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PODĚKOVÁNÍ DĚKANA PF UP VÁCLAVA STEHLÍKA
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
milé studentky, milí studenti,
máme za sebou další akademický rok. Výjimečný a současně náročný rok, kdy si naše fakulta připomínala 30 let od
svého obnovení a kdy do životů nás všech doslova vrhla válka na Ukrajině. Jsem velmi rád, že se vše podařilo zvládnout bez problémů, a jsem vděčný, že i naše fakulta, často Vašim osobním přičiněním, pomáhá studentům a kolegům
z Ukrajiny ve složité životní situaci.
Všem svým kolegům, akademikům a zaměstnancům fakulty, chci poděkovat za pracovní nasazení, spolupráci a toleranci spojené s výukou a zkoušením či provozem a fungováním fakulty. Studentům držím palce při zkouškách.
Užijte si povedené prázdniny a dovolené plné skvělých zážitků, a především zaslouženého odpočinku. Už teď se těším
v září na fakultě na viděnou.
Václav Stehlík,

děkan PF UP v Olomouci

Přečtěte si na Žurnálu online
» Nově vzniklé Centrum pro soutěžní právo uspořádalo mezinárodní konferenci
» Evropští akademici pomáhají Ukrajině. Ondrej Hamuľák odučil kurz zaměřený na unijní právo
» Olomoucké právnické dny přilákaly na dvě stě účastníků
» Mezinárodní letní škola k uprchlickému právu bude věnována válce na Ukrajině
» Právník Petr Tégl získal prestižní cenu za odborný článek
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Vědecká a tvůrčí činnost
» Děkan fakulty doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D. rozhodl dne 24. června 2022 o udělení historicky prvních

Cen děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za excelentní výsledky v tvůrčí činnosti. Cena
děkana byla zavedena v roce 2021 vnitřní normou PF-B-21/11. Na cenu za rok 2021 bylo nominováno celkem
7 odborných knih a 5 odborných článků. Všechny nominace posoudila fakultní Komise pro ediční činnost
a kvalitu výzkumu na PF UP. S přihlédnutím k jejímu doporučení se děkan fakulty rozhodl udělit cenu děkana
autorům z řad akademických pracovníků fakulty za celkem 8 níže uvedených excelentních publikací.

ANDRAŠKO, J.; MESARČÍK, M.; HAMUĽÁK, O. The regulatory intersections between artificial intelligence, data
protection and cyber security: challenges and opportunities for the EU legal framework. AI & SOCIETY (2021)
36:623–636. Odborný článek publikovaný v 1. kvartilu v rámci databází WoS/Scopus.
BÍLÝ, J. Ius Montium: Právo moravských vinohradních hor v kontextu střední Evropy I. a II., Key Publishing, 2020.
Exceletní právně-historická odborná publikace.
FRUMAROVÁ, K., GRYGAR, T., POUPEROVÁ, O., ŠKUREK, M. Správní právo procesní. 1. vydání. Praha: C.H.Beck,
2021. Špičkový didaktický text.
GÁBRIŠ, T.; HAMUĽÁK, O. 5G and Digital Sovereignty of the EU: The Slovak Way. TalTech Journal of European
Studies (2021) 11:25-47. Odborný článek publikovaný v 1. kvartilu v rámci databází WoS/Scopus.
HOLÁ, L., URBANOVÁ, M. a kol. Mediace v praxi optikou empirického výzkumu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020.
Excelentní interdisciplinární odborná kniha.
HOLÁ, L.; URBANOVÁ, M.; FIEDOR, D. Mediation and the degree of its institutionalization in the Czech Republic
within the context of the development of the discipline in Europe. Conflict Resolution Quarterly (2021) 38:387403. Odborný článek publikovaný ve 2. kvartilu v rámci databází WoS/Scopus.
POKLADNÍKOVÁ, J.; TELEC, I. Provision of complementary and alternative medicine: Compliance with the health
professional requirements. Health Policy (2020) 124: 311-316. Odborný článek publikovaný v 1. kvartilu v rámci
databází WoS/Scopus.
ZBÍRAL, R. (ed). The Cradle of Laws: Drafting and Negotiating Bills within the Executives in Central Europe. Oxford,
Baden-Baden: Hart Publishing / Nomos, 2020. Špičková mezinárodní odborná kniha.

»

»

Několik stovek účastníků z více než padesáti zemí světa se sešlo na 14. ročníku mezinárodní konference k problematice kybernetické bezpečnosti – International Conference on Cyber Conflict: Keep Moving!, kterou
na přelomu května a června pořádalo NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence se sídlem
v Tallinnu. Interdisciplinární konference přilákala do Estonska odborníky z akademické sféry i praxe, včetně
zástupců ozbrojených sil. Olomouckou fakultu, její Centrum pro mezinárodní humanitární a operační právo
reprezentovali v Tallinu JUDr. Martin Faix, Ph.D. MJI a Mgr. Petr Stejskal, LL.M. Ph.D. z katedry mezinárodního
a evropského práva. Do konference se zapojili aktivně s příspěvkem Legal Aspects of Misattribution Caused
by Cyber Deception. Spolu s nimi se čtyřdenního odborného setkání zúčastnil i doktorand Mgr. Jakub Spáčil.
Při příležitosti červnové konference Weyrovy dny právní teorie se uskutečnil křest knihy Profesní etika právníků
vydané nakladatelstvím Nugis Finem Publishing. Profesní etika je stále ještě nedostatečně zastoupenou oblastí
vzdělávání právníků, nově vydaná učebnice napsaná autory působícími napříč právnickými fakultami a profesemi je prvním uceleným studijním textem o tomto oboru zohledňujícím české reálie a českou právní úpravu.
Mezi autory má zastoupení i olomoucká fakulty. Členem autorského kolektivu je JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.
z katedry ústavního práva. Kmotrou knihy se stala bývalá prezidentka Soudcovské unie Mgr. Daniela Zemanová. Po křtu knihy následovala panelová diskuze s autory, kterou moderoval absolvent PF UP Mgr. Ing. John A.
Gealfow. Knihu je možné objednat si elektronicky na e-shopu Nugis Finem Publishing.
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»

Pod záštitou Unie obhájců ČR a vedením prof. JUDr. Bc. Tomáše Gřivny, Ph.D. z PF UK vyšla v nakladatelství
Aleš Čeněk nová publikace „Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR: pohledy zpět i vpřed“.
Z olomoucké právnické fakulty se na publikaci podílel JUDr. Tomáš Grygar (katedra správního práva a finančního práva), a to kapitolou věnovanou konkurenci trestního a přestupkového řízení proti právnické osobě po
rekodifikaci správního trestání. Kniha přináší komplexní přehled o vývoji právní úpravy trestní odpovědnosti
právnických osob a jejích slabých místech, přínosech i nedostatcích aplikační praxe i komparaci s některými
zahraničními poznatky. Stranou pozornosti pak nezůstaly ani procesní aspekty a meziodvětvové souvislosti.
Publikace je dostupná rovněž jako e-book.

Z akademického senátu
» Akademický senát PF UP odsouhlasil jmenování členů Disciplinární komise PF UP na období od 1. července

2022 do 30. června 2024. Členové z řad akademických pracovníků: JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D., doc. JUDr.
Filip Ščerba, Ph.D., JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. Členové z řad studentů: Renáta Boráková, Mgr. Denisa Coufalová
a Bára Pavlásková.

Zahraniční spolupráce
» Docentka práv Alla Fedorová z Kyjevské národní univerzity Tarase Ševčenka získala na PF UP pozici postdok-

torandského vědeckého pracovníka. Pracovní smlouvu má do konce kalendářního roku. Pracovat bude pod
supervizí doc. JUDr. Václava Stehlíka, LL.M. Ph.D. z katedry mezinárodního a evropského práva.

»

Jedno z nově vzniklých náměstí s kruhovým objezdem v polské Lodži ponese jméno Václava Havla. Stalo se
tak na návrh prof. Krzysztofa Skotnického, honorárního konzula České republiky v Polsku a vedoucího katedry
ústavního práva Fakulty práva a správy lodžské univerzity. Prof. Skotnický je v Olomouci dobře znám, dlouhodobě spolupracuje s právnickou fakultou UP a je jedním z organizátorů pravidelných česko-polských právnických seminářů, jejichž již VII. ročník proběhl letos v Gdaňsku.

Studentské záležitosti
» Organizační tým soutěže Mezinárodní Středoškolský Moot Court hledá mezi studenty práv nové posily – zá-

jemce, kteří by se chtěli podílet na přípravě dalšího ročníku. A co vás čeká? Jedinečný podzimní workshop,
přátelská atmosféra, kreativní práce na zadání případu pro simulované soudní jednání, role ústavního soudce,
zákonodárce i novináře a dva kredity. Podrobnosti najdete na e-nástěnce. Pokud se chcete přidat, stačí vyplnit
krátký dotazník, a to nejpozději do 30. června.

»

Právnická fakulta spustila přihlašování pro zájemce o placené programy Právo a právní věda v celoživotním
vzdělávání a Právo ve veřejné správě v celoživotním vzdělávání určené primárně zájemcům o řádné studium.
Přihlašování je možné do 31. srpna. Podrobnosti na webu fakulty.
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»

»

Zahraniční oddělení PF UP vyhlásilo výběrové řízení pro zájemce o účast na Francouzsko-české letní škole
práva, která se uskuteční na konci prázdnin (30. srpna až 2. září 2022) v Clermont-Ferrand ve Francii. Vybraní
studenti obdrží stipendium na podporu účasti zahrnující příspěvek na dopravu (ubytování i stravu hradí francouzská strana). Přihláškou je strukturovaný životopis zaslaný na radana.kuncova@upol.cz nejpozději do 30.
června 2022. Podrobné informace na e-nástěnce.
Po covidové pauze bude pokračovat Česko-rakouská letní škola soukromého práva, kterou organizují vyučující
z Wirtschaftsuniversität Wien, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého. Konat se bude v krásném prostředí kláštera Želiv od 17. srpna do 19. srpna. Letošní ročník se bude kromě jiného věnovat odpovědnosti
člena voleného orgánu právnické osoby a započtení. Jednacím jazykem je němčina. Kromě odborné náplně na
účastníky čeká bohatý společenský program včetně návštěvy místního pivovaru. Zájemci se mohou přihlašovat do konce června na e-mail filip.melzer@upol.cz.

Různé
» Ve dnech 20. –22. 6. 2022 se konalo setkání kateder ústavního práva, které letos organizačně zaštiťovala PF
MU a k místu setkání zvolila malebné město Telč. Setkání se za PF UP zúčastnili všichni členové olomoucké katedry ústavního práva. Na programu bylo pět dílčích pracovních setkáních věnovaných řadě aktuálních témat
(trestní stíhání projevů schvalujících ruskou agresi, použití umělé inteligenci na rozpoznávání obličejů ve válce,
blokování dezinformačních webů, poměrný volební systém v kontextu nálezu Pl. ÚS 44/17, přezkum voleb
před ÚS, aktivní legitimace obecných soudů v řízeních dle čl. 95 odst. 2 Ústavy, sporné otázky týkající se rozhodování 8:7 ve prospěch zrušení právního předpisu, inflace práva na spravedlivý proces v řízení před ÚS, práva
transgender osob, jakož i další otázky práva na rovné zacházení, využití losu jako demokratického nástroje,
povinné očkování v kontextu testu proporcionality, předběžné otázky k ESD v praxi českých soudů a řada dalších témat). Část jednání byla věnována též způsobu organizace výuky ústavního práva i práva základních práv
na jednotlivých fakultách (PF UK, PF MU, PF UP), struktuře a náplni předmětů pokrývajících materii ústavního
práva i formě zkoušení jednotlivých předmětů včetně role klauzurních prací. Více než 40 účastníků akce bylo
příslibem odborného obohacení a bohatých diskusí, ať již na formálních setkáních či v rámci neformálního
programu.

»

»

Olomoucká právnická fakulta připravuje Stříbrnou promoci svých absolventů. Srdečně zváni jsou všichni
absolventi z roku 1996 a 1997. Promoce se uskuteční v sobotu 15. října v aule fakulty. Fakulta prosí absolventy
o registraci předem. Více informací zde.

Právnická fakulta připravila pro zájemce kurz Základní výcvik v mediaci. Vzdělávání v mediaci, připravené olomouckou fakultou, je jedinečné v tom, že je jako jediné v ČR poskytované veřejnou univerzitou. Je zaměřené
na získání základních znalostí a dovedností pro efektivní řešení konfliktů v různých oblastech. Reaguje na poptávku po vzdělávání v mediaci v souvislosti se zákonem o mediaci a poskytuje základní vzdělání budoucím
zapsaným mediátorům. Staví na vyváženém propojení teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi, na
úzké spolupráci akademické půdy a praxe. Tomu také odpovídá složení lektorského týmu. Kurz v celkové dotaci
100 hodin se uskuteční v podzimním termínu (říjen, listopad) ve čtyřech třídenních blocích. Veškeré podrobnosti, včetně přihlašování, zde.
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Univerzity Palackého v Olomouci

PF.UPOL.CZ
@PRAVNICKA.FAKULTA.UP

PF_UPOL
PF_UPOL

STRANA 5

»
»

»

Katedra politologie a společenských věd získala nové větší prostory. Z 1. podlaží budovy B se přestěhovala do
3. podlaží. Nové zázemí katedry vzniklo díky přestavbě staré knihovny. Členové katedry mají nyní k dispozici
oproti původním prostorám o jednu kancelář navíc.
Nezisková organizace Nugis Finem, založená studenty, dnes již absolventy, olomoucké právnické fakulty, ve
spolupráci s katedrou klinického právního vzdělávání a rozvoje profesních dovedností PF UP připravily seriál, který zájemci najdou na webu Nugis Finem. Seriál se věnuje fenoménu Street Law a metodám, které se
v rámci něj používají. Autorkou prvního dílu je Mgr. Kateřina Augustinová, absolventka PF UP. Na další díl se
čtenáři mohou těšit na začátku července.
Zveme vás na další 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 nové díly podcastu Judikatúra: Jak je na
tom česká civilistika? | Škoda na věci. Všechny díly si můžete pustit zde.

Očekávané události
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
17.-19. srpna | Česko-rakouská letní škola soukromého práva | Želiv
15.–25. srpna | International Summer School in Refugee Law and Rights | PF UP
6. září | konference Doc. Emil Hácha (1872-1945) - pohnutý osud v pohnuté době | PF UP

» Přihlašování na konferenci je možné do 15. srpna. Veškeré informace na webu fakulty.
Letní provoz
» Od 4. července do 26. srpna bude omezen provoz budov PF UP. Obě budovy budou otevřeny v pracovní dny
od 7:30 do 16:00.

Studijní oddělení
1. 7. –29. 8.
PO 9:00–11:00
ST 9:00–11:00
4. 7. zavřeno
30. 8. –31. 8. zavřeno
Pokladna – podatelna
PO 9:30–12:00
ST 9:30 – 12:00
PÁ 9:30 – 12:00
Bistro FreshUP
4. 7.–8. 7. zavřeno
PO–PÁ 7:30–14:30

Knihovna
20. 6.–1. 7.
PO 8:00 – 15:00
ÚT 8:00 – 15:00
ST 8:00 – 15:00
ČT 8:00 – 15:00
PÁ 8:00 – 14:00
4. 7.–8. 7. zavřeno
11. 7.–26. 8.
ÚT 9:00 – 14:00
ČT 9:00 – 14:00
25. 7.–5. 8. zavřeno
29. 8.–31. 8.
PO 8:00 – 15:00
ÚT 8:00 – 15:00
ST 8:00 – 15:00

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 28. září 2022.
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Univerzity Palackého v Olomouci
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