Z P R AV O D A J P R ÁV N I C K É FA K U LT Y U N I V E R Z I T Y PA L A C K É H O V O L O M O U C I
Č Í S LO 6/2020 | V YC H Á Z Í 24. Č E R V N A 2020

KNIHOVNA PRÁVNICKÉ FAKULTY PONESE JMÉNO
MILADY HORÁKOVÉ
Právnická fakulta pojmenuje svou nově postavenou
knihovnu po české právničce, političce, bojovnici za práva
žen a oběti justiční vraždy během komunistických politických procesů Miladě Horákové. Souhlas k tomu získala od
Jany Kánské, dcery Milady Horákové. Fakulta nyní u příležitosti 70. výročí popravy Horákové podepsala s Janou
Kánskou, zastoupenou Klubem doktorky Milady Horákové,
Memorandum o spolupráci.
Posláním olomoucké právnické fakulty, jakožto první porevoluční právnické fakulty v tehdejším Československu,
je podporovat hodnoty svobody, demokracie a občanské
společnosti. „I proto jsme se rozhodli pojmenovat naši
novou knihovnu po doktorce Miladě Horákové, symbolu
protikomunistického odboje a odporu, skvělé právničce
a silné osobnosti. Věříme, že tak přispějeme k důstojnému
uctění její památky, šíření jejího odkazu a naši posluchači
si uvědomí hlubší smysl studia práv,“ vysvětlila Blanka Vítová, proděkanka pro organizaci a rozvoj, která je společně
s proděkanem Martinem Faixem pověřena jako člen vedení
fakulty dohledem nad stavbou knihovny.
Jednání s Janou Kánskou zprostředkoval Klub doktorky
Milady Horákové a od počátku probíhala hladce. „Nápad
právnické fakulty považuji za velmi hezký. Je to dobrý způsob, jak uctít matčinu památku. Ode mne máte zelenou.
Děkuji vám za tento počin,“ reagovala před časem na žádost právnické fakulty Jana Kánská, která žije v USA. Všechny formality poté fakulta řešila se zástupci Klubu doktorky
Milady Horákové.
Datum podpisu Memoranda o spolupráci bylo záměrně

směřováno na konec letošního června, 27. června totiž
uplyne 70 let od justiční vraždy této demokratické političky. Předmětem memoranda je jednak užití oficiálního
názvu Knihovna Milady Horákové, respektive Milada Horáková Library, a také oprávnění užívat jméno doktorky Horákové například v souvislosti s vybranými studentskými
soutěžemi, workshopy či vědeckými konferencemi. Strany
memoranda se také dohodly, že prostory knihovny bude
zdobit umělecké dílo vytvořené taktéž za účelem uctění
její památky. „Oslovili jsme umělecké vysoké školy, které v
rámci výuky vypíší soutěž pro své studenty. Vítězný návrh
pak budeme realizovat,“ doplnila Blanka Vítová.
Knihovna, jejíž součástí je i studovna, tvoří jádro nového
centrálního křídla budovy B právnické fakulty. Ta se do
dostavby pustila díky dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je financován z fondů EU.
Přislíbenou má podporu až 41,2 milionu korun. Hrubá stavba trvala rok a čtvrt. Prostory se teď budou postupně vybavovat. Fakulta počítá s otevřením knihovny v posledním
čtvrtletí letošního roku.
Prostory tohoto typu právnické fakultě dlouhodobě chyběly. „Studenti konečně získají moderní a komfortní zázemí. Rádi bychom se tak vyrovnali standardu zahraničních
univerzit. Rozhodli jsme se nakoupit i větší množství nových publikací. Nové bude i řazení knih po oborech,“ uvedla proděkanka. Podle ní bude navíc možné využít knihovnu se studovnou k pořádání odborně společenských akcí.
Součástí knihovny je i velká reprezentativní místnost, kde
se bude scházet vědecká rada, kolegium děkana nebo akademický senát.
Dostavba byla od počátku plánovaná v souladu s moderními trendy. Samozřejmostí je klimatizace a nechybí v ní na-

Knihovna Milady Horákové, jejíž součástí je i studovna, tvoří jádro nového centrálního křídla budovy B právnické fakulty.
Otevřena by měla být v posledním čtvrtletí letošního roku. Foto: Vojtěch Duda, ČTK
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příklad květinová zelená stěna. Součástí bude také zastíněná
terasa s okrasnými květinami a bylinkami.
Demokraticky orientovaná politička Milada Horáková byla
zatčena 27. září 1949 a postavena do čela uměle vykonstruovaného monstrprocesu, v němž byla 8. června 1950 odsouzena se třemi dalšími obviněnými za údajnou velezradu a
špionáž k trestu smrti. Popravena byla 27. června 1950. Den
popravy Milady Horákové se stal Dnem památky obětí komunistického režimu. Po Miladě Horákové je v Olomouci již
pojmenovaná ulice a základní škola.

 SLOVO D Ě K ANA
Vážené a milé kolegyně a kolegové,
dovolte mi, abych vás touto online formou krátce pozdravil
v posledním předprázdninovém zPRÁVOdaji. V tomto atypickém semestru se vedení fakulty zabývalo řadou provozních otázek spojených s řešením dopadů epidemiologických
opatření, ale i většími strukturálními otázkami zahrnujícími
mimo jiné dostavbu knihovny, reformu vědy a výzkumu, koncept nového strategického záměru UP či doktorské studium.
Chci na tomto místě poděkovat za velké nasazení nejužšímu
vedení fakulty, vedení kateder i administrativě.
Ze strany celé akademické obce za klíčové považuji to, že se
podařilo přejít pružně na distanční formu výuky a zvládnout
ji bez větších obtíží. Z vlastní zkušenosti vím, jak náročné
bylo skloubit nově nastavené rodinné i pracovní povinnosti. Zkouškové období se prozatím jeví jako bezproblémové;
pevně věřím, že i jeho zbytek proběhne bez komplikací. Doufám, že zimní semestr bude moci proběhnout bez větších
omezení.
Dovolte mi proto, abych kromě tohoto krátkého poděkování popřál nám všem klidné léto, pokud možno, spojené se
zaslouženým odpočinkem a těším se na viděnou v září na
fakultě.
Václav Stehlík

 ÚSPĚCH
CENA PRO FAKULTU. Právnická fakulta Univerzity Palackého
je laureátem Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok
2020. Rozhodla o tom Bezpečnostní rada státu na svém červnovém zasedání. Ocenila tak dlouhodobou a progresivní práci fakulty v otázkách bezpečnosti a v oblasti mezinárodního
humanitárního a operačního práva.
Právnická fakulta uspěla v hlavní kategorii. Cenu každoročně
uděluje Bezpečnostní rada státu kolektivům i jednotlivcům
v hlavní a ve studentské kategorii. „Olomoucká právnická
fakulta byla oceněna za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni se
zaměřením na oblast osvěty, vzdělávací a vědecké činnosti,“
píše se v oficiálním usnesení Bezpečnostní rady státu podepsaném premiérem Andrejem Babišem.
Získání ceny těší děkana fakulty Václav Stehlíka. „Odráží dlouholetou práci akademiků naší fakulty, zejména pak kolegů v
rámci katedry mezinárodního a evropského práva a katedry
politologie a společenských věd. Poděkování patří nejen proděkanu Martinu Faixovi, který je v čele týmu věnujícího se
bezpečnostním otázkám a mezinárodnímu humanitárnímu
právu, ale i všem, kteří se v této oblasti angažují. Koneckonců
aktivity a trvalý zájem fakulty na výzkumu této problematiky
vyústily v loňském roce v otevření Centra pro mezinárodní
humanitární a operační právo – CIHOL. Pevně věřím, že reflexe práce ve formě prestižní ceny bude pro kolegy dalším
povzbuzením,“ okomentoval úspěch děkan.
Slavnostní předávání cen se uskuteční s největší pravděpodobností na Úřadu vlády ČR, termín ještě není známý.
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 STUD E NTSK É Z ÁLE Ž ITOSTI
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY. V důsledku omezujících opatření došlo k posunům termínů státních závěrečných zkoušek
všech oborů. V oboru Právo se uskutečnil dne 1. června 2020
termín pro studenty, kteří potřebovali studium ukončit co
nejdříve. Této možnosti využili tři studenti. Standardní termín
státních závěrečných zkoušek je od 22. června do 3. července
2020. Přihlášeno je celkem 132 studentů na soukromoprávní
část a 70 na veřejnoprávní část, z toho 30 na obě části SZZ.
Státní závěrečné zkoušky bakalářského oboru Právo ve veřejné správě se uskutečnily ve dnech 22. až 24. června 2020, přihlášeno bylo celkem 24 studentů. Státní závěrečné zkoušky
oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo se
uskutečnily 7. a 8. července 2020. Průběžně rovněž probíhají obhajoby diplomových prací. Slavnostní promoční akt se
uskuteční na podzim poté, co budou uvolněna všechna omezení pro pohyb a setkávání větších počtů osob. Do té doby
jsou diplomy vydávány uchazečům neformálně.

EVALUACE ONLINE. Semestr, jaký si nikdo z nás nepředstavoval, je za námi – alespoň pokud jde o jeho oficiální výukovou
část. Nezapomeňte proto na zpětnou vazbu! Pedagogické
výkony vašich vyučujících je možné ohodnotit v Portálu UP.
Aplikace zůstane otevřená až do posunutého konce letního
semestru, tedy do 15. září. Informace k evaluaci zde.
VYSOKOŠKOLÁCI STŘEDOŠKOLÁKŮM. I přes uzavřené školy
se na konci května uskutečnily tradiční přednášky o Evropské
unii a evropském právu pro studenty Slezského gymnázia v
Opavě, fakultní školy PF UP. Pro zdejší seminaristy přednášel
Martin Mach, student oboru Evropská studia se zaměřením
na evropské právo. Studenti 3.ročníku byli seznámeni s problematikou Evropské unie a evropského práva a studenti 4.
ročníku si zopakovali své znalosti před maturitní zkouškou.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ. Úřední hodiny studijního oddělení PF
UP v průběhu letních prázdnin od 1. července do 25. srpna
budou vždy v pondělí a ve středu od 9:00 do 11:00 hodin.
Od 26. srpna do 31. srpna pak z důvodu konání zápisů do 1.
ročníků bude studijní oddělení zavřeno.
KDY DO KNIHOVNY. Knihovna PF UP upravila na letní prázdniny otevírací dobu. Celý červenec bude možné do knihovny
zajít v pondělí až čtvrtek v 9-15 hodin, v pátek pak v 9-12 hodin. V srpnu bude knihovna uzavřená.
SOUTĚŽ. Dvoučlenný tým ve složení Tereza Tina Rašťáková a
Karel Urbášek, studenti 4. ročníku oboru Právo, uspěl v soutěži Czech Moot Court Competition 2020. V soutěži, kterou
pořádala ELSA ČR a která je určena studentům právnických
fakult v ČR, skončili olomoučtí studenti na třetím místě. Do
finálového ústního kola, které se konalo na začátku května
online, postoupilo šest týmu. Letošní ročník byl zaměřený na
občanské právo.
ŠKOLA LIDSKÝCH PRÁV. Studentům právnických fakult z ČR
a Slovenska je určena Škola lidských práv, která se uskuteční
13. až 19. září v Náměšti nad Oslavou. Jde o tradiční týdenní
cyklus workshopů pořádaný neziskovou organizací Pro bono
aliance. Přihlašovat se můžete do 10. července. Vše důležité
najdete na webové stránce skolalidskychprav.cz.

STUDENTI PRO PŘÍRODU. Soutěž Czech Envi Thesis hledá nejlepší studenty bojující za ochranu přírody napříč vysokými
školami v České republice. Jestli jsi i ty dopsal bakalářskou
nebo diplomovou práci zabývající se problematikou životního prostředí, přihlas se do Czech Envi Thesis. Přihlásit se
může každý, kdo v roce 2020 úspěšně obhájil nebo do konce září 2020 obhájí svoji bakalářskou nebo diplomovou práci
zabývající se životním prostředím ze společenskovědního
pohledu. Termín pro podání přihlášky vyprší 30. září 2020.
Pořadatelé soutěže autora/autorkurku nejlepší práce odmění částkou 30 000 korun. Více o soutěži na webu Czech Envi
Thesis.

 VĚ D ECK Á A T VŮRČÍ ČI N N OST
KNIŽNÍ NOVINKA. Kolektivu autorů v čele JUDr. Renátou Šínovou, Ph.D. a JUDr. Klárou Hamuľákovou, Ph.D., obě pracují na
katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP, vyšla na
začátku června publikace Civilní proces. Obecná část a spor-
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né řízení. Kniha, vydaná nakladatelstvím C. H. Beck, přináší
komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního
práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských
programů v oblasti práva, tak představitelům odborných
právnických profesí pro jejich samostudium nebo profesní
zkoušky. V duchu moderních učebních pomůcek je kniha též
doplněna o odkazy na rozšiřující odbornou literaturu a tam,
kde je to pro pochopení institutu vhodné, též o informace o
relevantní právní úpravě zahraniční. Z olomoucké právnické
fakulty se na publikaci dále podíleli JUDr. Marek Juráš, Ph.D.
a JUDr. Jana Petrov Křiváčková, Ph.D. Dalšími členy autorského týmu byli JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D. a prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
SVOČ 2020. Letošní fakultní kolo soutěže ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) proběhlo ve dnech 16. a 17.
června poprvé v historii soutěže online formou. V sekci magisterských studentů figurovalo 7 soutěžních prací, v sekci
doktorských studentů pak komise při ústní obhajobě hodnotila 18 prací. Všech osm oceněných soutěžících postupuje do
česko-slovenského finále soutěže, které se uskuteční v září
2020 na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Výsledky soutěže najdete na Žurnále online.
NOVÁ PUBLIKACE. JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D. z katedry správního práva a finančního práva je autorem publikace Zákon
o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.) – komentář, kterou
vydalo nakladatelství Wolters Kluwer. Kniha obsahuje podrobný praktický komentář ke zmiňovanému zákonu. Výklad
je doplněn aktuální relevantní judikaturou zejména Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, ale
i dalších článků soudní soustavy. Publikace bude praktickou
pomůckou osob působících v oblasti geologie, úředníkům,
soudním znalcům, soudcům a advokátům. Titul je dostupný
také jako e-kniha.
KONFERENCE. V druhé polovině května se uskutečnil 1. virtuální olomoucký právnický den (obchodní korporace &
soutěž) s podtitulem Krize: výzvy, nástroje, řešení. Hlavními
organizátory online konference, která reagovala na aktuální
situaci kolem pandemie koronaviru, byli doc. JUDr. Michal
Petr Ph.D. a Mgr. Michal Černý Ph.D. Organizátoři setkání rozdělili do dvou bloků – blok soutěžního práva a blok obchod-

ně-korporačního práva. Předneseno bylo celkem pět odborných příspěvků.
PRAKTICKÝ KOMENTÁŘ. Pod knižní novinkou Zákon o realitním zprostředkování – ve znění zákona č. 190/2020 Sb. s
účinností od 25. dubna 2020 (Praktický komentář) jsou podepsání hned dva odborníci úzce spjati s olomouckou právnickou fakultou – absolvent a úspěšný advokát JUDr. Lukáš
Slanina a také absolvent a současný doktorand Mgr. Tomáš
Grygar. Výhodou komentáře je mimořádná názornost i to, že
kromě soukromoprávních aspektů nového zákona je široký
prostor věnován i těm správněprávním, včetně problematiky
správní kontroly a přestupků zakotvených v novém zákoně o
realitním zprostředkování. Praktický komentář vydalo v červnu nakladatelství Leges.

 Z FAKULTN Í H O SE NÁTU
ROZPOČET. Senátoři na svém květnovém zasedání mimo jiné
schválili rozpočet fakulty pro letošní rok. PF UP bude po odvodech na rektorát hospodařit s více než 85 miliony korun. V
meziročním srovnání si fakulta polepšila o 3,4 milionu korun.
ZMĚNA VNITŘNÍHO PŘEDPISU. Akademický senát PF UP
schválil na svém květnovém zasedání změnu vnitřního
předpisu PF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu
UP na PF UP a k úpravě některých dalších otázek souvisejících se studiem na PF UP. Nově je z něj vypuštěn článek 3,
který se týkal nemožnosti opakovaného zápisu zapsání
předmětu Ústavní základy organizace státu. Změnu vnitřního předpisu musí ještě schválit Akademický senát UP.
ČERVNOVÉ ZASEDÁNÍ. Nejbližší zasedání Akademického senátu PF UP se uskuteční v úterý 30. června od 14:00
opět formou videokonference. Na programu bude například schvalování novely Volebního řádu AS PF UP, projednávat se bude Vnitřní norma o vědeckém a jiném
tvůrčím výkonu akademických pracovníků PF UP a také
novela Vnitřní normy o užití Sociálního fondu PF UP. Senátoři budou také schvalovat složení disciplinární komise.

 RŮZN É
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ. Obě budovy PF UP budou
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o letních prázdninách v době od 7. července do 31. srpna 2020 otevřeny v pracovní dny od 7:30 do 16:00 hodin.
CESTY DO ZAHRANIČÍ. Rozhodnutím rektora UP byl zrušen zákaz vyjíždět na zahraniční služební cesty. Žádosti o schválení
takové cesty je tedy možné podávat již standartním způsobem.
Vedení univerzity i fakulty doporučují sledovat aktuální epidemiologickou situaci v dané zemi. Podle ní budou také posuzované jednotlivé žádosti. V případě dotazů se neváhejte obrátit na zahraniční oddělení fakulty nebo přímo na proděkana
pro zahraniční záležitosti PF UP JUDr. Martina Faixe, Ph.D. MJI.
CENA PRO DOBROVOLNÍKY. Již počtvrté se budou na Univerzitě Palackého udělovat Ceny rektora za zásluhy v oblasti
dobrovolnictví. Letošní ročník cen se drží tradičních kategorií, zároveň ale reaguje také na vlnu pomoci druhým, kterou
vyvolala pandemie nového typu koronaviru. Návrhy na laureáty přijímá Dobrovolnické centrum UP do 4. září. Smyslem
cen je vyjádřit uznání studentům či zaměstnancům univerzity, kteří věnují svůj volný čas ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Letos se ceny budou předávat v šesti kategoriích: děti a mládež, životní prostředí, sociální služby, kultura,
dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních a univerzitní
akce. Pokud máte kolem sebe nadšeného dobrovolníka, tak
jej neváhejte navrhnout. Podrobnosti na univerzitním webu.

NOVINKY V PRACOVNÍM PRÁVU. PF UP připravila jednodenní seminář s názvem Novinky v pracovním právu. Cílem semináře je seznámit posluchače se změnami, které přináší
souhrnná novela zákoníku práce, která nabude účinnosti
již 30. července 2020. Kurz se uskuteční 30. června online a
pro zaměstnance UP je zdarma. Povede jej JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. Seminář je určen pro zájemce, kteří jsou s pracovním právem v každodenním styku – jak zaměstnancům,
tak zaměstnavatelům, dále též personalistům či vedoucím
pracovníkům. Podrobnosti včetně přihlašování najdete zde.
MEDIACE. Do čtyř výukových bloků je rozdělen kurz Základní
výcvik v mediaci, který se uskuteční na PF UP od konce září do
začátku listopadu. Absolvent během sta výukových hodin získá znalosti o konfliktech a metodách jejich řešení. Bude umět
navázat respektující a důvěryhodný vztah s klienty, strukturovat proces mediace a vést ho s využitím zejména technik
aktivního naslouchání a vyjednávání. Bude mít přehled o oblastech uplatnění mediace. Vzdělávací program je základem
přípravy ke zkouškám mediátora. Výcvik probíhá interaktivní
formou a je určený budoucím mediátorům, ale také těm, kteří při výkonu svého povolání potřebují umět řešit konfliktní
situace – advokátům, soudcům, sociálním pracovníkům, psychologům, pedagogům, pracovníkům veřejné správy, poradenským pracovníkům, komunitním pracovníkům a dalším.
Vše o kurzu včetně přihlašování najdete na fakultním webu.
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde až po letních prázdninách na začátku nového akademického roku
2020/2021, a to ve středu 30. září. Uzávěrka pro příjem textů
bude v pátek 25. září.

 K ALE N DÁR IUM
22. června - 3. července

státní závěrečné zkoušky v oboru Právo

30. června

zasedání Akademického senátu PF UP (uskuteční se online)

30. června

kurz Novinky v pracovním právu (uskuteční se online)

7.-8. července
20.-29. července
15. září
16.-18. září

státní závěrečné zkoušky v oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo
International Summer School in Refugee Law and Rights
mezní termín splnění studijních povinností za akademický rok 2019/2020
V. Mezinárodní konference obecních policií (PF UP)
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