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SETKÁNÍ S VEDENÍM FAKULTY
Informovat o aktuálním dění na fakultě, připravovaných novinkách a dalším směřování fakulty a současně vyslech-
nout si podněty kolegů akademiků a studentů. To bude hlavním cílem dvou setkání, která připravuje vedení právnické 
fakulty.

14. listopadu 2022 |16:30-18:00 | PF UP, MS2
Setkání vedení PF UP s akademickými pracovníky
21. listopadu 2022 | 18:15-19:45 | PF UP, MS2
Setkání vedení PF UP se studenty

 Na obě akce srdečně zve děkan Václav Stehlík a jeho tým.

Přečtěte si na Žurnálu online
 » Vzkaz „stříbrných“ absolventů: Ať se právnické fakultě dál daří, my si to přijdeme zase zkontrolovat

 » Právnickou fakultu bude v Akademickém senátu UP zastupovat Kateřina Kaprálová

Vědecká a tvůrčí činnost
 » Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP pořádá workshop s názvem Modern technologies in teaching and EU 

legal practice – new approaches and challenges in the time of a war in Ukraine. Odborné setkání se uskuteční 3. 
listopadu na PF UP. Podrobný program workshopu naleznete v zde. Akce se koná v anglickém jazyce a v hybridní 
formě. Pro zájemce o účast je určen přihlašovací formulář. Konečný termín pro přihlášení je 30. října.

 » V září vyšel velký komentář k Listině základních práv a svobod. Komentář je určen především pro praxi. Je založen 
na pečlivé kritické analýze judikatury Ústavního soudu, který Listinu autoritativně vykládá. Komentář obsahuje 
rozbor a odkazy na tisíce rozhodnutí Ústavního soudu, obou nejvyšších soudů i Evropského soudu pro lidská 
práva. Jednotlivé kapitoly komentáře jsou přehledně členěny podle témat, aby v něm bylo možno rychle najít 
hledanou informaci. Cílem zkušeného kolektivu autorů bylo, aby advokáti, soudci, státní zástupci i ostatní právní 
praktici našli v komentáři vyčerpávající odpovědi na lidskoprávní otázky, které v praxi vznikají. Spoluautory ko-
mentáře jsou i dva akademici z PF UP – Mgr. Jan Kratochvíl, Ph.D. a JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D., oba z katedry 
ústavního práva.
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https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/vzkaz-stribrnych-absolventu-at-se-pravnicke-fakulte-dal-dari-my-si-to-prijdeme-zase-zkontrolovat
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/pravnickou-fakultu-bude-v-akademickem-senatu-up-zastupovat-katerina-kapralova
https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Seminare/2022/2022_11_Workshop_on_New_methodological_final2.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DvLCC_8CY0ugSl-1gEPeicx8FqoQoy1Gmy7HP_rFRfFUMDhUVE1VRFBZU0NSVVRUU0lWWDJXWE1PUS4u&web=1&wdLOR=c0BFC6A91-9609-43BD-B327-BBC913F7D45F
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 » Katedra klinického právního vzdělávání a rozvoje profesních dovedností srdečně zve na konferenci Využití digita-
lizace při poskytování právního poradenství v klinickém právním vzdělávání, která se uskuteční ve dnech 24.-25. 
listopadu na půdě PF UP. Přihlaste se se svými příspěvky do 14. listopadu, nebo si přijďte poslechnout příspěvky 
ostatních. Veškeré informace jsou dostupné zde.

 » Katedra politologie a společenských věd pořádá workshop pro všechny zájemce o problematiku migrace z řad vý-
zkumníků a studentů UP. Cílem workshopu Migrace jako téma výzkumu je identifikovat témata pro další výzkum 
v oblasti migrace, vhodné metody výzkumu a případně také seznámit účastníky workshopu s výsledky vlastního 
výzkumu. Workshop je tak vhodným místem pro sdílení myšlenek a rozdílných přístupů k výzkumu migrace pro 
mladé vědce i zkušenější badatele, a to bez ohledu na obor působení, a také získání zpětné vazby v přátel-
ském prostředí. Akce se uskuteční 30. listopadu od 14:00 do 17:00 v učebně K.21. Pro pasivní i aktivní účast na 
workshopu se prosím kvůli omezené kapacity míst a zajištění drobného občerstvení registrujte do 23. listopadu 
na adrese ondrej.filipec@upol.cz.

 » Dne 21. října se uskutečnil 15. ročník konference Olomoucké debaty mladých právníků. Program konference 
byl rozdělen do pěti tematických sekcí: Application of EU Charter of Fundamental Rights on the National Level 
– scope, limits, experience, practice (garant JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.), Moderní výzvy civilního procesu 
(garantky JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. a JUDr. Jana Petrov Křiváčková, Ph.D.), Aktuální výzvy správního práva 
(garant JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.), Soukromé právo v recentní judikatuře vysokých soudů (garantka doc. JUDr. 
Blanka Vítová, LL.M. Ph.D.) a Výzvy pro liberální demokracii z pohledu organizace státu a lidských práv (garanti 
doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. a JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D.). Konference přilákala na sedmdesát účastníků.

Studentské záležitosti
 » Už jen do 31. října je možné se přihlašovat do soutěže Lidskoprávní Moot Courtu. Podstatou soutěže je vyzkoušet 

si zastupovat klienta u soudu – zpracovat právní podání a následně hájit jeho zájmy při ústním jednání. Soutěž 
je vhodná pro studenty všech ročníků, včetně prvního. Veškeré informace o soutěži naleznete na webu České 
společnosti pro evropské a srovnávací právo, která soutěž pořádá.

 » Filip Zátopek, student 5. ročníku programu Právo a právní věda, uspěl v Přeboru Univerzity Palackého v přespol-
ním běhu. V silné konkurenci na trati 5,5 km obsadil 3. místo. Více o závodu na Žurnále UP online. 

 » ELSA Czech Republic vyhlásila další ročník tradiční soutěže pro studenty všech právnických fakult v ČR Czech 
Moot Court Competition. Letos nově se zaměřením na rodinné právo. Zájemci se mohou přihlašovat do 31. října. 
Více informací včetně zadání a pravidel najdete ve facebookové události.

https://bit.ly/konference-digitalizace-PFUP
https://csesp.cz/pravidelne-akce/lpmc
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/prespolni-beh-ovladla-matejakova-a-bachan/?fbclid=IwAR2he5-CA7SOK-m5lBTWUdr3Yw0VtavZqBszZhO9YqDxs4dP-TyPmFBYFik
https://www.facebook.com/events/1466139627205107/?ref=newsfeed&fbclid=IwAR3weCSnIC6edLHseK9ihW7pvLLLx5pLPlnt7D5RQtVj9EBntpzBj8qEYLs
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Různé
 » Právnická fakulta má novou tištěnou brožuru v anglickém jazyce určenou k propagaci fakulty. Brožura o čtyřiceti 

stranách cílí především na uchazeče o studium ze zahraničí a bude využívaná hlavně při zahraničních výjezdech 
vedení fakulty a akademiků. Na její přípravě se podílelo zahraniční oddělení a oddělení komunikace, vnějších 
vztahů a konferenční podpory. Brožura byla pokřtěna v polovině října v rámci fakultního Erasmus Day. Současně 
s brožurou vznikly fotografie, které budou rovněž využívány v rámci propagace fakulty.

 » Fakulta připravuje na listopad pět webinářů pro odbornou veřejnost: Whistleblowing v praxi (8. listopadu, JUDr. 
Petr Podrazil, Ph.D.), Věcná novela nového stavebního zákona (11. listopadu, JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.), Kurz k 
opakování na obecnou část vstupní zkoušky pro znalce (18. listopadu, JUDr. Petr Ševčík, Ph.D.), Základy dědického 
práva hmotného a procesního (25. listopadu, JUDr. Iveta Vankátová, Ph.D.) a Postavení nepominutelného dědice 
(28. listopadu, JUDr. Iveta Vankátová, Ph.D.). Podrobnosti k webinářům najdete na webu fakulty. Pro zaměst-
nance jsou zdarma.

 » Právnická fakulta za podpory Krajského úřadu Olomouckého kraje zve své absolventy na webináře, kterých se 
mohou zúčastnit zdarma. V listopadu se uskuteční dva z nich: Digitální pracovní platformy (11. listopadu, JUDr. 
Petr Podrazil, Ph.D.) a Evidence skutečných majitelů (24. listopadu | Mgr. Tereza Tina Rašťáková). Více na webu 
fakulty.

 » 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 říjnový díl svého podcastu Judikatúra na téma Výklad 
právního jednání. Všechny díly si můžete pustit zde.

https://www.pf.upol.cz/verejnost/#c49592
https://www.pf.upol.cz/absolventi/#c66218
https://www.pf.upol.cz/absolventi/#c66218
https://pravo21.cz/podcasty-podrubriky/judikatura
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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 30. listopadu 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.
grafická sazba: Milan Fojt | editor: Mgr. Eva Hrudníková | E: komunikace.pf@upol.cz, T: 585 637 507 | vydání 8/2022

Očekávané události
1. listopadu | PF UP začíná přijímat e-přihlášky ke studiu na ak. rok 2023/2024

1. listopadu | zahájení materiální sbírky pro Ukrajinu (podrobnosti již brzy na webu fakulty a v Žurnále UP online)

3. listopadu | workshop Modern technologies in teaching and EU legal practice – new approaches and challenges 
                        | PF UP, rotunda i online

8. listopadu | webinář Whistleblowing v praxi | 9:00-12:30 | online

9. listopadu | školení Codexis pro studenty PF UP (pořádá ELSA Olomouc)

11. listopadu | webinář Věcná novela nového stavebního zákona | 9:00-12:00 | online 

11. listopadu | webinář pro absolventy Digitální pracovní platformy | 14:00-16:00 | online

11.-13. listopadu | Ústavněprávní výjezdní seminář | hotel Neptun Jeseníky

14. listopadu | Setkání vedení PF UP s akademickými pracovníky | 16:30-18:00 | PF UP, MS2

16. listopadu | školení Codexis pro studenty PF UP (pořádá ELSA Olomouc)

18. listopadu | webinář Kurz k opakování na obecnou část vstupní zkoušky pro znalce | 13:00-15:30 | online 

21. listopadu | Setkání vedení PF UP se studenty | 18:15-19:45 | PF UP, MS2

24. listopadu | webinář pro absolventy Evidence skutečných majitelů | 14:30-16:00 | online

24.-25. listopadu | konference Využití digitalizace při poskytování právního poradenství v klinickém právním
vzdělávání | PF UP

25. listopadu | promoce absolventů PF UP | 10:00 a 13:30 | PF UP, aula

25. listopadu | webinář Základy dědického práva hmotného a procesního | 9:00-14:00 | online

28. listopadu | webinář Postavení nepominutelného dědice | | 9:00-14:00 | online

30. listopadu | workshop Migrace jako téma výzkumu | 14:00-17:00 | PF UP, K.21

https://www.facebook.com/events/473287967889368/?ref=newsfeed

