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TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Od 17. ledna je povinnost zaměstnavatele dvakrát týdně preventivně testovat všechny zaměstnance bez ohledu na
to, zda jsou očkovaní nebo prodělali onemocnění covid-19. Druhé testování má proběhnout třetí den po předchozím
testování. Na každé testování si musí každý zaměstnanec předem rezervovat termín, a to online na tomto odkaze.
Fakulta pro testování vyhradila učebny v suterénu budovy A (A.01 a A.02). Testuje se vždy v pondělí a čtvrtek v rozšířeném režimu (vyšší kapacita testovacích časů), a v úterý, středu a pátek v časově omezenějším režimu. Testovat
se samozřejmě nemusí zaměstnanec, který pracuje pouze na home-office.
Pro pohyb na fakultě platí stávající hygienická opatření, zejména povinnost nosit respirátory. Akademičtí pracovníci mají možnost vyzvednout si je na vrátnici, THP pracovníci u Marcely Mazurákové.

Přečtěte si na Žurnálu online
» Vnitřní grantová soutěž nebo cena děkana. I tak právnická fakulta nově podporuje vědu
» Děkan právnické fakulty udělil dvě čestná uznání za vzdělávací činnost

»
»

Právnická fakulta hledá v pořadí druhého laureáta Stipendia Petra Zoubka
Na stromečku pro předčasně narozeného Vašíka se třpytí dar – přes 113 tisíc korun

Věda a výzkum
» Děkan PF UP, doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M., vyhlásil výzvu k předkládání přihlášek do vnitřní grantové
soutěže. Okruhů podpory je celkem pět a pro každý je stanoven finanční limit. Vše je podrobně popsáno ve
statutu soutěže a samotné výzvě. Žadatelé mají předkládat přihlášky v listinné i elektronické podobě k rukám
proděkana pro vědu a výzkum prostřednictvím Centra pro podporu vědy a výzkumu PF UP. Konečný termín pro
přihlašování děkan stanovil na 31. ledna, do 14 hodin.

»

IV. ročník mezinárodní konference Mediace, kterou připravuje PF UP, se uskuteční 2. února online formou.
Konference se za dobu svého trvání stala vrcholným odborným setkáním pro téma mediace v České republice. Jejím cílem je interdisciplinární reflexe mediace u nás i v zahraničí. Diskutována budou témata z teorie,
výzkumu, vzdělávání a praxe mediace. Prezentovány budou výsledky národního výzkumu mediace dle zákona
o mediaci, který realizovala PF UP Olomouc v partnerství s PF MU Brno. Podrobnosti ke IV. ročníku zde.
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»

»

»

Právnická fakulta se chystá poprvé udělit cenu děkana za excelentní výsledky v tvůrčí činnosti, tentokrát za roky 2020
a 2021. Ocenění může děkan udělit za vynikající publikační počin, který výrazně přispěl k prohloubení excelence
v tvůrčí činnosti fakulty, výraznou měrou přispěl k šíření dobrého jména fakulty jako výzkumné a vzdělávací instituce
nebo přispěl k pozitivnímu hodnocení fakulty v rámci národních a univerzitních systémů hodnocení výzkumné činnosti. Nominace lze podávat do 31. ledna. Dle výzvy se podávají v listinné i elektronické podobě, k rukám děkana
prostřednictvím Centra pro podporu vědy a výzkumu PF UP. Statut ceny je zveřejněn na úřední desce.
Ve dnech 27.–28. ledna se na PF UP uskuteční hybridní formou konference Procesní specifika řešení spotřebitelských sporů. Konference se koná v rámci výzkumu členů katedry soukromého práva a civilního procesu doc.
JUDr. Milana Hulmáka, Ph.D., JUDr. Kláry Hamuľákové, Ph.D. a JUDr. Jany Petrov Křiváčkové, Ph.D. za podpory
Grantové agentury ČR. Cílem konference je dát prostor pro diskusi odborné veřejnosti týkající se ochrany
spotřebitele v soudních a jiných řízeních v České republice i v zahraničí. První den konference bude věnován
především národním zprávám o právní úpravě této oblasti ve vybraných evropských zemích. Druhý den se
konference zaměří na českou právní úpravu de lege lata i de lege ferenda a aktuální dění na poli EU. Online je
možné se konference zúčastnit na těchto odkazech skrze Zoom: 27. ledna | 28. ledna.
Při příležitosti 150. výročí narození doc. JUDr. Emila Háchy připravuje právnická fakulta speciální konferenci:
Doc. Emil Hácha (1872-1945) – pohnutý osud v pohnuté době. Jejím cílem je objektivizace pohledu na toho
významného českého právníka a politika. „Nebudeme se vyhýbat ani negativním, ale ani pozitivním složkám
jeho charakteru, práce i kariéry. Konference by měla přispět k rozkrytí Háchovy osobnosti v co nejširším kontextu a k hledání konkrétních vlivů, které formovaly jeho rozhodování v určitých chvílích,“ řekla JUDr. Kamila
Bubelová, Ph.D, vedoucí katedry teorie práva a právních dějin. Myšlenka na organizaci konference vznikla ze
spolupráce této katedry a katedry správního práva a finančního práva. Konference se uskuteční 6. září na PF
UP. Zájemci se mohou přihlašovat od 1. února. Podrobnosti jsou již nyní dostupné na webu konference.

Studentské záležitosti
» Děkan PF UP vyhlásil soutěž ve studentské vědecké a odborné činnosti 2022 (SVOČ). Jde o soutěž odborných
»

prací studentů fakulty. Jejím cílem je podněcovat zájem studentů o aktuální právní problémy, účast ve veřejném diskursu a o vědeckou činnost a poskytnout jim příležitost a motivaci ke zdokonalování jejich odborných
znalostí a dovedností. Konečný termín pro podávání přihlášek je 17. února. Podrobnosti na webu fakulty.

Studuješ vysokou školu? Máš trvalý pobyt v Olomouckém kraji? Chystáš se v letošním roce vyjet studovat do
zahraničí? Pokud jsi třikrát odpověděl ano, pak je tato výzva Olomouckého kraje určena právě tobě. Do 28.
ledna je možné podat přihlášku do prvního kola příjmu žádostí do dotačního programu Studijní stipendium
Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2022. Z programu je možné žádat o finanční podporu na
úhradu výdajů v průběhu studijního pobytu příjemce v zahraničí a v přímé souvislosti s jeho uskutečněním,
např. k úhradě cestovních výdajů, k úhradě výdajů na ubytování příjemce v místě studijního pobytu, k úhradě
nákupu studijních materiálů, k úhradě výdajů za stravování příjemce v průběhu studijního pobytu či k úhradě
školného. Více informací na stránkách kraje.
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»

Výuka v zimním semestru skončila. Tak jaké to bylo? Studenti, využijte příležitost k pochvale i spravedlivé kritice. Online evaluace jsou otevřené do poloviny února.

Z akademického senátu
» Akademický senát PF UP schválil v per rollam hlasování Novelu č. 2 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a k úpravě některých dalších otázek souvisejících se studiem na Právnické fakultě UP dle návrhu předloženého vedením fakulty. Novela, která se týká například státních závěrečných
zkoušek, putovala k dalšímu projednání do Akademického senátu UP.

Zahraniční záležitosti
» V rámci Aliance Aurora bylo vyhlášené první kolo výzvy pro zaměstnanecké mobility, která představuje mož-

nost realizace zaměstnaneckých mobilit na partnerských univerzitách. Délka mobility je stanovená na jeden
týden (ve výjimečných případech na dva týdny). Tento program je určený pro všechny zaměstnance UP. Jednou z podmínek, kterou je nutné splnit je relevance ke čtyřem oblastem („Pilot Domains“), na které se Aurora
zaměřuje, tj: Sustainability and Climate Change, Digital Society and Global Citizenship, Health and Well-Being,
Culture Diversity and Identity. Více informací je k dispozici zde. První mobility bude možné realizovat v období
od 1. března do 31. srpna 2022 a uzávěrka přihlášek pro dané období je stanovená na 31. ledna. V případě
dotazů kontaktujte Mgr. Martinu Balekovou.

Personální novinky
» Tým správy budov a IT na PF UP nově vede Jakub Kadlec. S požadavky směřujícími na správu budov se tedy
obracejte přímo na něj: jakub.kadlec@upol.cz, 585 637 655, 601 353 165.

»

Mgr. Petra Melotíková, Ph.D. je nově tajemnicí katedry správního práva a finančního práva. Vystřídala JUDr. Lucii Madleňákovou, Ph.D., která je nadále vedoucí katedry klinického právního vzdělávání a rozvoje profesních
dovedností (dříve Centra pro klinické a právní vzdělávání).
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Různé
» Jak se dopravujete na Univerzitu Palackého? A jste s touto dopravou spokojeni? Co vám vyhovuje? A co a by

bylo vhodné zlepšit? Právě na tyto dotazy hledá univerzita prostřednictvím dotazníku odpovědi s cílem zmapovat a učinit dopravu pro své zaměstnance a studenty komfortnější. Dotazník je dostupný zde a vyplňovat
ho je možné do 15. února.

»

»
»

»
»

Na základě vnitřní normy PF-B-21/15 Pravidla užití Sociálního fondu na Právnické fakultě UP v Olomouci
došlo ke změnám, které se týkají příspěvku na stravování. Od ledna je nově tento příspěvek vyplácen zaměstnancům automaticky ve mzdě. Výše příspěvku na stravování činí 55 Kč za odpracovaný den. Zaměstnancům je
poskytován příspěvek na stravování v Menze UP, nebo výše zmiňovaný stravovací paušál. Od letošního ledna
přispěje PF UP na stravování svých zaměstnanců ze sociálního fondu navíc 20 Kč za odpracovaný den opět
buď ke stravování v univerzitní menze, nebo ke stravovacímu paušálu.
Právnická fakulta má nový organizační řád. Vnitřní norma PF-B-22/1, která upravuje organizační a řídící strukturu PF UP, nabyla účinnosti 4. ledna 2022 a zveřejněna je na úřední desce.
Na únor připravila právnická fakulta čtyři webináře pro odbornou veřejnost, všechny se uskuteční online.
První, nazvaný Aktuální judikatura ke kapitálovým společnostem, je naplánovaný na 8. února, lektorem bude
JUDr. Jan Lasák, LL.M. Ph.D. z katedry soukromého práva a civilního procesu. Druhý webinář, vedený JUDr.
Renátou Šínovou, Ph.D. ze stejné katedry a Mgr. Lenka Waloszkovou, exekutorskou kandidátkou, na téma
Rozsáhlá novela OSŘ a EŘ v oblasti exekučního práva (s účinností od 1. 1. 2022) se uskuteční 11. února. Kurz
k opakování na obecnou část vstupní zkoušky pro znalce (3. běh) pod vedením soudce JUDr. Petra Ševčíka,
Ph.D. proběhne 14. února a webinář Whistleblowing aneb ochrana oznamovatelů v režii JUDr. Petra Podrazila,
Ph.D. z katedry soukromého práva a civilního procesu 18. února. Podrobnosti ke všem webinářům najdete na
fakultním webu. Pro zaměstnance PF UP jsou webináře zdarma.
Dva odborníci z katedry soukromého práva a civilního procesu – doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. a JUDr. Petr
Bezouška, Ph.D. – spojili síly s portálem právo21.cz a začali připravovat podcast Judikatúra. Tématem prvního
dílu je Odpovědnost pomocníka, druhého Újma způsobená zaměstnanci. Vydat se na túru světem aktuální
judikatury můžete na webu právo21.cz.
Claire Monsénégo a Coralie Charbonnier, francouzské studentky, které si pro svůj Erasmus pobyt vybraly olomouckou právnickou fakultu, vyučovaly v rámci semináře Street Law for French v hodině francouzštiny na hranickém
gymnáziu. Tématem jejich výuky v maturitním ročníku byla „Svoboda vyznání“. Zúčastnilo se jí deset studentů, kteří
aktivně spolupracovali, odpovídali na otázky, vypracovávali společně cvičení, která francouzské studentky připravily
k tématu. „Claire i Coralie se své premiéry před tabulí zhostily na výbornou. A byla to i premiéra pro aktivní účast
zahraničních studentů v rámci Street Law na české střední škole, protože výstupy z předchozích seminářů kvůli epidemické situace byly pouze formou videí, cvičení a testů,“ shrnula Leona Černá z katedry jazyků.
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Očekávané události
27.–28. ledna | konference Procesní specifika řešení spotřebitelských sporů | PF UP a online
31. ledna | konečný termín k předkládání nominací na Cenu děkana PF UP za excelentní výsledky v tvůrčí činnosti
za roky 2020 a 2021

31. ledna | konečný termín k předkládání přihlášek vnitřních grantů PF UP pro rok 2022
1. února | začátek přihlašování na konferenci Doc. Emil Hácha (1872-1945) – pohnutý osud v pohnuté době
2. února | mezinárodní konference Mediace 2022 | online
2.–4. února | kurz Mezinárodní a evropské právo sociálního zabezpečení | online

»

Druhý blok 16. ročníku kurzu Mezinárodní a evropské právo sociálního zabezpečení realizovaného pro zaměstnance
ČSSZ se uskuteční online. Účastníci se seznámí s problematikou týkající se evropských a mezinárodních aspektů
práva sociálního zabezpečení a evropského pracovního práva. Kurz povedou JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D. a JUDr.
Petr Podrazil, Ph.D.

8. února | webinář Aktuální judikatura ke kapitálovým společnostem | online
11. února | webinář Rozsáhlá novela OSŘ a EŘ v oblasti exekučního práva (s účinností od 1. 1. 2022) | online
14. února | zahájení výuky na PF UP v letním semestru
14. února | webinář Kurz k opakování na obecnou část vstupní zkoušky pro znalce (3. běh) | online
14.–18. února | Daruj krev s rektorem! | transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc

»

Podpořte dárcovství krve a zapojte se výzvy Daruj krev s rektorem! Ta si klade již jedenáctým rokem za cíl podporu bezplatného dárcovství krve především u potenciálních prvodárců mezi studenty a zaměstnanci Univerzity Palackého. Akce
bude probíhat během Akademického týdne UP na transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a je nutné se na ni
registrovat.

17. února | Etika – opatření na konci života | aula PF UP

»

Nadační fond Petra Zoubka spolu s PF UP v Olomouci pořádají odborný seminář Etika – opatření na konci života. Určený je
akademické obci UP a všem zájemcům o téma. Součástí programu bude i udělení stipendia Petra Zoubka pro mimořádně
nadaného studenta PF UP. V rámci semináře vystoupí se svými příspěvky PhDr. David Černý, Ph.D., doc. JUDr. Tomáš Doležal Ph.D., LL.M. a JUDr. Adam Doležal, Ph.D., LL.M., všichni z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR.

17. února | konečný termín pro přihlašování do studentské soutěže SVOČ 2022
18. února | webinář Whistleblowing aneb ochrana oznamovatelů | online

Výzva
Máte novinku, která by v příštím zpravodaji neměla chybět? Dejte nám vědět. Pište (eva.hrudnikova@upol.cz),
volejte (585 637 507) 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. Příští vydání 23. února 2022.
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