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PRÁVNICKÁ FAKULTA POMÁHÁ UKRAJINĚ

Právnická fakulta se od začátku ruské invaze aktivně podílí na podpoře a pomoci Ukrajině. Hned v prvních dnech války
vedení fakulty vydalo prohlášení, v němž vyjádřilo podporu Ukrajině a jejímu lidu a vyzvalo k dodržování základních
zásad mezinárodního práva.
Akademici právnické fakulty uspořádali již několik akcí určených i širší veřejnosti, kdy nabídli své znalosti, aby osvětlili
zejména mezinárodněprávní aspekty konfliktu na Ukrajině.
Fakulta přijala v souvislosti s ruskou invazí první ukrajinskou studentku ke krátkodobému studijnímu pobytu. Anhelina Diriavko přišla ze Záporožské polytechnické národní univerzity, kde studuje poslední ročník bakalářského oboru
zaměřeného na právo.

Dvěma ukrajinským vysokoškolákům umožní fakulta od září řádné studium. Odpustí jim školné a budou mít nárok na
roční stipendium. Vybírat mohou z českých i anglických studijních programů, včetně doktorských. Projít musí přijímacím řízením.
Vedení fakulty řeší možnosti pomoci ukrajinským akademikům a vytvoření postdoktorandské pozice pro zájemce
z Ukrajiny.
V Dobrovolnickém centru UP se zaregistrovalo 37 dobrovolníků z právnické fakulty. Někteří studenti pomáhají přímo
v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině. Fakulta má ve své interní databázi dalších 170 studentů, kteří jsou
připraveni pomáhat především po odborné stránce.
Katedra klinického právního vzdělávání a rozvoje profesních dovedností společně s dobrovolníky z řad studentů připravuje otevření právní poradny pro uprchlíky.

Přečtěte si na Žurnálu online
» Diplomat a novinář rozebírali dopady války na Ukrajině
» V zimním semestru stihli studenti v právní poradně pracovat na 54 případech
» Nabídli znalosti, aby osvětlili mezinárodněprávní aspekty konfliktu na Ukrajině
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Věda a výzkum
» Právnická fakulta vyhlásila výsledky své vnitřní grantové soutěže pro rok 2022. Oddělení pro vědu, výzkum

»

»

»

a projektovou podporu přijalo celkem 12 projektových přihlášek. Všechny projekty byly posouzené dvěma
externími posuzovateli a následně ohodnocené panelem expertů, který vypracoval doporučení pro děkana
fakulty. S přihlédnutím k doporučení rozhodl děkan o podpoře celkem 9 projektů v těchto okruzích vnitřních
grantů: Okruh 1 – malé projekty základního výzkumu: 5 projektů, Okruh 2 – výzkumné skupiny: 3 projekty,
Okruh 5 – koncepty výzkumných projektů: 1 projekt. Přehled schválených projektů je zveřejněn na úřední
desce.

Na devadesát účastníků přilákala konference Efektivní řešení rodičovských konfliktů III., kterou pořádá katedra
soukromého práva a civilního procesu. Odborné sympózium se uskuteční 7.-9. dubna v Hotelu International
Prague. Program zahájí kulatý stůl zastoupený představiteli advokacie a soudnictví, na který navážou další tři
tematické bloky – Kolizní opatrovnictví: jeho výhody a nevýhody v kontextu současné praxe, Znalecké dokazování a jeho význam v řízení věcech péče o nezletilé, Předběžná opatření.
Po covidové pauze se letos uskuteční Olomoucké právnické dny v tradičním rozsahu a formátu. Tato konference představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké
právnické fakulty pravidelně koná. Letošní již XV. ročník se uskuteční 9. a 10. června. Konference má svou
webovou stránku, kde je i přihláška k účasti.

Kolegové z katedry soukromého práva a civilního procesu, JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. a JUDr. Tomáš Tintěra,
Ph.D., vydali aktualizované a přepracované vydání Praktika pracovního práva. Praktikum, které vyšlo v nakladatelství Leges, reaguje na aktuální změny právní úpravy, vývoj soudní judikatury i problémy aplikační praxe. Je
zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se také právní úpravou zaměstnanosti.

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.

»

Dne 1. března 2022 nabyla účinnosti Novela 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. Změny se týkají hlavně čl. 14 Ústní část státních závěrečných zkoušek. Novela i úplně znění vnitřního
předpisu jsou zveřejněny na úřední desce.
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»

I budoucí právník může být Vševědem. Umíte popularizovat vědu? Myslíte si, že zrovna o vaší odborné práci
nebo výzkumu by se měl dozvědět svět? Pak neváhejte a přihlaste se do 1. ročníku celonárodní show Český
Vševěd 2022! Stačí natočit do 31. března krátké video (max. 150 sekund), vyplnit registrační formulář a vložit
se do rukou odborné poroty, která následně vybere ty nejlepší popularizátory z celé republiky. Ti se pak, třeba
včetně vás, utkají 13. září o titul Českého Vševěda během finálového večera v Brně. Více informací o soutěži
a registrační formulář najdete zde.

Různé
» Na začátku března oslavila významné životní jubileum prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. Fakulta pro ni připra-

vila slavnostní setkání a několik dárků. Mimo jiné i monografii Pocta Milaně Hrušákové, která je poděkováním
za vše, co pro české právo a olomouckou fakultu udělala a ještě udělá. Přispělo do ní na čtyřicet autorů.

»

»
»

»

Titul „Fakultní škola Právnické fakulty UP v Olomouci“ užívá už šest středních škol. Nejnověji Gymnázium Havířov-Podlesí. Podepsaná smlouva o spolupráci zavazuje obě školy společně podporovat zájem středoškoláků
o právo, vyhledávat a pracovat s talentovanými studenty nebo podporovat další vzdělávání středoškolských
učitelů. Pro středoškoláky nyní fakulta připravuje soutěž Právník ze střední, která vyvrcholí ústním kolem 1.
června.
Univerzita Palackého začala připravovat miniseriál podcastů Ženy ve vědě. Protagonistkou druhého dílu je
JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. z katedry správního práva a finančního práva. Podcast si můžete poslechnout například na Spotify.
Na duben připravila právnická fakulta čtyři webináře pro odbornou veřejnost. První, nazvaný Kurz k opakování
na obecnou část vstupní zkoušky pro znalce (3. běh), je naplánovaný na 8. dubna, lektorem bude soudce JUDr.
Petr Ševčík, Ph.D. Druhý webinář, vedený doc. JUDr. Filipem Melzrem, LL.M. Ph.D. z katedry soukromého práva
a civilního procesu na téma Aktuální judikatura k náhradě škody se uskuteční 21. dubna. Webinář Aktuální
otázky nájmu a pachtu s doc. JUDr. Milanem Hulmákem, Ph.D. proběhne 27. dubna. Dubnovou nabídku uzavře o dva dny později online kurz Postavení znalce v civilním řízení, jeho práva a povinnosti ve světle nového
znaleckého práva opět v režii soudce JUDr. Petra Ševčíka, Ph.D. Podrobnosti ke všem webinářům najdete na
fakultním webu. Pro zaměstnance PF UP jsou webináře zdarma.
Zveme vás na dvě nové túry 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 díly podcastu Judikatúra. Tentokrát
na téma Podnájem a Ochranka na hokeji a újma na zdraví. Pustit si je můžete zde.
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»

»

Psychologická poradna pro studenty a zaměstnance PF UP v Olomouci nabízí bezplatné poradenství v otázkách osobních, vztahových, rodinných, studijních a pracovních. Služby jsou poskytovány po předchozí dohodě
na Ústavu společenských a humanitních věd FZV UP (Tř. Svobody 8, Olomouc). Z důvodu vysokého zájmu je
služba omezena na tři sezení. V případě vážnějších problémů budou klienti následně nasměrováni na jiné
odborníky. Poradenské služby poskytuje psycholožka Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D. Pro objednávání využijte
e-mailovou komunikaci: sarka.vevodova@upol.cz.
Právnická fakulta zahájila spolupráci s obecně prospěšnou společností Yourchance, a to v rámci projektu Začni
správně. Jeho smyslem je zvyšovat povědomí dětí z dětských domovů v oblasti českého práva a nabídnout
možná řešení životních situací, se kterými se mohou setkat v dospělosti (např. domácí násilí, pracovní právo,
trestní právo apod.). První setkání v rámci projektu se uskuteční 30. března v Praze a je vhodné pro mladé lidi
z dětských domovů a jejich vychovatele.

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 27. dubna 2022.
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Očekávané události
30. března – 1. dubna | Mezinárodní konference obecních policií | PF UP
31. března | workshop Making the International Classroom Inclusive | PF UP, A.05 | 16:30-18:00
» Zahraniční oddělení PF UP ve spolupráci s rektorátem a University of Minnesota připravily workshop pro akademiky Making the International Classroom Inclusive. Workshopu se může účastnit maximálně 25 lidí. Program včetně
odkazu pro registraci najdete zde.
31. března | Mobilní poradna Bílého kruhu bezpečí | 8:30-16:30

»

Bílý kruh bezpečí, organizace poskytující pomoc obětem, svědkům a pozůstalým po obětech trestných činů, představí
svoji činnost v Olomouci. Před budovou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci rozvine své mobilní pracoviště, v kterém budou jeho vyškolení pracovníci připraveni odpovídat na dotazy příchozích. Akce je součástí Mezinárodní
konference obecních policií.

1. dubna | 1. kolo česko-slovenského římskoprávního moot courtu | PF UP
4. dubna | zasedání Akademického senátu PF UP | PF UP, A.05 | 15:00
6. dubna | Michal Bobek: Krize vlády práva a skutečná povaha Evropské unie | rotunda PF UP | 17:00-18:30

»

Hostem 2. výroční přednášky PF UP bude Michal Bobek, bývalý generální advokát Soudního dvora EU a hostující
profesor na Univerzitě ve Vídni. Přednáška, která se uskuteční v rotundě PF UP a současně bude živě streamovaná, je
určená akademické obci a všem zájemcům o téma.

7.-9. dubna | konference Efektivní řešení rodičovských konfliktů III. | Praha
22. dubna | 2. kolo česko-slovenského římskoprávního mout courtu | PF UP
25. dubna | webinář pro doktorandy Státní symboly ČR, jejich užívání a ochrana | online | 9:00-11:30
26. dubna | Šíření dezinformací v kyberprostoru a masmédiích jako prostředky ruské propagandy a obrana proti
nim | PF UP | 15:00-17:00
3. května | veletrh pracovních příležitostí Job Fair | PF UP
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zPRÁVOdaj Právnické fakulty Univerzity Palackého | vychází jako měsíčník | za obsah odpovídají doc. JUDr. Václav Stehlík,
LL.M., Ph.D., proděkanka JUDr. Renáta Šínová,
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