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SETKÁNÍ (NEJEN) AKADEMICKÉ OBCE PF UP
Vedení právnické fakulty připravuje setkání akademické obce. Debata o novinkách, aktuálním dění i budoucích
výzvách fakulty se uskuteční 24. května 2022 od 13:00 v aule. Všichni členové akademické obce i všichni ostatní
zaměstnanci PF UP jsou srdečně zváni. Na hojnou účast se těší děkan doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. a jeho
proděkanský tým.

Přečtěte si na Žurnálu online
» Mezi nominovanými na Cenu Olgy Havlové je právník Martin Škurek, pošlete mu hlas

PRO MARTINA ŠKURKA
>> HLASUJTE ZDE <<
»
»
»

Právnická fakulta hostila největší mezinárodní setkání obecních policií ve střední Evropě
Právnická fakulta otevřela online poradnu pro uprchlíky, radit budou studentští dobrovolníci
Soudci přiblížili práci evropských soudů v oblasti soutěžního práva

Z akademického senátu
» Zápis z dubnového zasedání Akademického senátu PF UP je zveřejněn na fakultním webu na stránce senátu.
» Senátoři s vedením fakulty diskutovali koncepci zavedení fakultního ochránce a ochránkyně práv studentů.

Koncepci nové vnitřní normy představil senátorům děkan doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. a proděkan
pro studijní záležitosti JUDr. Maxim Tomoszek Ph.D. Diskutovalo se například o neslučitelnosti funkce ombudsmana s fakultními funkcemi a funkcemi v komisích, o zapojení senátu či studentské kurie do výběru kandidátů
nebo o povinnosti mlčenlivosti ombudsmana. Vedení fakulty na základě diskuse normu dopracovalo a zveřejnilo na úřední desce. Účinná je od 26. dubna. Vnitřní normou PF-B-22/02 se na právnické fakultě zřizuje pozice ochránce práv studentů jakožto poradní orgán děkana, upravují se pravidla výběru kandidátů na ochránce,
vymezuje se jeho poslání a působnost a stanoví se další související záležitosti.

»

Právnická fakulta připravuje novelizaci vnitřní normy PF-B-20/09 O tvůrčím výkonu akademických pracovníků
Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Záměr senátorům představil proděkan pro vědu a výzkum
JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. „Navrhovaná novelizace reaguje na mezery, které se objevily v průběhu implementace vnitřní normy a jejím cílem je odstranit problémy, které by mohly nastat při určování tvůrčího výkonu
zaměstnanců fakulty za rok 2021,“ řekl proděkan. Novela bude zveřejněna na úřední desce fakulty.
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Zahraniční spolupráce
» Zahraničnímu oddělení právnické fakulty se podařilo rozšířit síť zahraničních partnerů. Novou partnerskou

školou se stala francouzská Strasbourg University. První akcí, do které se mohou olomoučtí studenti zapojit,
bude letní škola Europe in times of crises: from integration to inclusion? Uskuteční se online a částečně přímo
ve Štrasburku v červenci.

Věda a výzkum
» Zájemci o letošní ročník mezinárodní konference Olomoucké právnické dny se stále mohou přihlašovat. Re-

gistrace, včetně zaplacení konferenčního poplatku, musí být provedena nejpozději 20. května. XV. ročník se
uskuteční přímo na PF UP 9. a 10. června. Konference má svou webovou stránku, kde je mimo jiné přihláška
k účasti a kde jsou představeny i jednotlivé sekce konference.

Studentské záležitosti
» Anna Marie Bártová, Kateřina Hádlíková a Markéta Hnilicová, studentky 1. ročníku programu Právo a právní

věda, zvítězily ve fakultním kole soutěže římsko-právní moot court. Rozhodla o tom porota ve složení JUDr.
Kamila Bubelová, Ph.D. a doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D., oba z katedry teorie práva a právních dějin. Třetí člen
poroty, autor soutěžního fragmentu, PhDr. Mgr. Jakub Razim, Ph.D., se pro akutní nemoc nemohl zúčastnit.
Druhý skončil tým ve složení Michaela Baklíková, Hana Nevřalová a Viktorie Imrichová. Do finálového ústního
kola postoupily dva nejlepší týmy z kola písemného. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo celkem rekordních 42 týmů. Vítězky budou fakultu reprezentovat v československém finále soutěže, které se uskuteční 29.
dubna na brněnské právnické fakultě. Za 1. místo získaly zkoušku z římského práva, dort podle vlastního výběru a od studentského spolku ELSA Olomouc poukázky na knihy v hodnotě 3000 korun.

»

V letošním roce pořádá katedra klinického právního vzdělávání a rozvoje profesních dovedností již 7. ročník
soutěže Mezinárodní Středoškolský Moot Court. Simulované soudní jednání před Evropským soudem pro lidská práva každoročně přiláká mnoho zájemců z řad středoškoláků, kteří si chtějí právní argumentaci vyzkoušet.
Soutěž se skládá z písemného a ústního kola. Středoškoláci si připravují argumentaci pod vedení magisterských studentů PF UP, kteří tak mají příležitost vyzkoušet si komunikaci o právu s laiky. Písemná podání museli
soutěžící odevzdat do 1. dubna. Celkem písemné podání odevzdalo 47 týmů, které se nyní usilovně připravují
na nadcházející ústní kolo, které se uskuteční na fakultě 29. dubna. Přijďte se podívat do rotundy, jak se bude
soutěžícím a jejich koučům dařit.
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»

»

Zvažujete doktorské studium na olomoucké právnické fakultě? Tak právě vám je určené online setkání s proděkanem pro doktorské studium doc. JUDr. Michaelem Kohajdou, Ph.D. Dozvíte se, co můžete od studia očekávat, jak probíhají přijímací zkoušky, jak vybrat téma disertační práce nebo zpracovat teze. Setkání se uskuteční 9. května od 16:00 online na platformě Zoom. Odkaz bude včas zveřejněn na e-nástěnce a na fakultních
sociálních sítích.
Pokud se chystáte na jarní termín státních zkoušek, nezapomeňte se na ně přihlásit. Termín konání státní závěrečné zkoušky pro magisterský program Právo a právní věda byl předběžně stanoven na 23. května až 3. června 2021. Písemné přihlášky je možné zaslat na e-mail: sarka.jelinkova@upol.cz do 30. dubna. Termín konání
státní závěrečné zkoušky pro bakalářský program Právo ve veřejné správě byl předběžně stanoven na 20.-22.
června. Písemné přihlášky je možné zaslat na e-mail: lenka.sedlakova@upol.cz do 26. května. Termín konání
státní závěrečné zkoušky pro navazující magisterský obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo
byl předběžně stanoven na 27.-28. června. Písemné přihlášky na státní závěrečné zkoušky je možné zaslat na
e-mail: lenka.sedlakova@upol.cz do 2. června.

Různé
» Právnická fakulta připravila pro své zaměstnance školení v oblasti kybernetické bezpečnosti. Lektory jsou odborníci z projektu e-bezpeci.cz. Část školení povede i specialista z řad Policie ČR, který se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost. Celkem šest přednášek se uskuteční na konci dubna a v první polovině května. První z nich
měla téma Podvody v online světě. Zaměstnanci se mohou účastnit prezenčně nebo online.

»

»

Právnická fakulta a její Jean Monnet Centtre of Excellence in EU Law společně s Českou asociací pro evropská
studia uspořádali kulatý stůl s názvem Šíření dezinformací v kyberprostoru a masmédiích jako prostředky ruské propagandy a obrana proti nim. Hosty byli Miroslav Karas, ředitel studia ČT Ostrava a někdejší zpravodaj
ČT v Polsku a v Rusku, a Naděžda Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence. Kulatý stůl byl jedním
z výstupů projektu European Union and the Challenges of Modern Society: Legal Issues of Digitalization, Robotization, Cyber Security and Prevention of Hybrid Threats. Mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno celkem
pět evropských univerzit, koordinuje olomoucké Jean Monnet Centre of Excellence.

Už pět dílů má audiopořad nazvaný Leviathan: Podcast o ústavním právu. Jeho cílem je představit svět ústavního
práva, témata, která tímto světem hýbou, a zajímavé osobnosti, které v něm vystupují. Pořad připravuje a současně ním provází JUDr. Zdeněk Červínek Ph.D., odborný asistent katedry ústavního práva. Hostem nejnovější
epizody byl doktor Michal Bobek, bývalý generální advokát Soudního dvora EU a hostující profesor na Univerzitě
ve Vídni. „Mluvili jsme o unijní dimenzi krize právního státu ve střední Evropě: roli EU v řešení této krize; nástrojích,
kterými k tomu disponuje; o justičním dialogu mezi Soudním dvorem EU a polskými soudy; otisku doktora Bobka
v tomto dialogu a jeho stanovisku ve věci Getin Noble Bank,“ řekl autor podcastu. Všechny díly jsou zveřejněny
hned na několika platformách – Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasty nebo České podcasty.
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»

»

»
»

Právnická fakulta se účastnila veletrhu Rodina – práce – Ukrajina, který se konal na začátku dubna na Výstavišti
Flora Olomouc. Cílem akce, kterou pořádal spolek Euforall z.s., bylo propojit rodinu, práci a sociální zázemí pro
příchozí z Ukrajiny – především matky s dětmi. Právnická fakulta měla na veletrhu svůj stánek, kde studenti
představovali online právní poradnu pro uprchlíky a další možnosti pomoci, které fakulta i celá univerzita nabízejí. Doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D. z katedry soukromého práva a civilního procesu se pak aktivně účastnila a moderovala kulatý stůl. Ten si kladl za cíl především vytvořit síť a platformu, která by propojovala různé
organizace a osoby, které s uprchlíky v Olomouci pracují. Kulatého stolu se účastnili například zástupci Úřadu
práce Olomouc, Fakultní nemocnice Olomouc, Okresní hospodářské komory Olomouc, Lingua centra, Schola
servisu a několika neziskových organizací – mimo jiné Člověka v tísni, Společnosti pro ranou péči, Rodinného
centra Olivy nebo Společnosti Podané ruce.

Právnická fakulta pořádala 6. dubna svou 2. výroční přednášku. Jako hosta si pozvala doktora Michala Bobka,
bývalého generálního advokáta Soudního dvora EU a hostujícího profesora na Univerzitě ve Vídni. Michal
Bobek pronesl přednášku Krize vlády práva a skutečná povaha Evropské unie. Výroční přednášky chce fakulta
pořádat jednou ročně. Úplně první se uskutečnila vloni u příležitosti 30. výročí obnovení olomoucké právnické
fakulty.
Právnickou fakultu na konci března navštívil velvyslanec Francie v ČR Alexis Dutertre. Nejprve se setkal s děkanem doc. JUDr. Václavem Stehlíkem, LL.M., Ph.D., který ho přijal ve své pracovně, kde velvyslanec stihl mimo
jiné napsat i osobní vzkaz do fakultní kroniky. Poté se přesunul do rotundy plné studentů. Připravil si pro ně
přednášku Francouzské předsednictví v Radě EU. Velvyslance pozvala katedra politologie a společenských věd.
Zveme vás na v pořadí již šestou 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 nejnovější díl podcastu Judikatúra
na téma Právní domněnky a neplatnost. Pustit si jej můžete zde.
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Očekávané události
28. dubna | Komunikace prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, sexting a jeho rizika
12:00-14:15 | MS1

»

Přednáška pro zaměstnance PF UP, účast je možná prezenčně nebo online.

29. dubna | Mezinárodní středoškolský Moot Court – fakultní ústní kolo | od 11:00 | rotunda PF UP

»

Přijďte se podívat, jak se bude dařit středoškolským týmům, které koučují magisterští studenti naší fakulty.

29. dubna | Postavení znalce v civilním řízení, jeho práva a povinnosti ve světle nového znaleckého práva
13:00-15:30 | online
» Webinář pro odbornou veřejnost povede JUDr. Petr Ševčík, Ph.D., soudce Okresního soudu v Karlových Varech.
Webinář je pro zaměstnance PF UP zdarma.
29. dubna | Kybergrooming a internetoví predátoři | 9:00-11:15 | MS1

»

Přednáška pro zaměstnance PF UP, účast je možná prezenčně nebo online.

4. května | Ztracené miliardy v soudních sporech aneb rozvoj Litigation Finance ve střední Evropě
rotunda PF UP | 13:00–14:30

»

Přednášku pro všechny zájemce o téma pořádá katedra soukromého práva a civilního procesu. Hosty budou zakládající
partneři společnosti LitFin - Litigation Financiers Maroš Kravec, LL.M. a JUDr. Ondřej Tyleček. V průběhu přednášky o financování soudních sporů se zájemci dozví četné poznatky z praxe, benefity investování do soudních sporů, case studies
a predikce do budoucnosti v tomto značně rychle se rozvíjejícím odvětví s velkým potenciálem.

9. května | Setkání pro zájemce o doktorské studium | 16:00, online

»

Odkaz na setkání bude včas zveřejněn.

6. května | Kyberšikana a další formy kybernetické agrese | 9:00-11:15 | rotunda

»

Přednáška pro zaměstnance PF UP, účast je možná prezenčně, nebo online.

10. května | veletrh pracovních příležitostí Job Fair | předsálí auly

»

Veletrh pořádá studentský spolek ELSA Olomouc.

11. května | Sportovní den UP
12. května | Základy počítačové bezpečnosti | 12:00-14:15 | MS1

»

Přednáška pro zaměstnance PF UP, účast je možná prezenčně, nebo online.

13. května | Rizikové výzvy, závislosti a kybernemoci | 9:00-11:15 | MS1

»

Přednáška pro zaměstnance PF UP, účast je možná prezenčně nebo 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 25. května 2022.
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Ph.D.
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