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OCHRÁNCE PRÁV STUDENTŮ
Právnická fakulta zřizuje pozici ochránce práv studentů. Funkci budou vykonávat dva akademičtí pracovníci různého
pohlaví, které jmenuje děkan po zohlednění výsledků hlasování studentů. Historicky první volby ombudsmana se
uskuteční 31. května až 3. června, studenti budou volit online.
Funkce ochránce práv studentů, jakožto poradního orgánu děkana, je na fakultě novinkou. V dubnu nabyla účinnosti
vnitřní norma, která pozici zřizuje a upravuje pravidla výběru kandidátů na ochránce, vymezuje jeho poslání,
působnost a další související záležitosti.
Seznam navržených kandidátů a informace k průběhu voleb budou zveřejněny na webu fakulty a na e-nástěnce.

Přečtěte si na Žurnálu online
» Jan Exner diskutoval se studenty o sportovním dopingu
» Novinář a právnička debatovali o dezinformacích jako prostředku ruské propagandy
» Zvítězily ve fakultním kole soutěže v římském právu
Z akademického senátu
» Zápis ze zatím posledního zasedání Akademického senátu PF UP, které se konalo 23. května, bude zveřejněn
na fakultním webu.

»

»
»

Jedním z projednávaných bodů byl rozpočet fakulty na rok 2022, který musí být dle vnitřních pravidel hospodaření vyrovnaný. PF UP bude po odvodech na rektorát hospodařit s částkou 97,2 milionů korun. „Ze strany
ministerstva školství došlo letos k navýšení finančních prostředků a po rozdělení vnitřní metodikou dostane
naše fakulta ve všech zdrojích o 4,7 milionu korun více než v roce předchozím,“ komentoval rozpočet Petr
Bačík, tajemník fakulty. Nejvyšší nárůst pro rok 2022 podle něj zaznamenala položka mzdové náklady. Předpokládaný dopad do rozpočtu je 5 683 845 korun. Tajemník fakulty dále senátory informoval například o stavu
Fondu provozních nákladů, který se podařilo i díky kladnému hospodářskému zůstatku z minulých období
navýšit na 11,4 milionu korun.
Akademický senát PF UP na svém květnovém zasedání schválil podmínky přijímacího řízení na akademický rok
2023/2024. Podmínky zůstávají stejné jako v předchozím akademickém roce.
Senátoři také schválili Výroční zprávu o činnosti a hospodaření PF UP za rok 2021. Zpráva bude zveřejněna na
úřední desce fakulty.
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Zahraniční spolupráce
» Univerzita Palackého v polovině května hostila dvě delegace ze zahraničních univerzit. První byla delegace

z partnerské Univerzity v Salcburku, která společně s PF UP realizuje double degree program v oblasti evropského práva a evropských studií. Druhou delegaci pak tvořili zástupci University of Nebraska at Kearney.
Americká univerzita je jedním ze strategických partnerů UP a cílem jednání bylo navázání spolupráce s PF
UP. Americká návštěva vedena rektorem a dvěma prorektory zavítala na právnickou fakultu, kde se jí věnoval
Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti. „Rozšíření spolupráce s americkými univerzitami, zejména ve
formě výměnných programů a letních škol, ale samozřejmě také ve vědecké oblasti, je jednou z priorit zahraničního oddělení v oblasti navazování nových partnerství. Je součástí snahy rozšířit síť partnerských univerzit,
kde vyučovacím jazykem je angličtina,“ řekl Martin Faix.

»
»

Pět vybraných studentů PF UP se zúčastní letní školy ANIME BIP, kterou organizuje Univerzita ve Štrasburku,
s názvem: Europe in times of crises: from integration to inclusion. Jedná se o nový formát letní školy, která
se částečně uskuteční online (1. června) a částečně přímo ve Štrasburku (4.-8. července). Na podporu účasti
obdrží tato pětice studentů mimořádné stipendium. Všem gratulujeme.
Ve dnech 10.-13. května se v Gdaňsku uskutečnil v pořadí již VII. polsko-český právnický seminář, jehož hostitelem byla Fakulta práva a správy Univerzity v Gdaňsku. Letošní seminář se konal pod názvem Princip suverenity-skutečnost či mýtus v době globalizačních procesů (zkušenosti polské a české). Semináře se zúčastnili vedle
pracovníků pořádající fakulty odborníci z univerzit v Toruni, Lodži, Opole, v Praze a v Olomouci. S příspěvkem
European Union as Digital Empress-the Role of the EU in Shaping the Digital Sovereignty vystoupil proděkan
PF UP JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. a JUDr. Pavel Bureš, Ph.D. přednesl příspěvek (Národní) suverenity a nadnárodní korporace. Kolegové z Gdaňska připravili rovněž bohatý doprovodný program, jehož součástí byla
i návštěva Evropského centra Solidarity, vybudovaného v Gdaňských loděnicích, kde Solidarność v roce 1980
vznikla. Setkání v Gdaňsku již tradičně ukázalo na řadu společných problémů a současně přispělo k dalšímu
prohloubení spolupráce. Příští, VIII. ročník, česko-polského právnického semináře, se uskuteční v roce 2024
v Olomouci.
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»

Arthur Thevenet, doktorand studující na PF UP a zároveň na Université Clermont Auvergne, a jeho kolega
Valentin Bayeh, doktorand z francouzské univerzity, uspořádali 20. května mezinárodní workshop The EU Environmental Policy under the French and Czech Presidencies of the Council of the EU. Cílem setkání, které se
konalo prezenčně přímo na olomoucké fakultě a současně i online, bylo prozkoumat, jak a do jaké míry lze
očekávat, že francouzsko-česko-švédské předsednictví v Radě EU uspěje v naplňování plánu EU stát se světovým lídrem v oblasti udržitelnosti a ochrany klimatu a zároveň se vypořádá s dalšími aktuálními problémy, jako
je pandemie COVID-19 a válka na Ukrajině. Za PF UP vystoupili se svým příspěvkem studenti Arthur Thevenet
a Kateřina Dostálová, z akademických pracovníků JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D., Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D. a Mgr. Lucie Tungul, Ph.D. M.A. Fakulta podpořila organizaci workshopu jako součásti široké škály
aktivit v rámci dlouhodobé spolupráce obou právnických fakult, jejichž partnerství trvá víc než dvacet let.

Studentské záležitosti
» Výuka v letním semestru skončila. Tak jaké to bylo? Studenti, využijte příležitost k pochvale i spravedlivé kriti»

»
»
»

ce. Online evaluace jsou otevřené do 30. června.

Tento týden začaly státní zkoušky pro magisterský program Právo a právní věda. Pokud se chystáte na jarní termín státních zkoušek v ostatních programech, nezapomeňte se na ně přihlásit. 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.
Zkouškové období je v plném proudu. Připomínáme, že mezní termín splnění studijních povinností za akademický rok 2021/2022 je do 5. září 2022.
Zvažujete doktorské studium na olomoucké právnické fakultě? Termín pro podávání e-přihlášek končí 31. května. Veškeré informace, včetně specializací, forem studia, jsou zveřejněny na webu fakulty.
Studenti a studentky, rádi bychom vám doporučili tradiční akci, která je otevřená studentům všech ročníků
právnických fakult. Škola lidských práv je týdenní cyklus workshopů, který pořádá Pro bono aliance. Letošní
ročník se uskuteční 11. až 17. září 2022 v hotelu Na Statku v Náměšti nad Oslavou. Účastníci hradí poplatek ve
výši 3950 korun. Vedení fakulty určitý počet studentů (účastníků) podpoří stipendiem na úhradu účastnického
poplatku. Přihlašovat se můžete do 10. července 2022. Více o programu a lektorech zde.
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Vědecká a tvůrčí činnost
» Právnická fakulta připravuje 15. ročník mezinárodní konference Olomoucké právnické dny. Odborné setkání se

uskuteční 9. a 10. června již tradičně odvíjí ve dvou částech. V úvodní plenární sekci vystoupí významní odborníci, druhá část bude mít formu tematicky zaměřených sekcí. Na programu je 13 sekcí. O konferenci projevilo
zájem na 180 účastníků. Konference má svou webovou stránku.

Různé
» Fakulta připravuje pro své zaměstnance posemestrální setkání. Uskuteční se v pondělí 13. června od 15:00 na
»
»

zahrádce Pivnice Doga v těsné blízkosti fakulty. Pro potvrzení účasti stačí vyplnit jednoduchý formulář.

Vedení PF UP se rozhodlo přesunout plánované setkání akademické obce PF UP. Místo původního květnového
termínu se setkání uskuteční na začátku nového akademického roku.
Soutěž Mezinárodní Středoškolský Moot Court má za sebou další úspěšný ročník, tentokrát už sedmý. V ústním finálovém kole, které se konalo 20. května na PF UP, poměřilo své znalosti a argumentační schopnosti
celkem 16 týmů. Letos poprvé soudci rozhodovali o dvou vítězích, za stranu státu a za stranu stěžovatele. Nejlepší výkon podle poroty podala za stranu stěžovatele Klára Faltusová reprezentující gymnázium Jana Nerudy
v Praze pod vedením Adély Brozmanové studentky Právnické fakulty UK, za stranu státu vyhrála Daniela Tůmanová reprezentující Gymnázium a Leteckou střední odbornou školu v Moravské Třebové pod vedením Jana
Jansy, který studuje Právnickou fakultu Univerzity Palackého. Porota také udělila cenu nejlepšímu řečníkovi.
Tím se stal Jan Zahradníček. Spolu se spolužáky Janem Kratochvílem a Prokopem Černoušek z Gymnázia Brno,
Křenová navíc získal i cenu na za nejlepší podání za stranu stěžovatele. Za stranu státu pak nejlepší podání odevzdal tým ve složení Johanka Becková, Kristýna Střasáková a Aneta Hošková z pražského Gymnázia na Zatlance.
Simulované soudní jednání před Evropským soudem pro lidská práva každoročně přiláká mnoho zájemců z řad
středoškoláků, kteří si chtějí právní argumentaci vyzkoušet. Letos odevzdalo písemné podání celkem 47 týmů,
které nejprve soutěžily ve fakultních kolech.
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»

»
»

Do letních prázdnin připravuje PF UP ještě dva webináře pro odbornou veřejnost. První, nazvaný Pracovní
podmínky ve světle digitálních technologií, je naplánovaný na 27. května a lektorem bude JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. z katedry soukromého práva a civilního procesu. Druhý webinář, vedený JUDr. Alešem Máchou,
Ph.D. z katedry správního práva a finančního práva na téma Nový stavební zákon – připravovaná institucionální novela a její dopady do nové právní úpravy se uskuteční 22. června. Podrobnosti k webinářům najdete
na fakultním webu. Pro zaměstnance fakulty jsou webináře zdarma.
Andrej Poleščuk, student 5. ročníku magisterského programu Právo a právní věda PF UP, na svém Twitteru každý den podrobně informuje o průběhu války na Ukrajině. „Chci tak přispět k porážce zla,“ říká osmadvacetiletý
student. Andrej Poleščuk byl na konci dubna hostem pořadu DVTV.
Zveme vás na další dvě 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 v květnu dva nové díly podcastu Judikatúra: Absolutní ochrana pohledávky? | Elektronické podepisování. Pustit si všechny díly můžete zde.

Očekávané události
31. května | konečný termín pro podávání e-přihlášek na doktorské studium na PF UP
7. června | konference Rozcestník práva hospodářské soutěže a práva duševního vlastnictví | prezenčně i online
9. a 10. června | konference Olomoucké právnické dny | PF UP
13. června | posemestrální setkání zaměstnanců PF UP | Pivnice Doga
1. července | promoce absolventů programu Právo a právní věda a rigorózního řízení | PF UP, aula
18. července | promoce absolventů programu Právo ve veřejné správě a programu Politologie, obor Evropská
studia se zaměřením na evropské právo | PF UP, aula
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 29. června 2022.
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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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