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DĚKAN VÁCLAV STEHLÍK K ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU

Vážené členky a členové akademické obce, vážení zaměstnanci, 

dovolte, abych vás pozdravil na začátku nového akademického roku. Je potěšující, že naše fakulta opět ožila a mů-
žeme se potkávat tváří v tvář na její půdě, ať s pedagogy, tak i se studenty. Doufám, že jste v letních měsících nejen 
složili všechny zkoušky, popř. měli čas na tvůrčí činnost, ale si i dostatečně odpočinuli a mohli tak do nového semestru 
vstoupit s chutí, energií a elánem. 

Už na začátku semestru přišlo několik důležitých momentů, připomenu alespoň dva. Jednak jsem mohl neformálně 
pasovat studenty a studentky prvních ročníků a přivítat je tak na fakultě a v naší akademické obci. Na tomto místě 
chci našim pomyslným „freshmanům“ popřát, ať co nejdéle vydrží „svěží“ a plni sil, ať se jim ve studiu daří a ať se brzy 
v budovách právnické fakulty, ale zejména v právu najdou. Dále došlo k významné události: v minulém týdnu jsme 
podpisem memoranda formalizovali naši dlouhodobou spolupráci s Ústavním soudem. Tato spolupráce tak doplňuje 
obdobný dokument, který jsme podepsali v červnu s Nejvyšším soudem.

Na podzim nás kromě intenzivní výuky čeká několik událostí. Zmínil bych jednak konferenční aktivity, mezi jinými 
tradiční Debaty mladých právníků, či stříbrnou promoci absolventů. Nadto bych se rád v průběhu podzimu potkal 
na neformálním setkání jak s učitelskou, tak i studentskou částí akademické obce. Samozřejmě se velmi rád potkám 
v případě potřeby i individuálně. Rád bych od vás slyšel jakékoli podněty na zlepšení fungování fakulty a zpříjemnění 
prostředí a jejího zázemí. 

Vážená akademická obci, přeji nám všem úspěšný podzim a těším se na setkání s vámi.
 Václav Stehlík, děkan PF UP v Olomouci

Přečtěte si na Žurnálu online
 » Na právnické fakultě vyberou nového člena Akademického senátu UP z pěti kandidátů

 » Právnická fakulta podepsala Memorandum o spolupráci s Ústavním soudem

 » Doktorand právnické fakulty Jakub Spáčil uspěl se svou vědeckou prací

 » Olomoučtí právníci připravili speciální číslo časopisu Padovské univerzity
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https://www.pf.upol.cz/nc/zprava/clanek/na-pravnicke-fakulte-vyberou-noveho-clena-akademickeho-senatu-up-z-peti-kandidatu/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/pravnicka-fakulta-podepsala-memorandum-o-spolupraci-s-ustavnim-soudem
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/doktorand-pravnicke-fakulty-jakub-spacil-uspel-se-svou-vedeckou-praci
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/olomoucti-pravnici-pripravili-specialni-cislo-casopisu-padovske-univerzity
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Z akademického senátu
 » Akademický senát PF UP na svém zářijovém zasedání odsouhlasil záměr fakulty akreditovat samostatný  

doktorský studijní program Právní dějiny a římské právo.

Vědecká a tvůrčí činnost
 » Prestižní grant v rámci Norských fondů se podařilo získat doc. JUDr. et Mgr. Ondřeji Horákovi, Ph.D. z katedry teo-

rie práva a právních dějin. Na projektu The Liechtensteins in Czechoslovakia and Central European Legal Science, 
který je financovaný z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021, bude pracovat od 
letošního září do července 2024. Výsledkem jeho badatelské práce bude vydání dvou dílů dvojjazyčné odborné 
publikace, která bude mapovat vývoj právních vztahů mezi rodem Lichtenštejnů, Lichtenštejnským knížectvím 
a Československem v 1. polovině 20. století. Partnerem projektu je Česko-lichtenštejnská komise historiků.

 » Letošní v pořadí již 15. ročník vědecké konference Olomoucké debaty mladých právníků se uskuteční 21. října 
v prostorách PF UP. Konference od svého založení klade důraz na vytváření platformy pro setkávání, diskuse 
a výměny názorů především mladších vědců. V letošním roce organizátoři zvolili program rozdělený do tematicky 
zaměřených sekcí. Bude jich celkem pět – Application of EU Charter of Fundamental Rights on the National Level 
– scope, limits, experience, practice, Moderní výzvy civilního procesu, Výzvy pro liberální demokracii z pohledu 
organizace státu a lidských práv, Aktuální výzvy správního práva a Soukromé právo v recentní judikatuře vysokých 
soudů. Zájemci o účast se mohou přihlašovat elektronicky do 10. října. Podrobnosti na webu konference.

 » Na úřední desce PF UP naleznete vyhlášení výzvy na předkládání přihlášek do Vnitřní grantové soutěže,  
kterou děkan vyhlásil na začátku prázdnin. Účelem výzvy je vytvořit podmínky pro konkurenceschopný vý-
zkum realizovaný akademickými a výzkumnými pracovníky PF UP, zlepšit kvalitu výzkumné činnosti, napomoci 
pracovníkům v dosahování excelentních výsledků a umožnit jim rozvíjet svůj výzkumný potenciál. Přihlášku 
je možné podat do jednoho z pěti okruhů (malé projekty základního výzkumu; výzkumné skupiny; projekty 
mezinárodní spolupráce; projekty na vytvoření speciální pozice hostujícího postdoka; koncepty výzkumných 
projektů) a to do 14. října 2022.

 » Děkan PF UP vyhlásil výzvu na doktorské StartUP granty pro akademický rok 2022/2023. Jde o krátkodobé starto-
vací granty určené studentům prvního a druhého ročníku doktorského studijního programu na období od listo-
padu do ledna daného akademického roku. Předpokládá se, že účastník StartUP grantu bude následně pokračo-
vat svým výzkumem v rámci projektu podaného do Studentské grantové soutěže IGA nebo jiným srovnatelným 
výzkumem a že se zúčastní Studentské soutěže odborných prací SVOČ. Podávání návrhů projektů je možné od 
15. září do 15. října 2022. Všechny důležité informace jsou k dispozici na webu určeném studentům.

https://www.pf.upol.cz/odmp/#c22003
https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Veda_a_vyzkum/souteze/2022/Vyhlaseni_VGS_2023.pdf
https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Veda_a_vyzkum/souteze/2022/StartUP_granty_vyhlaseni_2022.pdf
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 » V nakladatelství Leges vyšla nová obsáhlá publikace Správní soudnictví, na které se podíleli odborníci hned ze 
tří právnických fakult, v čele s akademiky z katedry správního práva a finančního práva olomoucké právnické 
fakulty. Tu v autorském kolektivu reprezentuje doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D., JUDr. Tomáš Grygar, doc. 
JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. a JUDr. Martin Škurek, Ph.D. Kniha je vůbec prvním uceleným monografickým 
zpracováním problematiky správního soudnictví za dobu téměř 20 let účinnosti soudního řádu správního. 

Zahraniční spolupráce
 » Právnická fakulta bude v letech 2023-2024 spolupracovat na mezinárodním projektu Baltic Chain, který je finan-

covaný Evropskou komisí v rámci programu European Remembrance. Cílem projektu je formou vernisáží, debat, 
kulturních a společenských akcí a soutěží pro studenty připomenout význam tzv. baltské cesty (baltského řetězu) 
– události ze srpna 1989, kdy miliony obyvatel Estonska, Lotyšska a Litvy vytvořily lidský řetěz, aby nenásilnou 
formou vyjádřily své politické postoje a tužbu obyvatel Pobaltí pro nezávislosti na Sovětském svazu. Projekt má 
připomenout význam občanské angažovanosti a potřeby aktivní obrany demokracie. Na projektu budou spo-
lupracovat partneři z Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska, České republiky, Slovenska a Španělska. Koordinátorem 
projektu za PF UP je JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. z katedry mezinárodního a evropského práva.

 » Akademický sbor právnické fakulty získal na akademický rok 2022/2023 posilu. Americká právnička dr. I-Hsun 
Sandy Chou bude působit na fakultě díky Fulbrightovu stipendijnímu programu. Do Olomouce přicestovala z Ka-
lifornie, z Brandman University/Chapman University College v Irvine. V zimním semestru bude učit předmět 
International Business Law.

Studentské záležitosti
 » Už jen do 30. září se mohou zájemci přihlašovat do nového ročníku soutěže Lidskoprávní Moot Court. Soutěž 

v simulovaném právním jednání, v níž studenti řeší případ s lidskoprávním přesahem, je vhodná i pro studenty 
z nejnižších ročníků a moot courtové začátečníky. Pokud máte chuť si zasoutěžit, můžete se přihlásit prostřed-
nictvím tohoto odkazu. S případnými dotazy se obracejte na fakultní koordinátorku Mgr. Martinu Grochovou, 
Ph.D. (martina.grochova@upol.cz). Připravovaný ročník organizuje Česká společnost pro evropské a srovná-
vací právo.

Různé
 » 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, připravili zářijový díl svého podcastu Judikatúra na téma 
Smlouva o smlouvě budoucí a zvláštní forma. Všechny díly si můžete pustit zde.

https://forms.gle/9G4ssK3gaGpgkJWNA
https://pravo21.cz/podcasty-podrubriky/judikatura
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 » První stříbrnou promoci svých absolventů připravuje právnická fakulta. Setkání je určeno všem absolventům 
z let 1996 a 1997. Promoce se uskuteční v sobotu 15. října v aule PF UP. Podrobnosti na webu fakulty.

 » Právnická fakulta vyhlásila nový ročník soutěže Právník ze střední. Jejím cílem je rozvoj právní gramotnosti 
středoškolských studentů; soutěž napomůže ke zlepšení jejich právních znalostí, komunikačních a argumen-
tačních dovedností. Soutěž má dále za cíl motivovat studenty středních škol k právnímu vzdělání a k rozvoji 
zájmu o právní obor jako takový. Více o soutěži zde.

 » O prázdninách vznikly dva nové díly pořadu Leviathan: Podcast o ústavním právu. Pořadem provází JUDr. Zde-
něk Červínek, Ph.D. z katedry ústavního práva. Hostem červencového dílu byl JUDr. Martin Kopa, Ph.D., soudce 
správního úseku Krajského soudu v Brně. Společně si povídali o soudcích na sociálních sítích. V srpnu k mikro-
fonu usedla JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudkyně Evropského soudu pro lidská práva. Oba rozhovory si 
můžete poslechnout zde.

 » Právnická fakulta se i letos zapojí do programu celorepublikové akce Noc vědců. Pro širokou veřejnost připra-
vila dvě popularizační přednášky. Vezměte své partnery, kamarády či rodinné příslušníky a přijďte v pátek 30. 
září od 18:00 zažít večerní fakultu a právo trochu jinak. Podrobnosti k přednáškám Mgr. Haliny Šimkové a doc. 
JUDr. Petra Tégla, Ph.D. na webu akce. 

Očekávané události
30. září | Noc vědců | od 18:00 | PF UP, MS1

4. října až 10. října | doplňovací volby do AS UP | elektronicky na volby.upol.cz

5. října | promoce absolventů doktorských studijních programů | 11:00 | aula PdF UP

6. října | Odškodňování obětem krok za krokem – interaktivní seminář pro studenty PF UP | 15:00-18:00 | PF UP, MS1
 (kapacita semináře je naplněna)

6. října | Developing International and Intercultural Leadership – 1. část kurzu pro doktorandy 

14. října | konečný termín k předkládání přihlášek do Vnitřní grantové soutěže PF UP

15. října | Stříbrná promoce absolventů UP | od 10:00 | PF UP

20. října | zahájení kurzu Výcvik v mediaci (doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D.) | PF UP

21. října | konference Olomoucké debaty mladých právníků | PF UP

21. října | Novinky v právní úpravě daní (doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.) – přednáška pro absolventy
   | 14:00-15:30 | online

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 26. října 2022.

zPRÁVOdaj Právnické fakulty Univerzity Palackého | vychází jako měsíčník | za obsah odpovídají doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D., proděkanka JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
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https://www.pf.upol.cz/absolventi/
https://sway.office.com/itFjKvVBwPePw1CX?ref=Link&fbclid=IwAR1XG5qhZcfEli9sPo_HkpYhHgMZYmz7mIL9nbevocinoGxU4UGuXwy2YFE
https://ceskepodcasty.cz/podcasty/leviathan-podcast-o-ustavnim-pravu
http://www.nocvedcu.cz/misto/551-pravnicka-fakulta

