doktorského studia 
apod.); pro všechny ostatní bude vyhlášen náhradní termín 
na přelomu června a července. Konkrétní termíny budou vy-
hlášeny v  momentu, kdy se situace více vyjasní, což je nyní 
nemožné předvídat. 
V důsledku posunu letního termínu SZZ se nejspíše posune 
i  podzimní termín, aby zůstal zachován rozestup mezi jed-
notlivými termíny SZZ. S posunem termínů SZZ bude souvi-
set i posun lhůty pro přihlašování na SZZ.
Termíny SZZ pro obor Právo ve veřejné správě a obor Evrop-
ská studia se zaměřením na evropské právo se zatím nemění. 

Pouze byl prodloužen termín pro přihlašování, a to do 15. 6. 
2020 pro oba zmíněné obory. 

7. V  souvislosti se státnicemi bych se ráda zeptala, zda 
proběhne plánovaná předstátnicová výuka online for-
mou. Bylo by možné, nebo plánují se vydat nějaká skrip-
ta ke státnicím jako na ostatních fakultách jiných univer-
zit?

Forma předstátnicové výuky je v rukách příslušných kateder. 
Budeme doporučovat, aby byly odpovídající materiály zavě-
šeny na sdílené úložiště.

8. Je šance, že zrušená promoce bude například během 
dubna/května za předpokladu zrušení vládních opatře-
ní, nebo se bude čekat až na další várku absolventů? 

Promoce se bude konat v momentu, kdy to vláda ČR umožní. 
Preferujeme náhradní termín za zrušený březnový, ale zatím 
nejsme schopni říci, kdy bude. Samozřejmě budete v předsti-
hu informováni.

9. Ministr zdravotnictví uvedl, že opatření uzavření škol 
se bude rušit až jako mezi posledními a  předpokládá 
znovuotevření škol na přelomu května a června. Zajíma-
lo by mě, jestli připadá v úvahu i „anulování“ semestru 
a jeho posunu na září.

Anulování semestru zcela jistě nepřipadá v úvahu. Výuku na 
PF UP lze v  plném rozsahu realizovat distančně (zatím ne-
mám informace, že by to u některých předmětů nešlo) a dou-
fáme, že výstupy z učení budou srovnatelné s prezenční vý-
ukou. Zkoušení budeme realizovat podle vývoje situace buď 
distančně, nebo po otevření škol prezenčně (i v závislosti na 
povaze zkoušení v jednotlivých předmětech).

10. Opakovaně se mi nedaří připojit na vzdálené univer-
zitní VPN? | Jak konkrétně funguje vzdálený VPN přístup 
do Beck-online? 

Pro práci v  jednotlivých seminářích a  předmětech můžete 
využít přístupu k  literatuře nakladatelství C.H. Beck, která 
je pro naše zaměstnance i  studenty dostupná prostřednic-
tvím naší VPN sítě, návod na zprovoznění VPN naleznete na 
tomto odkazu („Přístup do počítačové sítě UP prostřednic-
tvím VPN„). Poznámka: Do VPN vkládáte přihlašovací jméno 
a  heslo, které může, ale nemusí být stejné jako vaše heslo 
do Portálu (záleží na tom, jak jste si to nastavili v  Portálu - 

https://wiki.upol.cz/upwiki/Pristup_k_pocitacove_siti
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do VPN je stejné heslo jako se přihlašujete na Wifi na fakultě)! 
Proto pokud se vám nedaří  VPN  zprovoznit, zkontrolujte si, 
jaké máte heslo na Wifi/VPN a případně si nastavte nové (viz 
výše uvedený návod ve wiki.upol). 
Až si zprovozníte na vašich počítačích VPN, už si jen najede-
te web  Beck-online, vpravo nahoře rozkliknete červenou 
záložku „Přihlásit“, kliknete na hnědou (oranžovou?) záložku 
„Vstup přes IP adresu“ a  máte přístup k  online publikacím 
C.H.Beck.
V případě problémů s  IT se obracejte na fakultního správce 
sítě Petra Šutu (petr.suta@upol.cz).

 �
INFORMAČNÍ PLATFORMY. Veškeré zprávy PF UP komunikuje 
prostřednictvím webových stránek, na kterých byly zřízeny 
i  zvláštní odkazy týkající se právě aktuální situace. Všechny 
aktuální zprávy jsou shromažďovány na nové platformě, ulo-
žišti sharepoint (přihlášení jako do Portálu UP), která slouží 
také jako nové úložiště studijních materiálů a dalších zadání 
a podkladů pro výuku. Jako významný komunikační prostře-
dek používáme také hromadné e-maily zasílané z adresy ko-
munikace.pf@upol.cz. Doporučujeme proto pravidelně kon-
trolovat univerzitní e-mailové schránky a  všem e-mailovým 
zprávám, které jsou zasílány prostřednictvím této e-mailové 
adresy věnovat zvýšenou pozornost. V  případě jakýchko-
li dotazů vězte, že jsme tu pro Vás. Můžete je směřovat na 
e-mailovou adresu renata.sinova@upol.cz nebo i na Messen-
ger v rámci fakultního Facebooku. 

PRACOVNÍ POVINNOST STUDENTŮ. Pracovní povinnost se 
obecné týká studentů programu Právo a  Právo ve veřejné 
správě, starých i  nových, všech ročníků, a  všech interních 
doktorandů v  českých programech. Netýká se politologů 
a  cizojazyčných studentů. Právnická fakulta byla doposud 
požádána o sdělení konkrétních kontaktů na studenty Kraj-

ským úřadem Moravskoslezského kraje, a to pouze ve vztahu 
ke studentům s trvalým pobytem v tomto kraji. Po vyžádání 
si konkrétních podrobností bylo ze strany krajského úřadu 
sděleno, že nebyla studentům právnické fakulty prozatím 
vymezena žádná konkrétní pracovní povinnosti. Ve vztahu 
k pracovní povinnosti zákon stanovuje jak přesné podmínky, 
kdy je možné její splnění odmítnout, tak sankce za její nespl-
nění. Všechny podrobnosti byly zaslány prostřednictvím hro-
madného e-mailu z adresy komunikace.pf@upol.cz a najdete 
je i na zmiňovaném speciálním úložišti.

KOMUNIKACE SE STUDIJNÍM ODDĚLENÍM. Z důvodu uzavření 
budov UP pro studenty není možné na Studijním oddělení 
PF UP řešit záležitosti osobně. Se všemi žádostmi se tedy stu-
denti musejí na Studijní oddělení PF UP obracet telefonicky 
nebo e-mailem.

KONFERENCE. S  přihlédnutím ke zrušení kontaktní výuky 
a  uzavření budov není možné konat na PF UP do odvolání 
žádné konference. Konference obecních policií plánovaná na 
1. – 3.  dubna byla přesunuta, předběžně se počítá s konáním 
této konference v září 2020, pokud budou v  té době odpo-
vídající omezující opatření zrušena. Konference Olomoucké 
právnické dny se nebude konat v původně plánovaném ter-
mínu ve dnech 21. – 22. 5. 2020. O  přesunutí termínu kon-
ference nebo zrušení letošního ročníku konference bude 
rozhodnuto do 31. 5. 2020. Zrušení se dotklo i  konference 
Efektivní řešení rodičovských konfliktů plánované na 19. – 20. 
3. 2020. Konference se bude konat podobně jako Olomoucké 
právnické dny v náhradním termínu v průběhu podzimu roku 
2020 nebo bude její letošní ročník zrušen. 

SLUŽEBNÍ CESTY. S ohledem na aktuální situaci jsou zrušeny 
všechny zahraniční a vnitrostátní služební cesty, které měly 
být realizovány do konce dubna 2020. Žádáme zaměstnance, 
aby stornovali již objednané letenky, objednané ubytování 
apod. Ve věci úhrady nákladů s tím souvisejících, vratky záloh 
apod., se obracejte na tajemníka fakulty Petra Bačíka.

KOLEJE. Vedení kolejí a  menz Univerzity Palackého v  Olo-
mouci po dohodě s vedením UP představilo možnosti řešení 
ubytování na kolejích UP během současné nezvyklé situace. 
Aby měli studenti větší svobodu volby a nebyli svázáni ploš-
ným rozhodnutím, nabízí vedení kolejí a  menz tři varianty, 
z nichž si studenti mohou libovolně vybrat. Varianty najdete 
na univerzitním/fakultním webu v záložce Studenti.

DOBROVOLNICTVÍ. Fakulta je velmi hrdá na všechny z  vás, 
kteří se v  aktuální krizové situaci hlásíte a  chcete pomoci. 

I N F O R M A C E  S O U V I S E J Í C Í 
S  M I M O Ř Á D N Ý M  S T A V E M

http://www.beckonline.cz
https://upolomouc.sharepoint.com/sites/StudyHomePF
https://upolomouc.sharepoint.com/sites/StudyHomePF
https://www.pf.upol.cz/studenti/
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Sledujte pravidelně aktualizovaný přehled poptávek zde. Na-
jdete mezi nimi i jednu určenou přímo studentům práv, a to 
bezplatnou právní poradnu Frank Bold. U každé poptávky je 
uvedena kontaktní osoba, kterou můžete oslovit a domluvit 
se na spolupráci. Současně vás prosíme o  registraci www.
dobrovolnictvi.upol.cz.

 � Z FAKULTN Í H O SE NÁTU
NOVÍ ČLENOVÉ. Jmenováním JUDr. Renáty Šínové, Ph.D. 
proděkankou PF UP, ke dni 28. ledna 2020, jí zanikl mandát 
v  Akademickém senátu PF UP. Dalším náhradníkem dle vý-
sledků voleb byl JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D., jeho pozice 
náhradníka však taktéž zanikla jmenováním proděkanem. 
Novou členkou senátu se tak stala v pořadí další náhradnice 
doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D., která se již účastnila březno-
vého zasedání. Na něm předseda senátu doc. JUDr. Michal 
Bartoň Ph.D. informoval, že dne 5. března rezignovala na svůj 
senátorský mandát Ing. Jana Bellová, Ph.D. a na její místo na-
stoupil dle pořadí náhradníků doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., 
Ph.D.

VĚDECKÁ RADA. Akademický senát PF UP na svém březno-
vém zasedání souhlasil se jmenováním čtyř nových členů 
Vědecké rady PF UP. Současné složení doplní: doc. JUDr. Ra-
dim Boháč, Ph.D. z katedry finančního práva a finanční vědy 
Právnické fakulty UK, doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. z katedry 
teorie práva a  právních dějin PF UP, doc. JUDr. Michael Ko-
hajda, Ph.D., proděkan PF UP, a doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D., 
vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva PF UP.

PODPORA MEMORANDA. Akademický senát PF UP vyjádřil 
podporu Memorandu emeritních rektorů k  současné situa-
ci na Univerzitě Palackého ze 13. února 2020. Memorandum 
se týká pozastavení příprav na založení plánovaného vyso-
koškolského ústavu, než budou uspokojivě a čistě uzavřeny 
všechny etické kauzy. V hlasování per rollam bylo pro 12 se-
nátorů, 3 se zdrželi a nikdo nebyl proti.

 � STUDE NTSK É Z ÁLE Ž ITOSTI
LIDSKOPRÁVNÍ MOOT. Tradiční soutěž pro studenty práv-
nických fakult Lidskoprávní Moot Court, kterou pořádá Liga 
lidských práv, má za sebou další ročník. Posluchači PF UP 
i  tentokrát byli při tom. Celostátního finále, které se konalo 
6. března na Ústavním soudu, se zúčastnilo celkem šest týmů 
z  Prahy, Brna a  Olomouce. Olomouckou fakultu reprezen-
tovaly dva týmy. První tým - ve složení Daniel Skrbek, Filip 
Zátopek, Johana Martinková a Veronika Mašková - koučovala 
doktorandka Mgr. Monika Kováčová. Druhý - ve složení Kate-
řina Kaprálová, Kristýna Bednářová a Jakub Kvapil - koučoval 
JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. z katedry ústavního práva. Ab-

solutním vítězem soutěže se stal tým z brněnské fakulty. Vý-
kony studentů hodnotil tříčlenný senát, v němž zasedli JUDr. 
Lubomír Ptáček, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu, Mgr. Zuza-
na Candigliota, advokátka a  zástupkyně Ligy lidských práv, 
a JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudkyně Ústavního sou-
du. „Oba olomoucké týmy udělaly během přípravy na soutěž 
obrovský kus práce, pracovaly na zlepšení písemných podání 
i na svém projevu. Za reprezentaci fakulty jim patří velký dík,“ 
zhodnotila Monika Kováčová. Večer po finále se soutěžící se-
šli v jedné z brněnských kaváren, kde mohli neformálně s po-
rotci konverzovat o všem, co je zajímalo. Dostali také podrob-
nou zpětnou vazbu ke svým písemným podáním a srovnání 
s ostatními týmy, které se účastnily celostátního kola.

KURZ PSANÍ PRÁVNÍCH TEXTŮ. Spolek Nugis Finem na své 
platformě Nostis zveřejnil nový online kurz. Jedná se o  do-
vednostní kurz zaměřený na právní psaní, který je, stejně jako 
všechny ostatní kurzy, k dispozici zcela zdarma a pro každé-
ho. Nepřipravil si jej nikdo jiný než Martin Kopa, kterého mů-
žete znát jako kurátora obsahu stránky Iurium Daily: Ústavní 
právo. Cílem Martina Kopy bylo zlepšit to, jak právníci píší - 
a  hlavně je přimět k  zamyšlení, jak píší a  jaký to má vliv na 
výsledný text jejich podání. Náplní práce právníka (v rozporu 
s představou, kterou můžeme získat sledováním amerických 
seriálů) je spíše psaní různých dokumentů než proslovy před 
soudem či při jiné příležitosti. Psaní je ale dovednost jako ka-
ždá jiná a je nutné na ní pracovat. Tento kurz může být prv-
ním krokem na této cestě a najdete ho zde.

ZIMNÍ ŠKOLA. Další zajímavou mezinárodní zkušenost mají 
za sebou studenti právnické fakulty v oblasti klinického práv-
ního vzdělávání. V  Římě se účastnili zimní školy – S.T.A.R.S. 
Winter School – Skills Transfers in Academia: A  Renewed 
Strategy Enhancing Legal Clinics in the European Union. 
Akce byla součástí projektu S.T.A.R.S., který je vůbec prvním 
projektem programu Erasmus+ zaměřeným na právní klini-
ky a kterého je PF UP strategickým partnerem. Na Roma Tre 
University vyrazili začátkem února čtyři studenti oboru Prá-
vo – Matěj Cetkovský, Kateřina Galdová, Karolína Foukalová 

https://dobrovolnici.upol.cz/menu/chci-byt-dobrovolnikem/?fbclid=IwAR2jTYGy4MkbniiIOslD0_aMQVSM59basxGrVitiP2rDicr2YB9gnKjTers
https://www.memorandumup.cz/
https://www.memorandumup.cz/
https://nostis.org/psani-pravnich-textu/
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a  Diana Urbášková. O  jejich zkušenostech si můžete přečíst 
v článku na webu fakulty.

ŘÍMSKOPRÁVNÍ MOOT COURT. ELSA Olomouc ve spolupráci 
s katedrou teorie práva a právních dějin vyhlásily nový ročník 
soutěže Římskoprávní Moot Court 2020. Na začátku března 
se uskutečnilo první (písemné) fakultní kolo. V něm se o po-
stup utkalo celkem 13 týmů. Do fakultního finále se dostaly 
tři nejlepší. Postup si vybojovaly tým č. 12 - Vendula Marxo-
vá, Alexandra Johnová a Michaela Havlíčková, tým č. 5. Jakub 
Janků, David Marhold a  Adam Adámek a  tým č. 11 - Tereza 
Gajová a Gabriela Balská. Vítěz fakultního finále bude repre-
zentovat PF UP v mezinárodním kole. Vzhledem k současné 
mimořádné situaci pořadatelé zatím nestanovili termín dru-
hého fakultního kola.
 
Z FAKULTNÍ ŠKOLY. Na Slezském gymnáziu Opava, které je fa-
kultní školou PF UP, se 25. února konal „Den D“. Letos jej orga-
nizátoři zaměřili na Evropskou unii. Že jde o prestižní událost, 
potvrzoval již výběr hostů, mezi nimiž byli zástupci Evropské 
komise, Eurocentra Ostrava, Euroskopu a  Ministerstva škol-
ství, mládeže a  tělovýchovy, které reprezentovala naše ab-
solventka Mgr. Kateřina Stošková. Za PF UP se akce účastnil 
Martin Mach, posluchač 2. ročníku oboru  Evropská studia se 
zaměřením na evropské právo. Martin Mach ve spolupráci se 
studentkami slezského gymnázia, Evou Plačkovou a  Kateři-
nou Mališkovou, připravili stanoviště vysvětlující legislativní 
proces EU. Fotografie z akce jsou dostupné na tomto odkaze. 

 � VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČIN N OST
IGA 2020. Dne 21. února zasedla fakultní komise k hodnocení 
projektových přihlášek podaných do Soutěže o projekty Spe-
cifického výzkumu prováděného studenty (IGA). Z přihláše-
ných 12 projektů bude v následujících dvou letech řešeno 10, 
a to včetně tří nadstandardních projektů řešených studenty 
doktorského studijního programu. Letošní soutěž byla výji-
mečná mimořádným ohlasem mezi zahraničními studenty, 

kteří společně se svými školiteli podali celkem tři úspěšně 
schválené projekty. 

WORKSHOP. Ve dnech 27. a  28. února uskutečnila síť Jean 
Monnet Network PF UP setkání odborníků z několika evrop-
ských zemí, aby kriticky zhodnotili právní regulaci v  oblasti 
kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí (workshop Ba-
lancing Cyber-Security and Privacy). Událost, která se konala 
na PF Univerzity Komenského v  Bratislavě, zahrnovala ex-
pertní panel, kde specialisté přednesli své prezentace, spolu 
se strukturovanou diskusí o výzvách a příležitostech digitální 
doby. Úvodní slovo náleželo doc. et. doc. JUDr. Naděždě Šiš-
kové, Ph.D., vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence v ob-
lasti práva EU na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

 � RŮZN É
ODLOŽENÍ VOLEB. Akademický senát UP na svém březnovém 
zasedání rozhodl o odložení voleb do AS UP. Volby by se nově 
měly uskutečnit na jednotlivých fakultách v  termínu 11.-22. 
května. O přesném termínu a místě voleb rozhodne fakultní 
senát. Kandidátní listinu PF UP najdete zde.

PŘIHLÁŠKY. V polovině března vypršel termín pro podávání 
přihlášek ke studiu na akademický rok 2020/2021. Do progra-
mu Právo se přihlásilo 1327 zájemců (vloni 1320), o program 
Právo ve veřejné správě má zájem 312 uchazečů (vloni 360) 
a obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo chce 
studovat 49 zájemců (vloni 51).

NOVÉ VNITŘNÍ NORMY. Na začátku března vešly na PF UP 
v účinnost tři nové normy. A to norma týkající se nařízení hro-
madného čerpání dovolené - PF-B-20/01, novela vnitřní nor-
my o doktorských stipendiích (dorovnání do výše minimální 
mzdy) - PF-B-18/6-N-02 a  vnitřní norma, kterou se ruší me-
todický pokyn o pravidelném hodnocení zaměstnanců (nyní 
je řešeno centrálně normou UP) - PF-B-20/2. Všechny normy 
jsou dostupné na úřední desce PF UP.

https://www.pf.upol.cz/nc/zprava/clanek/studenti-sbirali-zkusenosti-na-zimni-skole-klinickeho-pravniho-vzdelavani/
https://photos.app.goo.gl/gJKRqD38w5xaZWiN9
https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/AS-PF/Volby/PF_listina.pdf
https://www.pf.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska/
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E-NESCHOPENKY. Personální a  mzdové oddělení PF UP 
v  souvislosti se zavedením elektronických neschopenek 
upozorňuje, že zaměstnanec je povinen neprodleně nahlásit 
zaměstnavateli, že onemocněl a byl uznán dočasně práce ne-
schopným, a to telefonicky nebo emailem. Zaměstnanec již 
zaměstnavateli nepředává žádné doklady o  trvání pracovní 
neschopnosti ani po jejím ukončení, tyto všechny informace 
jsou získávány elektronicky z ČSSZ. Stejně jako je zaměstna-
nec povinen informovat zaměstnavatele o  vzniklé pracovní 
neschopnosti, má tu stejnou povinnost u jejího trvání a ukon-
čení, kdy je povinen neprodleně nahlásit zaměstnavateli den, 
kdy nastoupí zpět do práce, a to telefonicky nebo emailem. 
První zkušenosti s e-neschopenkami včetně dalších podrob-
ností najdete na univerzitním webu v záložce Zaměstnanci.

NOC PRÁVA. Právnická fakulta se zapojila do premiérového 
ročníku Noci práva, která se uskutečnila ve čtyřech městech 
v pátek 6. března. Cílem akce bylo popularizovat právo, zvý-
šit právní povědomí, přiblížit právnické profese, ukázat věci 
nebo místa, která nejsou veřejnosti běžně dostupná, a  taky 
bavit. Fakultě se spolu s  partnery (Finančním úřadem pro 
Olomoucký kraj, Celním úřadem pro Olomoucký kraj, olo-
mouckou pobočkou Krajského soudu Ostrava, Českou advo-
kátní komorou, Armádou ČR a Federací židovských obcí ČR) 
podařilo připravit více než desítku přednášek či workshopů, 
simulované soudní jednání, stanoviště se zábavnými úkoly 
pro malé i velké, filmovou projekci s následnou diskuzí a také 
tematickou procházku po Olomouci. Vlastní program, dvě 
komentované prohlídky, zorganizovalo olomoucké vrchní 
státní zastupitelství. Akce přilákala na 300 zájemců.

PLES. Na letošním Reprezentačním plese PF UP, který se 
uskutečnil 28. února v  hotelu NH Collection Olomouc Con-
gress, se bavilo na 450 příznivců fakulty. Hudbu k poslechu 
a k tanci zajistila olomoucká formace New Street Band. Veče-
rem provázela Dita Vojnarová, redaktorka Českého rozhlasu 

Olomouc, a vrcholem hudebního programu bylo vystoupení 
šumperské kapely O5&Radeček. Ples si můžete připomenout 
na fakultním Facebooku ve fotografiích z fotokoutku a nebo 
na snímcích od Vojtěcha Dudy. Zpracované je také video.

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu 29. 
dubna. Uzávěrka pro příjem textů bude v pátek 24. dubna.

 � K ALE N DÁR IUM
* Vzhledem k současné mimořádné situaci a rychlému vývoji 
aktuálního dění jsme tentokrát kalendárium nezařazovali.

zPRÁVOdaj Právnické fakulty Univerzity Palackého | vychází jako měsíčník | za obsah odpovídají: doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D., proděkanka JUDr.
Renáta Šínová, Ph.D. | sazba: Gabriela Knýblová | úvodní text a  editor: Mgr. Eva Hrudníková | E: komunikace.pf@upol.cz, T: 585 637 507 | vydání 3/2020

https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/prvni-zkusenosti-s-elektronickymi-neschopenkami/
https://www.youtube.com/watch?v=66tGmVR4us0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3taJJ-GjY8D0lPyTx4IVUKXuND-8IJ_JFzkQMJdgtGU0ky71o5OGk2dIw

