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PŘÁNÍ DĚKANA PRÁVNICKÉ FAKULTY
Vážené kolegyně a vážení kolegové, 
vážené studentky a vážení studenti, 

dovolte mi, abych vám poděkoval za práci pro právnickou fakultu a za vaše poctivé studium v celém končícím roce. 
Chci vám popřát klidný konec roku, pokojné Vánoce a úspěšné vykročení do roku 2023. Ať je pro vás i naši fakultu 
úspěšný. Těším se v něm na viděnou. Václav Stehlík, děkan 

Přečtěte si na Žurnálu online
 » Právnická fakulta naplnila auto SUV materiální pomocí pro Ukrajinu

Vědecká a tvůrčí činnost
 » Celkem osm projektových přihlášek uspělo ve 2. ročníku vnitřní grantové soutěže na PF UP pro rok 2023. Podáno 

jich bylo celkem 12. Všechny projekty byly posouzeny dvěma posuzovateli a následně ohodnoceny panelem exper-
tů, který vypracoval doporučení pro děkana fakulty. S přihlédnutím k doporučení rozhodl děkan o podpoře projektů 
těchto řešitelů:

Okruh 1 – malé projekty základního výzkumu
 doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. | Podvody na dani z přidané hodnoty ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie 
 JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D. | Dávky na bydlení nejen v důsledku energetické krize
 JUDr. Bronislava Coufalová, Ph.D. | Legitimita zajištění věcí důležitých pro trestní řízení s ohledem na plynutí času
 JUDr. Ivana Rabinská, Ph.D. | Deset let trestní odpovědnosti právnických osob a jak dál? Analýza aktuálních aplikačních problémů
 doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. | Majetková ochrana ženy po smrti manžela v proměnách dědického práva 
 Mgr. Lucie Tungul, Ph.D. M.A  | Transnárodní mobilizace a transnárodní represe: studie turecké komunity v České republice
 JUDr. et Mgr. Lukáš Ryšavý, Ph.D. | Advokát a jeho postavení v mimosoudním řešení sporů

Okruh 3 – projekty mezinárodní spolupráce
 dr. Marko Svicevic, LL.Dip. | Palacký University Olomouc and Universität Graz Cooperation Project 2023: Re-conceiving 
the Prohibition and Regulation of the Resort to Military Force in International Law

Podrobnosti na úřední desce fakulty.
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https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/pravnicka-fakulta-naplnila-auto-suv-materialni-pomoci-pro-ukrajinu
https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Veda_a_vyzkum/souteze/2022_12_Vyhlaseni_vysledku_VGS_PF_UP_2023.pdf


S T R A N A  2

PRÁVNICKÁ FAKULTA 
Univerzity Palackého v Olomouci

PF.UPOL.CZ
@PRAVNICKA.FAKULTA.UP

PF_UPOL
PF_UPOL

Zahraniční záležitosti
 » Centrum pro mezinárodní humanitární a operační právo při katedře mezinárodního a evropského práva (CIHOL) 

připravuje na leden výjimečnou přednášku se zahraniční účastí na téma vlivového působení v akademickém sek-
toru. Přednáška se uskuteční 18. ledna od 10:00 v aule PF UP pod názvem The best practices and experience in 
countering foreign interference (CFI) in U. S. Academia. Jako řečníci vystoupí dr. Glenn D. Tiffert (Research Fellow, 
Co-Chair – Project on China´s Global Shar Power, Stanford University) a dr. Kevin R. Gamache (Associate Vice Ca-
ncellor and Chief Research Security Officer, Texas A&M University System). Američtí experti budou hovořit o za-
hraničních hrozbách pro výzkum v akademickém sektoru a představí zkušenosti a dobrou praxi v potírání těchto 
hrozeb. Podrobnosti k přednášce zde. V případě zájmu se registrujte prostřednictvím jednoduchého formuláře. 
Akci zaštítil rektor Univerzity Palackého v Olomouci, prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Studentské záležitosti
 » S ohledem na množící se stížnosti na nedostupnost skříněk umístěných v budově B upozorňujeme studenty na 

vnitřní normu PF-B-21/03 Provozní řád užívání skříněk na PF UP zveřejněnou na fakultní úřední desce. Skřínky 
jsou určeny pro krátkodobé uložení, tedy dle vnitřní normy musí být každá skříňka každý den před ukončením 
zavírací doby fakulty jejím uživatelem řádně vyklizena. Vedení fakulty současně upozorňuje, že začne aplikovat 
v plné míře čl. 4 této normy a přistoupí ke každodennímu otevírání nevyklizených skříněk.

 » Třetí ročník soutěže o udělení juniorského grantu UP pro období 2023–2025 zná vítěze. Jedním z nich je dr. Marko Svi-
cevic, LL.Dip. z právnické fakulty. A téma projektu? The Ukraine crisis – Challenging military aggression without direct 
military force: Mapping the road for European Union security and collective responses under international law. Řešiteli 
a jeho týmu gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při práci na projektu. Výsledky soutěže na webu UP.

 » I letos vyhlásila právnická fakulta grantovou soutěž pro studenty prvního a druhého ročníku doktorského studijního 
programu na období od října do února daného akademického roku – StartUP granty 2022/2023. StartUP grant je grant 
určený na startovací výzkum. Všechny návrhy projektů byly hodnoceny fakultním hodnotícím panelem. Na základě 
hodnocení bylo sestaveno pořadí projektů dle počtu bodů získaných v rámci jednotlivých hodnocení a toto pořadí bylo 
předloženo děkanovi fakulty. Ten rozhodl na základě doporučení fakultního hodnotícího panelu a s přihlédnutím k výši 
finančních prostředků alokovaných pro soutěž StartUP grantů v rozpočtu fakulty o podpoře 4 návrhů.

 Mgr. Petr Šuráň | Důstojnost tvora a člověka ve švýcarském ústavním systému

 Mgr. Mária Fančovičová | Na cestě k regulácii autonómnych zbraňových systémov – právna úprava protipěchotních
          mín jako inšpirácia?

 Mgr. Jan Zaremba | Výklad článku I Kosmické smlouvy

 Mgr. Nikola Ledvinková | Problematičnost institutu rámcových dohod z pohledu práva hospodářské soutěže

https://www.pf.upol.cz/files/userdata/PF/_Dalsi/2022/2022_12_CFI_draft.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DvLCC_8CY0ugSl-1gEPeiTFqBgV7_NtEgP9NAPhIp6hUNTJBTzQxMkdTTkpZMEMxNkJQQlE3MVJYUy4u&wdLOR=c0F4CD5DB-E676-4A7B-BC39-0B0719F03765
https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FPF-B-21-03provozni_rad_skrinky_ke_zverejneni.pdf
https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/treti-rocnik-souteze-o-udeleni-juniorskeho-grantu-up-pro-obdobi-2023-2025-zna-sve-viteze/?fbclid=IwAR0qoovq_3kdLjckSeAlz-TP9olTHT5zKyVRu1i2JoIAxOjQaiY175-gZjU
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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 25. ledna 2023.

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 10/2022

Různé
 » Jak vhodně propojit veřejný prostor, veřejnou instituci s uměním, dokazuje právnická fakulta. Stěny předsálí auly 

v budově B obsadily tři velkoformátové abstraktní obrazy Michala Ožibka, českého malíře, oceňovaného i v za-
hraničí.  Obří plátna budou na fakultě vystavena minimálně do konce akademického roku.

 » Advent je na právnické fakultě již tradičně spojen s nezištnou pomocí druhým. I na sklonku roku 2022 hodlá  
fakulta v nastaveném trendu pokračovat. Letos se fakulta spojila s Charitou Olomouc, partnerem pro praxe a stáže, 
a jako cíl pomoci společně vytipovali klienty Domova sv. Anežky na Svatém Kopečku. Veškeré dary půjdou na 
vybudování nové kuchyně, kterou domov nutně potřebuje. Jak se zapojit, zjistíte na webu fakulty. Přispívat je 
možné do konce kalendářního roku. Všem dárcům děkujeme.

 » Celkem 11 týmů se přihlásilo do letošního ročníku soutěže Právník ze střední, kterou vyhlásila fakulta. Cílem 
soutěže je rozvoj právní gramotnosti středoškolských studentů; soutěž má napomoci ke zlepšení jejich právních 
znalostí, komunikačních a argumentačních dovedností. Soutěž má dále za cíl motivovat studenty středních škol 
k právnímu vzdělání a k rozvoji zájmu o právní obor jako takový. Finálové ústní kolo se uskuteční v lednu na práv-
nické fakultě.  Více o soutěži, kterou podpořil Krajský úřad Olomouckého kraje prostřednictvím dotačního pro-
gramu – Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji, najdete ve sway prezentaci.

Očekávané události
23. prosince 2022 | rektorské volno

23. prosince 2022 – 1. ledna 2023 | budovy PF UP budou uzavřeny

29.  prosince | děkanské volno

30. prosince | rektorské volno

5. ledna | konečný termín pro zaslání přihlášky ke státním závěrečným zkouškám
Podrobnější informace a předběžné termíny na webu fakulty.

14. ledna | Den otevřených dveří UP | 9:00-14:00 | PF UP
Program akce určené uchazečům o studium je zveřejněn na webu fakulty. 

18. ledna | The best practices and experience in countering foreign interference (CFI) in U. S. Academia | od 10:00 | aula PF UP

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/malir-michal-ozibko-vystavuje-na-pravnicke-fakulte
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/pravnicka-fakulta-zdobi-vanocni-stromecek-pro-klienty-charity-olomouc
https://sway.office.com/itFjKvVBwPePw1CX?ref=Link
https://www.pf.upol.cz/studenti/studium/statnicepromoce
https://www.pf.upol.cz/studujte-u-nas/den-otevrenych-dveri

