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NOVÉ VEDENÍ UNIVERZITY PALACKÉHO:
HNED DVA PROREKTOŘI JSOU Z PRÁVNICKÉ FAKULTY

V novém prorektorském týmu, který bude řídit univer-
zitu následující čtyři roky, jsou dále dva odborníci z pří-
rodovědecké fakulty, po jednom z  pedagogické, filo-
zofické, lékařské fakulty a  fakulty zdravotnických věd. 
Zdenka Papoušková je jedinou ženou. „Vybíral jsem lidi, 
kterým věřím, a  jsem přesvědčený o  jejich odborných 
kvalitách, a samozřejmě jsem se také snažil, aby zapadli 
do týmu a  dokázali v  něm dobře fungovat. Děkuji ko-
legům, svým prorektorům, že si osvojili mé myšlenky 
z volebního programu. Naši soudržnost a sílu prověřila 
už samotná kampaň před rektorskými volbami,“ uvedl 
rektor Martin Procházka s tím, že jej mrzí, že má v týmu 
pouze jednu ženu. „Ženy 
bohužel nemají příliš am-
bice stávat se prorektorka-
mi.“ Podle Václava Stehlíka, 
děkana PF UP, je obsazení 
prorektorských křesel vel-
kou poctou a  vyjádřením 
důvěry v  kvalitu kandidátů 
z  právnické fakulty. „Svým 
způsobem to pociťuji i  jako 
závazek fakulty přispět 
k  tomu, aby se univerzita 
v těchto resortech posunula 
dál. Oba velmi dobře znají 
univerzitní prostředí a úkoly, které je v  jejich resortech 
čekají. Věřím, že se jim to podaří. Mají, ostatně jako celé 
vedení univerzity, plnou podporu právnické fakulty,“ 
zhodnotil Václav Stehlík.
Zajímavostí je, že jak Michal Malacka, tak Zdenka Pa-
poušková jsou absolventy PF UP a oba fakultu v minu-
losti řídili jako děkani.
Michala Malacku, který má bohaté zkušenosti z akade-
mických funkcí (prorektorem UP byl již dvakrát, do dub-

na byl předsedou Akademického senátu UP) i z práce na 
krajském úřadě, si rektor vybral jako svého statutární-
ho zástupce a svěřil mu funkci prorektora pro strategii 
a vnější vztahy. „Právě tyto dva úseky, strategie a vnější 
vztahy, jsou ty, ve kterých bych univerzitě nejen rád na-
bídl svou službu, ale také zúročil svoji dosavadní praxi. 
V  oblasti strategie, jak vně, tak vůči vnitřnímu rozvoji 
univerzity nabízím administrativní a manažerské zabez-
pečení a nápomocen budu při sdílení a realizaci strate-
gických záměrů fakult. Vnější vztahy bych rád dále roz-
víjel, ať už směrem k městu nebo k Olomouckému kraji,“ 
naznačil Michal Malacka.

Zdenka Papoušková je 
nově prorektorkou pro 
legislativu a  organizaci. 
Prorektorskou funkci za-
stávala krátce už na konci 
funkčního období rektora 
Jaroslava Millera. „K  bodu 
rovnováhy, o  kterém čas-
to hovoří pan rektor Pro-
cházka, nás v oblasti vzta-
hů uvnitř univerzity čeká 
dlouhá cesta. Nebudu za 
to plně zodpovědná, ale 
svůj díl zodpovědnosti za 

to přijímám. Budu se snažit, aby se procesy nasta-
vily, aby dobře fungovaly a  byly transparentní. Ob-
last legislativy máme rozdělenou s  kolegou Vítem 
Zouharem. Ráda bych pojala svou práci jako servis 
univerzity, zejména ve smyslu vzájemně přínos-
né spolupráce,“ řekla Zdenka Papoušková, když se 
představovala senátorům.
Poté, co Michal Malacka přijal nabídku stát se prorekto-
rem, rezignoval na funkci předsedy Akademického sená-

Právnická fakulta má po letech zastoupení v nejužším vedení Univerzity Palackého. A to velmi 
výrazné. Rektor Martin Procházka si do svého osmičlenného prorektorského týmu vybral hned 
dva kolegy z  právnické fakulty – Michala Malacku z  katedry mezinárodního a  evropská práva, 
a Zdenku Papouškovou z katedry správního práva a finančního práva. Michal Malacka se stal na-
víc statutárním zástupcem rektora.

Michal Malacka Zdenka Papoušková
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tu UP. Důvodem byla neslučitelnost funkcí. 
Místo něj je za PF UP nově členkou velkého 
senátu Klára Hamuľáková z  katedry soukro-
mého práva a civilního procesu. 
PF UP má v  univerzitním senátu celkem tři 
zástupce, senátory jsou také Veronika To-
moszková z katedry správního práva a finanč-
ního práva a Marek Stratilík, student 5. ročníku 
oboru Právo. Ten byl na květnovém zasedání 
zvolen místopředsedou za studentskou ku-
rii. „Být členem akademického senátu je pro 
mě obrovskou školou, post místopředsedy 
to jen umocňuje. K  funkci přistupuji s  poko-
rou a nadšením. Přeji si, aby studentská kurie 
a s ní spojená agenda byly vidět a slyšet,“ řekl 
krátce po volbě Marek Stratilík. Funkci místo-
předsedy senátu vykonával již před květno-
vou volbou.
Od obnovení právnické fakulty v  roce 1991, 
tedy za posledních třicet let, prorektorskou 
funkci zastávali pouze tři právníci – zmiňo-
vaný Michal Malacka, Ludmila Lochmanová 
a Monika Horáková. 

rektor

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
prorektor pro strategii a vnější vztahy, statutární zástupce rektora

JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
prorektor pro studium

prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.
prorektor pro doktorské studijní programy a projekty

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
prorektor pro vědu a výzkum

prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prorektorka pro legislativu a organizaci

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
prorektor pro komunikaci a studentské záležitosti

prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
prorektor pro internacionalizaci

Jiří Stavovčík, B.A., MBA

prorektor pro informační technologie, hodnocení výzkumu a udržitelnost

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. 

Vedení Univerzity Palackého
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 � Z FAKULTNÍHO SENÁTU

NOVÝ ČLEN. Poté, co JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, 
Ph.D., MBA přijal nabídku stát se prorektorem UP, re-
zignoval na svůj senátorský mandát. Důvodem byla 
neslučitelnost funkcí. Místo něj se stal novým členem 
Akademického senátu PF UP JUDr. et Mgr. Lukáš Ryšavý 
Ph.D. z katedry mezinárodního a evropského práva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Akademický senát PF UP na svém 
květnovém zasedání schválil Výroční zprávu o  činnosti 
a hospodaření PF UP za rok 2020 v předloženém znění. 
Zpráva bude zveřejněna na webové úřední desce fakulty.

AKREDITACE. Na květnovém zasedání byly senátorům 
předloženy návrhy dvou akreditací – navazujícího magist-
erského programu Evropské právo a politiky EU, který má 
nahradit stávající obor Evropská studia se zaměřením na 
evropské právo, jemuž na konci roku 2022 vyprší akredi-
tace | nové specializace Právní dějiny a římské právo, která 
má rozšířit existující specializace doktorského studijního 
programu Teoretické právní vědy. Senátoři ve svém usne-
sení vyjádřili souhlas s  oběma navrženými akreditacemi. 
Současně přijali samostatné usnesení, ve kterém vyzývají 
vedení fakulty k vyhodnocení praktického fungování stá-
vající koncepce doktorského studijního programu.

 � STUDENTSKÉ ZÁLEŽITOSTI

STUDOVNA. Po zatím poslední vlně uvolnění omezení 
provozu vysokých škol, se rozvolnila také omezení provo-
zu PF UP. Posluchačům se za dodržení platných podmínek 
tak otevřela už i nová studovna, která je součástí dostavby 
budovy B. Režim fungování studovny upravuje provozní 
řád, který je zveřejněn na webové úřední desce PF UP.

ELEKTRONICKÉ POTVRZENÍ. O  jednu překážku méně 
mají nově studenti Univerzity Palackého. Nebudou už 
totiž muset chodit osobně pro potvrzení o studiu za refe-
rentkami na studijní oddělení, ale mohou si ho sami vy-
generovat v Portálu UP. Potvrzení o studiu posluchač na-
jde pod dlaždicí ELF (Elektronické formuláře), kde se po 
kliknutí na tlačítko Tisk vytvoří soubor ve formátu PDF.

DOKTORSKÉ STUDIUM. Chcete si po dokončení magis-
terského studia prohloubit své znalosti a rozvíjet své od-
borné dovednosti? Je vám blízká právní věda? Rádi byste 
přidali ke svému jménu ještě jeden slušivý titul? Pak si 
můžete udělat „velký doktorát“. PF UP nabízí pět specia-
lizací doktorského studijního programu Teoretické práv-
ní vědy. Standardní doba studia je čtyři roky. Studium je 
nabízeno v  prezenční (tzv. interní) i  kombinované (tzv. 
externí) formě. Přihlášky lze podávat do 31. května 2021. 
Pro zájemce o studium v anglickém jazyce fakulta nabízí 
specializovaný doktorský studijní program International 
and European Law. Tento doktorský studijní program je 
tříletý a lze jej studovat pouze v prezenční formě.

EVALUACE. S  koncem výuky v  letním semestru byla 
spuštěna evaluace výuky. Studenti mohou své vyučující 
hodnotit až do 30. června v evaluačním systému UP.

NOVÁ KLINIKA. Od nového akademického roku se roz-
šiřuje nabídka právních klinik. Cílem nového předmětu 
Mediační klinika je podpora a rozvoj mediačních znalos-
tí a praktických dovedností. Studenti budou na reálných 
případech provádět analýzu sporu z hlediska jeho pova-
hy a intenzity. Na základě stanovených kritérií vyberou 
případ vhodný pro mediaci a v komediaci s vyučujícím 
či pod jeho supervizí mediaci prakticky realizují. Absol-
venti kliniky budou umět navázat respektující a  důvě-
ryhodný vztah s klienty, orientovat se v jejich konfliktní 
situaci a  naplánovat vhodný postup při aplikaci medi-
ace podle předmětu sporu, potřeb a zájmů stran. Další 
podrobnosti jsou uvedeny ve STAGu. Přihlášky lze vy-
plňovat do 31. srpna, zájemci je mají posílat na adresu 
irena.rihova@upol.cz.

DISCIPLINÁRNÍ SANKCE. Na základě podnětů od 
zkoušejících bylo zaznamenáno a  zdokumentováno 
významně zvýšené množství disciplinárních přestupků 
studentů spáchaných v souvislosti s plněním studijních 
povinností v zimním zkouškovém období. Za jediný se-
mestr tak byl počet případů větší než dříve za celé tříle-
té funkční období disciplinární komise. Ta za přestupky 
udělila disciplinární sankce. „Zatím nelze s  jistotou vy-
vodit, zda došlo k celkovému nárůstu podvodného jed-
nání mezi studenty nebo zda v důsledku používání di-
gitálních technologií je snazší takové jednání odhalit. Je 
však zcela jednoznačné, že nepovolená forma spoluprá-
ce s ostatními při plnění studijních povinností předsta-
vuje jeden z nejzávažnějších typů disciplinárních delik-
tů,“ uvedl JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D., proděkan pro 
bakalářské a  magisterské studijní programy. Současně 
na začátku letního zkouškového období upozornil, že 
u tohoto typů přestupků postupuje disciplinární komi-
se a děkan PF UP velmi striktně a přísně. A také doufá, 
že v letním zkouškovém období se výše zmíněný trend 
obrátí.

https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FPF-B-21-05_Provozni_Rad_studovny_ke_zverejneni.pdf
https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FPF-B-21-05_Provozni_Rad_studovny_ke_zverejneni.pdf
https://eval.upol.cz/GuidePost
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ŘÍMSKOPRÁVNÍ SOUTĚŽ. Kvůli epidemii koronaviru se 
osobně zatím nemohli setkat s vyučujícími, právnickou 
fakultu znají pouze z  virtuálního prostředí, a  přesto se 
dokázali skvěle připravit a uspět v mezinárodním finále 
soutěže v  římském právu. Tým olomouckých studentů 
1. ročníku programu Právo a právní věda, ve složení Petr 
Štědra, Tereza Molendová a Barbora Helvínová, vybojo-
val cenné třetí místo. Podrobnosti v Žurnále online.

STŘÍBRNÁ PŘÍČKA. Tým studentů PF UP ve složení Ka-
teřina Kaprálová a  Jakub Kvapil získal v  konkurenci dva-
ceti týmů z českých právnických fakult 2. místo v soutěži 
CMCC v pracovním právu. Zásluha patří také koučce týmu 
Mgr. Martině Grochové, Ph.D. z Centra pro klinické a práv-
ní vzdělávání. Před senátem, složeným z advokátů AK bpv 
Braun Partners specializujících se na pracovní právo, stu-
denti zastupovali ve fiktivním případu zaměstnavatele, 
který přistoupil k okamžitému zrušení pracovního poměru 
zaměstnankyně, jež začala pracovat u konkurence. Jakub 
Kvapil navíc získal ocenění pro nejlepšího řečníka. 

STAČÍ LAJK. Máte dobrodružnou duši a  rádi ces-
tujete? Pak stačí lajkovat a  sdílet příspěvky z  face-
bookové stránky projektu Remember Nansen a  mů-
žete zažít neopakovatelné dobrodružství. Na osm 
vylosovaných čeká 14denní výlet Tallinn – Helsinki 
– Rovaniemi – Helsinki – Tallinn. To vše díky mezi-
národnímu projektu Remember Nansen, do které-
ho je zapojena PF UP. Jeho cílem je připomenout 
práci a  osobnost Fridtjofa Nansena, norského polá-
rníka, vědce, diplomata, politika a  držitele Nobelo-
vy ceny za mír. Projekt má i  svou webovou stránku.  
Nečekejte, lajkujte. Losovat se bude už 1. června.

STÁŽ. Zajímá tě, jak unijní právo doopravdy funguje? Rád 
bys nahlédl/a do tajů zastupování před Soudním dvorem 
EU? Tak se přihlas na stáž v Kanceláři vládního zmocněnce. 
Termín pro odeslání přihlášky je 28. května. Podrobnosti 
na fakultním facebooku.

VYSOKOŠKOLÁCI STŘEDOŠKOLÁKŮM. Sice ve virtuál-
ním prostředí, ale kompletně se všemi koly včetně ústního 
finále se uskutečnil 6. ročník Mezinárodního Středoškol-
ského Moot Courtu. Soutěž organizovanou olomouckou 
právnickou fakultou, v níž si studenti středních škol zkouší 
role právních zástupců, poprvé v historii vyhrál tým ze Slo-
venska. Porotu nejvíce zaujali posluchači bilingvního gym-
názia v Martině. Vše o právě skončeném ročníku soutěže si 
můžete přečíst v Žurnále online.

TIP NA ZÁŘÍ. Navzdory epidemii koronaviru se ji podaři-
lo uspořádat vloni a letos by to mu nemělo být jinak. Je 
tu další ročník tradiční Školy lidských práv. Konat se bude 
12. až 18. září 2021 v  Náměšti nad Oslavou. Zúčastnit 
se mohou studenti ze všech ročníků všech právnických 
fakult v ČR i na Slovensku. Veškeré podrobnosti, včetně 
přihlašovacího formuláře, najdete na webu letní školy. 
Přihlašovat se lze do 11. července.

 � ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

VÝUKA. Několikaletá spolupráce PF UP s New York Univer-
sity, School of Law, a zejména s Raymondem E. Kramerem, 
profesorem práva, soudcem správního soudu  New York 
City Office a mediátorem, vyústila v další zajímavou akci. 
Tři američtí studenti doktorského studijního programu 
oboru právo si připravili a 22. dubna samostatně vedli dva 
online semináře v  rámci výuky našeho předmětu Mimo-
soudní metody řešení sporů. Zaměřili se v nich na srovnání 
standardního soudního řízení s arbitráží a mediací. V rámci 
činnosti NYU Advanced Mediation Clinic také působí jako 
praktikující mediátoři méně závažných soudních sporů, 
proto mohli být účastníci seznámeni i  s  množstvím pří-
kladů z  praxe. „Zájem studentů naší fakulty vyjadřovalo 
i mnoho otázek, které na své americké kolegy měli,“ řekla 
Lenka Holá, vyučující a  garantka předmětu Mimosoudní 
metody řešení sporů. „Studenti jsou skvělí, když k  tomu 
dostanou příležitost,“ dodala. Americká strana má zájem 
v takových akcích pokračovat. 

https://www.pf.upol.cz/nc/zprava/clanek/mezinarodni-soutez-v-rimskem-pravu-olomoucti-studenti-slavi-bronz
https://www.facebook.com/Remember-Nansen-101588125008145
https://remembernansen.eu/cs/
https://www.pf.upol.cz/nc/zprava/clanek/pravnickou-soutez-pro-stredoskolaky-vyhral-poprve-tym-ze-slovenska
https://www.skolalidskychprav.cz/
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 � VĚDECKÁ A TVŮRČÍ ČINNOST

Z ODBORNÉHO TISKU. Akademici a doktorandi byli v po-
sledních týdnech opět vidět v  právnických periodikách. 
V  tabulce přinášíme výsledky květnového monitoring. 
Vzhledem k  tomu, že není v  našich možnostech postih-
nout celou škálu mediálních výstupů, budeme rádi, pokud 
nás na své odborné články sami upozorníte. Informace po 
vzoru tabulky, prosím, pište na daniel.pospisil@upol.cz 
nebo přímo do sdíleného dokumentu.

 � RŮZNÉ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ. V  období letních prázdnin 
dojde opět k omezení přístupnosti do budov PF UP. Od 
1. července do 31. srpna budou budovy otevřeny v pra-
covní dny v čase od 7:30 do 16:00.

FAKULTNÍ WEB. Pokud potřebujete provést změnu, 
aktualizaci informací na fakultním webu – v záložkách, 
které pod vás spadají, prosím, obracejte se na kolegu 
Milana Fojta (T. 585 637 681, M. 777 887 913, E. milan.
fojt@upol.cz). V  případě větších změn nebo v  přípa-
dě potřeby konzultace úprav se nadále obracejte na 
Oddělení komunikace a  vnějších vztahů PF UP, na Evu 
Hrudníkovou (T. 585 637 507, E. eva.hrudnikova@upol.
cz). Oddělení komunikace má na starosti také obecné 
fakultní informace na webu.

NOMINACE. Projekt #PRVNÍCH100LET představil nomino-
vané na nové česko-slovenské ocenění Flamma 2021. Mezi 
osmnácti výjimečnými ženami je i  JUDr. Lucia Madleňá-
ková, Ph.D. z  katedry správního práva a  finančního práva 
a  vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání na PF UP. 
Nové ocenění pro současné inspirativní dámy v oblasti prá-
va z Česka a Slovenska svým názvem odkazuje na politič-
ku a aktivistku Františku Plamínkovou, která pomáhala vy-
tvářet obraz ženy jednadvacátého století. Cena je součástí 
projektu #PRVNÍCH100LET, který se věnuje historii, součas-
nosti a budoucnosti žen v právu. Organizátorem projektu je 
agentura Cover Story. První laureátky ocenění Flamma 2021 
pomohou vybrat ambasadorky projektu – třicet dam, kte-
ré se umísťují v žebříčcích nejvlivnějších žen, vedou klíčové 
úřady a utváří současné dění. Vyhlášení výsledků letošního 
ročníku proběhne na konci června. Více informací je možné 
nalézt na webu projektu.

PRÁVNÍK ZE STŘEDNÍ. Celkem 24 studentů středních škol 
se přihlásilo do soutěže Právník ze střední, kterou vyhlásila 
PF UP. Cílem soutěže je rozvoj právní gramotnosti středo-
školských studentů; soutěž napomůže ke zlepšení jejich 
právních znalostí, komunikačních a  argumentačních do-
vedností. Soutěž má dále za cíl motivovat studenty střed-
ních škol k  právnímu vzdělání a  k  rozvoji zájmu o  právní 
obor jako takový. Soutěž je založena na řešení konkrétní 
právní situace s nutností právní argumentace. Soutěžící ob-
drží zpětnou vazbu na svůj písemný i mluvený projev. O ví-
tězi rozhodne ústního kolo, které je plánované na červen.

KDY DO KNIHOVNY. Od pondělí 24. května se otevřela 
pobočka Knihovna Univerzity Palackého na právnické 
fakultě. Knihovna je již přestěhovaná do nové přístavby 
budovy B. Otevřena je od pondělí do pátku, vždy od 9:00 
do 14:00. Podrobné informace a pravidla platná pro pobyt 
v prostorách knihovny najdete zde.

NOVÍ SOUDCI. Mezi jednapadesáti nově jmenovanými 
soudci obecných soudů je hned několik absolventů olo-
moucké právnické fakulty. A  také JUDr. Adam Talanda, 
Ph.D., který působí na katedře politologie a  společen-
ských věd PF UP. Seznam nových soudců najdete zde. 

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu 
30. června. Uzávěrka pro příjem textů bude v pátek 25. 
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.

Mgr. Pavel Glos, doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.
The exclusion of sports clubs from the 
junior hockey league: the case of the 
Czech Republic from the perspective of 
EU competition law.

The International Sports
Law Journal 2021

JUDr. Tomáš Grygar
Rozhodování sporů z veřejnoprávních 
smluv jako odraz jednoty a diferenciace 
práva

Právo a bezpečnost
 – číslo 1/2021, od str. 6

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., 
doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

K domněnce opuštění nemovité věci dle § 
1050 odst. 2 o.z. a jejím právním následkům

Bulletin advokacie – číslo 
5/2021, od str. 26

Mgr. Stanislav Cik
Poskytnutí peněžité pomoci oběti státem 
a následný přechod nároku oběti na 
náhradu škody vůči pachateli na stát

Rodinné listy – číslo 
5/2021, od str. 8

Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

Změna bydliště nezletilého dítěte
Bulletin advokacie

– číslo 3/2021, od str. 37

JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI

Žaloba, peníze, omluva. ‚Stát by mohl být 
vůči Rusku důraznější, Vrbětice byly akt 
agrese,‘ říká expert

iRozhlas, 
8. května 2021 

https://upolomouc-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/pospda03_upol_cz/EemtDtJnjARCkJpI2Z1O6xsB3r1Pf-l27B2L6IdNR0b8uw?e=rkYXyB
https://www.pf.upol.cz
https://www.prvnich100let.cz/
https://sway.office.com/Uzu0SLbT4SIr7sA5?fbclid=IwAR3d6fYlV_mAYw-pwL1xvHQCtDJfKGX-nV3lrUl64J7gzeyYbuGWblh9O9E
https://www.knihovna.upol.cz/nc/zprava/clanek/aktualizovano-k-21-5-2021-knihovna-up-od-17-5-2021-otevira-dvere/
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-jmenoval-soudce-obecnych-soudu-15971
https://rdcu.be/cjZwY
https://rdcu.be/cjZwY
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vrbetice-postup-ceska-soud-rusko-omluva_2105080500_kno?fbclid=IwAR1Gl8J5qZ8oJ2GriSmHWz0fMKRF3e54jaX2HeL-LzaMF7c54iFzhbOoUPU
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vrbetice-postup-ceska-soud-rusko-omluva_2105080500_kno?fbclid=IwAR1Gl8J5qZ8oJ2GriSmHWz0fMKRF3e54jaX2HeL-LzaMF7c54iFzhbOoUPU


S T R A N A  6

I PO DVACETI LETECH I PO DVACETI LETECH NA FAKULTĚ
ŘEŠÍM STÁLE NOVÉ VÝZVY

Moje pracovní radosti
Cením si kolektivu, ve kterém mám možnost pracovat.

Můj vztah k právu
Po nástupu na fakultu jsem si myslel, že právníci jsou Mar-
ťani. S postupem času se učím jim rozumět a dnes je mi 
jejich myšlení, troufám si říct, blízké. Došlo to dokonce tak 
daleko, že teď o mně jako Marťanovi smýšlejí občas kole-
gové z jiných fakult.

Můj hokejový tip
Dřív jsem hrával hokej, takže teď sleduji mistrovství světa. 
A komu fandím? No samozřejmě, že Česku.

Můj volný čas
Když můžu, sportuji. Nejradši mám volejbal, plavání a ko-
lečkové brusle. Čtu dobrodružnou literaturu, sleduji scifi 
filmy a poslouchám techno. Ale koníčkem číslo jedna jsou 
moje dvě děti. 

PŘEDSTAVUJEME

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.
grafická sazba: Milan Fojt | úvodní text a editor: Mgr. Eva Hrudníková | E: komunikace.pf@upol.cz, T: 585 637 507 | vydání 5/2021

Byť neprávník, do nejužšího vedení právnické fakulty patří už dvacet let. Současný děkan, Václav Stehlík, 
je v pořadí čtvrtým děkanem, se kterým spolupracuje. V náplni práce má koordinaci finanční, provozní 
a organizační agendy fakulty, zpracovává rozpočet fakulty, sleduje a vyhodnocuje jeho čerpání, kontroluje 
čerpání finančních prostředků na pracovištích fakulty nebo například spolupracuje na řízení zakázek fakulty 
po ekonomické stránce. Seznamte se – Petr Bačík, tajemník právnické fakulty. 

Moje vizitka
Na fakultu jsem nastoupil před dvaceti lety. Najdete mě 
v budově A, v 1. patře, v pracovně 2.17.

Moje první setkání s fakultou
Prošel jsem výběrovým řízením na pozici tajemníka. Vzdělá-
ním jsem ekonom. Z ekonomie mám doktorát.

Moje práce
Na první pohled to tak možná nevypadá, ale moje práce 
je kreativní a rozmanitá. I po dvaceti letech na fakultě čas-
to řeším věci, které jsou nové. Největší výzvou v poslední 
době pro mě bylo řešení všemožných situací, které souvi-
sely s pandemií koronaviru.


