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SOUDNÍ JEDNÁNÍ, PITEVNA I NATÁČENÍ JUDIKATÚRY.
TAKOVÁ BUDE NOC PRÁVA V OLOMOUCI

Olomoucká právnická fakulta se zapojí do 4. ročníku Noci práva. Svátek, který má za cíl popularizovat právo pro 
veřejnost a vytvořit prostor pro setkání právnické obce, se uskuteční ve středu 8. března. Zájemci si mohou vybírat 
z pestrého programu. Fakulta připravuje například simulované soudní jednání nebo natáčení oblíbeného podcastu 
Judikúra za účasti veřejnosti. 

„Vše se bude točit kolem práva, ale jen pro právníky to určitě nebude. Právě naopak – Noc práva pořádáme, abychom 
právo přinesli blíže k lidem. Srdečně zváni jsou i naši studenti a kolegové,“ vysvětila Renáta Šínová, proděkanka pro 
komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost.

Program začne v 15:00 dvěma vycházkami, jedna se vydá po právně zajímavých místech Olomouce, druhá se zaměří 
na ochranu památek. Dva body programu budou v režii partnerů fakulty. Ústav soudního lékařství a medicínského 
práva LF UP vezme zájemce na pitevnu a ostravští kriminalisté přiblíží práci na dvou konkrétních případech, které 
v minulosti objasňovali. 

V 16:30 fakulta otevře zájemcům svou simulovanou soudní síň. Soudce v rámci simulovaného jednání bude rozho-
dovat o péči o nezletilé, o střídavé péči. „Zinscenovaný soud bude stát za to, pro jednotlivé role se nám podařilo 
získat odborníky z praxe,“ naznačila Renáta Šínová. Na simulované soudní jednání naváže diskuse na téma střídavá 
péče a určování výživného. Večer pak zakončí natáčení podcastu Judikúra, který už více než rok připravují Filip Melzer 
a Petr Bezouška z katedry soukromého práva a civilního procesu PF UP. „Na všechny body programu je potřeba se 
předem přihlásit prostřednictvím online formulářů. Některé aktivity totiž mají omezenou kapacitu míst. Přihlašovat 
se je možné na webu akce,“ dodala Renáta Šínová.

Noc práva se letos uskuteční v Olomouci, v Brně, v Praze, v Ostravě, ve Frýdku-Místku a v Opavě. Kompletní program zde. 

8. března | program na PF UP
15:00-17:00 | Právnické toulky večerní Olomoucí – komentovaná vycházka | sraz před budovou B, PF UP
15:00-16:30 | Památková péče v praxi – komentovaná vycházka | sraz před budovou B, PF UP
15:00-17:00 | Jak to vidí soudní lékař – pitva | Ústav soudního lékařství a MP, LF UP
16:30-18:00 | Jménem republiky – simulované soudní jednání (péče o nezletilé) | rotunda PF UP
16:30-18:00 | Jak jsme objasňovali složité případy – prezentace ostravských kriminalistů | aula PF UP
18:30-19:30 | Co možná (ne)víte o střídavé péči – rozprava odborníků | rotunda PF UP
18:00-20:00 | Toulky českou judikaturou – natáčení podcastu Judikatúra | aula PF UP
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Přečtěte si na Žurnálu online
 » Vlajku z bojové linie dostala právnická fakulta jako poděkování za pomoc Ukrajině

 » Titul Právník ze střední získala studentka z Prahy

Vědecká a tvůrčí činnost
 » Fakulta spustila přihlašování na XVI. ročník konference Olomoucké právnické dny. Konference se uskuteční ve dnech 

18.-19. května a již tradičně se bude odvíjet ve dvou částech. V úvodní plenární sekci vystoupí významní odborníci, 
druhá část se uskuteční prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí. Připravovaný ročník konference jich nabídne 
hned deset. Přihlášku, přehled sekcí a další důležité informace najdete na webu konference. Přihlášky na konfe-
renci jsou přijímány do 17. dubna.

 » Grantová agentura ČR vyhlásila nový ročník soutěží ve VaV v kategoriích STANDARDNÍ projekty, JUNIOR STAR,  
POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (incoming, outgoing), MEZINÁRODNÍ a LEAD AGENCY projekty. Podrobnos-
ti k soutěžím jsou na stránkách https://gacr.cz/vyhlaseni-soutezi-2024/. Soutěžní lhůta trvá do 4. dubna 2023.  
Fakultní termín pro odevzdání návrhové části projektu je 15. března 2023 na oddělení vědy a výzkumu PF UP, na 
e-mail dagmar.skoupilova@upol.cz.

 » Celkem 66 ocenění za akademické práce, odborné publikace a sportovní výkony předal rektor Univerzity Palackého 
Martin Procházka při slavnostním ceremoniálu, který se konal 14. února v aule Pedagogické fakulty UP. Vyhlášení 
výsledků studentských cen a čestných uznání pro autory monografií za uplynulý rok je jedním z tradičních bodů 
programu Akademického týdne UP. Mezi oceněnými nechyběli ani zástupci právnické fakulty.

Autoři odborných knih:
doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. | Správní soudnictví
JUDr. Aleš Mácha, Ph.D. | Veřejné užívání a jeho předmět (z předávání cen se omluvil)
JUDr. PhDr. Jakub Razim, Ph.D. et Ph.D. | Mezní právo a jeho rituály v době přemyslovské

Autoři diplomových prací:
Mgr. Jana Šušková | Kogentné normy v medzinárodnom práve | práci vypracovala pod vedení JUDr. Pavla Bureše, Ph.D. 
z katedry mezinárodního a evropského práva

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/vlajku-z-bojove-linie-dostala-pravnicka-fakulta-jako-podekovani-za-pomoc-ukrajine/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/vlajku-z-bojove-linie-dostala-pravnicka-fakulta-jako-podekovani-za-pomoc-ukrajine/
https://www.pf.upol.cz/opd
https://gacr.cz/vyhlaseni-soutezi-2024/
mailto:dagmar.skoupilova@upol.cz
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Studentské záležitosti
 » Užívání skříněk v budově B, které jsou nově očíslovány, se řídí vnitřní normou PF-B-21/03 – Provozní řád užívání 

skříněk na PF UP v Olomouci zveřejněnou na úřední desce PF UP. Skřínky jsou určeny pro krátkodobé uložení, dle 
normy musí být každá skříňka každý den před ukončením zavírací doby fakulty jejím uživatelem řádně vyklizena. 
Vedení fakulty žádá všechny studenty, aby v souladu s platnou vnitřní normou řádně skřínky vyklízeli, a upozorňuje, 
že se začne aplikovat v plné míře čl. 4 této normy a bude přistoupeno ke každodennímu otevírání nevyklizených 
skříněk ze strany fakulty. Současně vedení fakulty upozorňuje, že na pátek 10. března je plánovaný sanitární den, 
kdy všechny skříňky budou mimo provoz. Je tedy nutné, aby ve čtvrtek 9. března před 21. hodinou byly všechny 
skříňky vyklizeny.

 » Studujete na Univerzitě Palackého a máte svou vizi? Chcete si vyzkoušet realizovat vlastní vědecký nebo umělecký 
projekt? Zdokonalit se v prezentačních dovednostech? Není nic snazšího. Přihlaste se do 8. výzvy Nadačního fondu 
UP. Žádat o podporu je možné do 31. března 2023. Podrobnosti na Žurnále online.

Různé
 » V termínu od 3. do 11. května se uskuteční volby do Akademického senátu Univerzity Palackého. Rozhodl o tom 

AS UP, který s tímto rozhodnutím zároveň přijal i časový harmonogram jednotlivých úkonů, jež se k volbám vzta-
hují. Volby se uskuteční výhradně elektronicky. V souladu s Volebním řádem AS UP se nový senát bude volit na 
zkrácenou dobu, a to s cílem posunout změnu funkčního období z nepříznivého zářijového termínu do poloviny 
května. Funkční období nového AS UP začne 15. září 2023, skončí 15. května 2026. Harmonogram voleb zde.

 » Lístky na Reprezentační ples PF UP jsou opět v prodeji. Poté co byl vyprodán hlavní sál hotelu NH Collection Olo-
mouc, se podařilo vyjednat otevření bočního sálu. Vstupenky do sálu Madrid lze zakoupit online na smsticket.cz, 
od 22. února od 14:00. Cena vstupenky mimo hlavní sál je 750 korun. Fakultní ples se uskuteční v pátek 17. 
března od 19:30. Hlavním hudebním hostem bude kapela Jelen. Veškeré podrobnosti na webové stránce plesu.

 » Univerzita Palackého v letošním roce oslavuje 450 let. Aby zaměstnanci a studenti mohli šířit povědomí o osla-
vách, je na webu 450.upol.cz ke stažení balíček s logem výročí v nejrůznějších formátech a také grafický  
manuál upravující jeho používání. Pokud by si zaměstnanci chtěli přidat logo výročí do e-mailového podpisu, je jim  
k dispozici stránka, na níž si mohou nový podpis jednoduše vygenerovat.

https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FPF-B-21-03provozni_rad_skrinky_ke_zverejneni.pdf
https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FPF-B-21-03provozni_rad_skrinky_ke_zverejneni.pdf
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/nadacni-fond-up-vyhlasuje-novou-vyzvu-zkuste-ridit-vlastni-projekt
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/univerzita-bude-volit-nove-senatorky-a-senatory
https://www.smsticket.cz/vstupenky/34390-reprezentacni-ples-pravnicke-fakulty-up
https://www.pf.upol.cz/ples/
https://450.upol.cz/ke-stazeni
https://www.upol.cz/podpis/
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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, Ph.D.
grafická sazba: Milan Fojt | editor: Mgr. Eva Hrudníková | E: komunikace.pf@upol.cz, T: 585 637 507 | vydání 02/2023

 » Zaměstnanci a zaměstnankyně UP nyní nově uvidí aktuality a informace od univerzity i své fakulty po přihlášení 
do Portálu UP. Přesouvají se tam z centrálního webu pro zaměstnance i ze stránek jednotlivých fakult. Jejich  
zobrazení bude nově personalizované podle fakult či součástí.

 » V lednovém díle podcastu Judikatúra, se doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. a JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., oba 
z katedry soukromého práva a civilního procesu, věnují tématu Odloučení pozůstalosti a ochrana věřitele.  
Všechny díly podcastu najdete na webu pravo21.cz.

Očekávané události
27. února | Deskovky s panem doktorem Tomoszkem | 17:00 - 20:00 | PF UP, učebna MS2
28. února | konečný termín pro přihlášení do soutěže ve Studentské vědecké a odborné činnosti 2023 (SVOČ) 

6. března | zasedání Akademického senátu PF UP | program jednání a čas budou upřesněny | PF UP, B.13

8. března | Noc práva | 15:30-20:00 | PF UP, Ústav soudního lékařství

10. března | skříňky v budově B budou mimo provoz

15. března | konečný termín pro podávání e-přihlášek ke studiu na PF UP pro akademický rok 2023/2024 
(vyjma doktorského studia)

15. března | fakultní termín pro odevzdání návrhové části projektu GA ČR

16.-17. března | konference Legal and Political Issues of Cyber Security and Fight against 
Dezinformation in the Process of Integration of the Ukraine into the European Union | online

Konferenci pořádá PF UP ve spolupráci s Univerzitou Tarase Ševčenka v Kyjevě 
v rámci projektu Jean Monnet Network.

16. března | školení v oblasti BOZP a PO | od 10:00 | PF UP, učebna A.02
Školení se týká všech zaměstnanců PF UP mimo vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců, 
kteří se účastnili školení 9. února 2023 a bylo jim uznáno.

17. března | Reprezentační ples PF UP | od 19:30 | hotel NH Collection Olomouc

29. března – 31. března | Mezinárodní konference obecních policií | PF UP, sálová část

31. března | konečný termín pro přihlašování do výzvy Nadačního fondu UP

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. března 2023.

https://pravo21.cz/podcasty-podrubriky/judikatura

