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REKTOR OCEŇOVAL AKADEMIKY A STUDENTY
Rektor Martin Procházka ocenil autory celkem 53 publikací napříč všemi fakultami Univerzity Palackého. Z toho osm
Čestných uznání rektora autorům odborných knih za roky 2020 a 2021 putovalo na právnickou fakultu.
Vedení univerzity každoročně hodnotí také odborné práce a sportovní výkony svých studentů. Cenu za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů za rok 2021 si z rukou rektora
tentokrát převzalo 16 studentů. Mezi nimi i čerstvá absolventka právnické fakulty Kristýna Šulková, a to za diplomovou
práci Přístup obecných soudů České republiky k ústavněprávním a mezinárodněprávním závazkům při rozhodování
o nedobrovolných hospitalizacích, kterou napsala pod vedení Maxima Tomoszka z katedry ústavního práva.
Slavnostní ceremoniál udělování cen rektora je tradičním bodem programu Akademického týdne UP. Letošní předávání se uskutečnilo 15. února v aule pedagogické fakulty. Ceny a čestná uznání uděluje rektor ve snaze zvýšit prestiž
vědecké práce na olomoucké univerzitě.

Čestné uznání rektora autorům odborných knih
z JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D. | Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu
z JUDr. Tomáš Grygar, doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D., doc. JUDr. et Mgr. Ondřej Horák,
Ph.D., Mgr. Marek Masarik | Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení
z Mgr. Jan Hak, JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D.| Právo na informace o životním prostředí
ve středoevropském kontextu
z doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D., doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. a kol. | Mediace v praxi optikou empirického
výzkumu
z JUDr. Bc. Marian Kokeš, Ph.D. | Temná zákoutí legislativního procesu: příprava vládních návrhů zákonů v ČR
z doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. a kol. | Trestní zákoník: Komentář
z doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. | Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související
z JUDr. Adam Talanda, Ph.D. | Problematika reprezentace v dědickém právu

Cena rektora za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci
studentům bakalářských a magisterských studijních programů
z Kristýna Šulková | Přístup obecných soudů České republiky k ústavněprávním a mezinárodněprávním
závazkům při rozhodování o nedobrovolných hospitalizacích
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Přečtěte si na Žurnálu online
» Stipendium Petra Zoubka získala studentka práv Veronika Vysoudilová
» Absolventi olomouckých práv uspěli v prestižní evropské soutěži
» Odkaz nositele Nobelovy ceny Fridtjofa Nansena doputoval do univerzitní knihovny
Věda a výzkum
» JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. z katedry mezinárodního a evropského práva se stal členem prestižní mezinárod-

»

»

ní výzkumné skupiny CEE Heritage Research Group. Skupina sedmi vědců z Polska, České republiky, Slovenské
republiky, Maďarska, Lotyšska a Bulharska pracuje od února při právnické fakultě Jagellonské univerzity v Krakově. Cílem jejich dvouletého projektu je zkoumat roli, vliv zemí střední a východní Evropy na společné evropské ústavní dědictví, jež je založené na národních a regionálních ústavních tradicích. Projekt je financován z Priority Research Area Heritage, strategického programu excelence Jagellonské univerzity. Více o projektu zde.
Centrum pro mezinárodní humanitární a operační právo (CIHOL) při PF UP zve všechny zájemce o téma na mezinárodní workshop Legal, Political and Security Dynamics of the Conflict in Northern Mozambique. Odborné setkání se
uskuteční 17. března online v aplikaci Zoom. Podrobné informace, včetně programu, přihlášky a kontaktu na pořadatele, jsou zveřejněny zde. Registrace je možná do 15. března. Účast na workshopu je zdarma.

Právnická fakulta se začátkem února spustila přihlašování na konferenci Doc. Emil Hácha (1872-1945) – pohnutý
osud v pohnuté době. Cílem odborného sympózia je objektivizace pohledu na toho významného českého právníka a politika. Myšlenka na jeho organizaci vznikla ze spolupráce katedry teorie práva a právních dějin a katedry
správního práva a finančního práva. Konference se uskuteční 6. září na PF UP. Podrobnosti jsou dostupné na webu
konference.

Studentské záležitosti
» K průběhu výuky v letním semestru vydalo vedení fakulty několik pokynů. Veškerá výuka dle rozvrhu musí být

realizována prezenčně, nebo hybridně. Online výuka je možná jen v případě překážky osobní účasti na straně
vyučujícího (nemoc, karanténa). Rozsah povinné účasti ve výuce stanoví garant předmětu. I nadále je nutné
dodržovat všechna platná opatření, jako např. nošení respirátorů.

»

Právnická fakulta zahájila nejen pro své studenty živé vysílání na svém instagramu. Hostem 1. dílu byla JUDr.
Lucia Madleňáková Ph.D., vedoucí katedry klinického právního vzdělávání a rozvoje profesních dovedností.
Pokud jste jej propásli, nezoufejte. Máme pro vás záznam.
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Máš v hlavě projekt, který souvisí s tvým studiem? Nadační fond Univerzity Palackého ti ho pomůže uskutečnit.
Žádat o podporu je možné do 14. března. A proč do toho jít? Získané peníze můžeš využít například na nákup
letenek, uhrazení pobytu, literatury, vědeckého materiálu a podobně. Součástí podpory je vzdělávací program,
v němž se seznámíš například s některými manažerskými technikami nebo možnostmi popularizace vědy.
Je s ní spojena minimální administrativní zátěž. V minulých ročnících uspěli již dva studenti, dnes absolventi
PF UP: Mgr. Luděk Plachký a Mgr. Kateřina Augustinová. Univerzitní nadační fond má svou webovou stránku.

Jarní termín konání státní závěrečné zkoušky pro magisterský program Právo a právní věda byl předběžně
stanoven na 23. května až 3. června. Písemné přihlášky na státní závěrečné zkoušky je možné zaslat na e-mail
sarka.jelinkova@upol.cz do 30. dubna. Podrobnosti na webu fakulty.

Různé
» Právnická fakulta na základě doporučení Krizového štábu UP nadále umožňuje všem zaměstnancům dobrovol-

né testování na covid-19. K tomuto dobrovolnému testování již není potřeba rezervace. Testy jsou k dispozici
na vrátnici budovy A oproti podpisu. Na testování jsou jako doposud vyčleněny učebny v suterénu budovy A,
kde si každý zaměstnanec může test sám provést. Zaměstnanec již nadále nemusí vyplňovat žádné prohlášení. Jen v případě, že mu test vyjde pozitivně, je povinen opustit neprodleně prostory fakulty a oznámit to na
e-mail pf.zdravi@upol.cz.

»
»
»
»

U příležitosti životního jubilea prof. JUDr. Milany Hrušákové, CSc., emeritní děkanky PF UP, fakulta připravuje
slavnostní setkání. Uskuteční se v pátek 11. března od 13.00 v Pevnosti poznání. Na toto setkání jsou všichni
zaměstnanci fakulty srdečně zváni. Účast je nutné potvrdit vyplněním jednoduchého formuláře.
Se začátkem letního semestru vyšel první letošní Žurnál UP. A právnická fakulta je v něm vidět, a to nejen díky
studentce Janě Indrákové a Marku Svicevicovi, který u nás pracuje na pozici postdoktorandského vědeckého
pracovníka. Tištěný časopis si může přečíst přímo na fakultě, nebo si ho přibalte na koleje, domů, do vlaku...
Online verzi najdete zde.
Zveme vás na další výlet. Přesněji na túru českou judikaturou. Doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. a JUDr. Petr
Bezouška, Ph.D., oba z katedry soukromého práva a civilního procesu, natočili další dva díly podcastu Judikatúra.
Tentokrát na téma Přechodná ustanovení občanského zákoníku a Nezbytná cesta. Pustit si je můžete zde.
Na březen připravila právnická fakulta dva webináře pro odbornou veřejnost, oba jsou tentokrát určeny soudním
znalcům. První, nazvaný Kurz k opakování na obecnou část vstupní zkoušky pro znalce (3. běh), se uskuteční
11. března. Druhý webinář Nové znalecké právo pak 25. března. Oba online kurzy povede soudce JUDr. Petr
Ševčík, Ph.D. Přehled všech přípravových kurzu je zveřejněn na fakultním webu. Pro zaměstnance jsou zdarma.
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Očekávané události
25. února | webinář Rozsáhlá novela OSŘ a EŘ v oblasti exekučního práva (s účinností od 1. 1. 2022)
28. února | ukončení výstavy Remember Nansen | univerzitní knihovna ve Zbrojnici
28. února – 4. března | Týden s EIZ | Knihovna UP

Celotýdenní vzdělávací akce na podporu a propagaci elektronických informačních zdrojů se uskuteční na všech pobočkách
Knihovny UP, část programu bude také online.

11. března | setkání u příležitosti životního jubilea prof. JUDr. Milany Hrušákové, CSc. | Pevnost poznání, od 13.00
17. března | workshop Legal, Political and Security Dynamics of the Conflict in Northern Mozambique | online,
14:00-17:00
18. března | promoce absolventů PF UP | aula PF UP, 9:30 a 11:30
22. března | Moderní práva v judikatuře evropských soudů (viděno ze Štrasburku a Lucemburku) | online,
9:45-11:15
Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law při PF UP pořádá kulatý stůl se soudci evropských soudů. Probírat se budou
aktuální otázky moderních technologií a jejich zásah do lidských práv. Setkání je určeno primárně studentům a vyučujícím
napříč fakultami UP a také dalším zájemcům o téma. Zoom link bude včas zveřejněn.

30. března – 1. dubna | VI. mezinárodní konference obecních policií | PF UP

Právnická fakulta bude po roční pauze vynucené epidemií koronaviru hostit největší mezinárodní setkání obecních a městských policií ve střední Evropě.

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 30. března 2022.
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