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OLOMOUCKÉ PRÁVNICKÉ DNY 2023
Letošní, v pořadí již XVI., ročník Olomouckých právnických dnů se uskuteční ve dnech 18. a 19. května a již tradičně 
se bude odvíjet ve dvou částech. V úvodní plenární sekci vystoupí významní odborníci, druhá část bude rozdělena do 
tematických sekcí. Letos je naplánováno celkem 11 sekcí.
Zájemci o účast na mezinárodní konferenci se přihlašují online, nejpozději do pondělí 17. dubna. Organizátoři kon-
ference se vyhrazují právo z přihlášených příspěvků vybrat ty, které budou aktivně prezentovány. Pokud je sekce 
koncipována jako uzavřená, je možná pouze pasivní účast.
Podrobné informace, včetně online přihlášky a přehledu sekcí, jsou dostupné na webu konference.

Přečtěte si na Žurnálu online
 » Stipendium Petra Zoubka získal student práv Filip Zátopek

Z akademického senátu
 » Senátoři zvolili dílčí volební komisi pro volby do AS UP na volební období 2023–2026 ve složení: JUDr. Zdeněk Čer-

vínek, Ph.D., Mgr. Debora Chlebková, Michal Bedlovič; náhradníci doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. (za akademické 
pracovníky) a Bára Pavlásková (za studenty). Volby do univerzitního senátu se uskuteční elektronicky 11.-15. května, 
návrhy kandidátů bude možné podávat v termínu 3.–19. dubna.

 » Vědecká rada PF UP bude mít nového člena. Akademický senát souhlasil s návrhem děkana doc. JUDr. Václava 
Stehlíka, LL.M., Ph.D. jmenovat novým členem JUDr. PhDr. Karla Šimku, Ph.D., LL.M., předsedu Nejvyššího správního 
soudu ČR.

 » Senátoři na svém březnovém zasedání podpořili usnesení Asociace právnických fakult z listopadu loňského roku.  
O formální podporu je požádal děkan doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. Asociace právnických fakult v prohlášení 
požaduje výrazné navýšení výdajů pro oblast vysokých škol, vědy a výzkumu, a to zejména prostředků na odměňování 
učitelů, vědců a výzkumných pracovníků působících v humanitních oborech a srovnatelných oborech společensko-
vědních. 
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https://www.pf.upol.cz/opd
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/stipendium-petra-zoubka-ziskal-student-prav-filip-zatopek
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Vědecká a tvůrčí činnost
 » Právnická fakulta je od 1. března partnerem dvouletého projektu Agora Gext Gen, který je zaměřen na podporu 

demokratické participace mládeže (16-30 let), rozvoj participativních a občanských kompetencí mládeže a vzdě-
lávání pracovníků s mládeží v oblasti demokratické participace a občanských kompetencí. Hlavní řídící organizací 
je rakouská NGO Kommunity a dalšími partnery Evropský dialog (Slovensko), Mladinski Center Celje (Slovinsko) a 
Sdruzhenie Badeshteto Sega (Bulharsko). Hlavními výstupy budou digitální knihovna s originálními audio-vizuálními 
materiály, počítačová hra simulující volební proces, tréninkový kurz pro pracovníky s mládeží (letní škola) a učebnice 
demokratické participace. Hlavním řešitelem projektu za PF UP je Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D. z katedry poli-
tologie a společenských věd.

 » V nakladatelství Leges vyšla dosud neobsáhlejší učebnice závazkového práva (obecné části a smluvního práva), zpra-
covaná širokým autorským kolektivem pod vedením emeritní soudkyně Nejvyššího soudu doc. JUDr. Ivany Šten-
glové. Z olomoucké právnické fakulty se na publikaci podíleli (abecedně): JUDr. Tomáš Grygar z katedry správního 
a finančního práva, JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. a JUDr. Lukáš Slanina, oba z katedry soukromého práva a civilního 
procesu. Učebnice zapracovává i velkou novelu občanského zákoníku účinnou od ledna 2023. Více na webu nakla-
datelství.

Zahraniční záležitosti
 » Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zahraniční mobility zaměstnanců v rámci programu Erasmus plus na zimní se-

mestr akademického roku 2023/24. Přihlášky je možno zasílat do 16. dubna 2023. Bližší informace v e-mailu zasla-
ném ze zahraničního oddělení.

Studentské záležitosti
 » Studentský spolek ELSA Olomouc pořádá Veletrh pracovních příležitostí ELSA Job Fair. Ve středu 19. dubna od 9:00 

do 16:00 se studentům představí v předsálí auly vybraní zaměstnavatelé s nabídkou stáží a pracovních míst. Součástí 
veletrhu bude také doprovodný program v podobě přednášek od zástupců jednotlivých advokátních kanceláří. Pro 
příchozí bude připraveno i malé občerstvení.

 » Speciální předstátnicová výuka z trestního práva se uskuteční 4. dubna, od 13:15 v MS1.

 » S účinností od 23. března 2023 byla na úřední desce zveřejněna Novela č. 1 Vnitřní normy PF UP Náležitosti kvalifi-
kačních prací na PF UP. Novela zapracovává upuštění od odevzdávání tištěné podoby bakalářských a diplomových 
prací a upřesňuje podmínky jejich odevzdávání. Novelu i úplné znění vnitřní normy najde zde.

https://www.knihyleges.cz/zaklady-obcanskeho-prava-hmotneho-zavazkove-pravo-i
https://www.knihyleges.cz/zaklady-obcanskeho-prava-hmotneho-zavazkove-pravo-i
https://www.facebook.com/events/3194280170872954
https://www.pf.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska/
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Různé
 » Právnická fakulta přijala celkem 2056 přihlášek ke studiu pro nadcházející akademický rok. Je to o 308 více než v 

loňském roce. Magisterský program Právo a právní věda chce studovat 1633 uchazečů (vloni 1400 uchazečů), což 
je nejvíce od zavedení nového studijního programu v roce 2019. O bakalářský program Právo ve veřejné správě 
má zájem 381 studentů (vloni 314). Nárůst počtu přihlášek je i u navazujícího magisterského programu Evropské 
právo a politiky EU, na který se hlásí 42 zájemců (vloni 34).

 » Leviathan: Podcast o ústavním právu má dvě nové epizody – Výzvy liberální demokracie: rozhovor s Janem Kyse-
lou a Marianem Kokešem | Personální obměna Ústavního soudu, aneb jedna žena (ne)stačí, drahoušku?! Pod-
cast, který připravuje JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D. z katedry ústavního práva, si můžete pustit zde.

 » Nejnovější díl podcastu Judikatúra natočili doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. a JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. živě 
v rámci Noci práva. Záznam najdete zde.

 » Devět výjimečných žen ze světa práva se stalo laureátkami druhého ročníku ocenění Flamma, které je určeno 
pro současné inspirativní dámy v oblasti práva z Česka a Slovenska. Je mezi nimi i jedna akademička – JUDr. Zu-
zana Vikarská, Ph.D., která působí mimo jiné také na katedře mezinárodního a evropského práva PF UP. Ocenění 
Flamma je udělováno v rámci projektu #PRVNÍCH100LET.

 » 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 zob-
razení bude nově personalizované podle fakult či součástí.

Očekávané události
30. března | Bílý kruh bezpečí | 8:30-16:30 | prostranství před PF UP
Na prostranství před fakultou rozvine své mobilní pracoviště Bílý kruh bezpečí, jeho vyškolení pracovníci budou připraveni  
odpovídat na dotazy příchozích. Akce je součástí VII. Mezinárodní konference obecních policií, kterou fakulta hostí 29.-31. března.

30. března | projekce dokumentu Velké nic | od 18:00 | PF UP, aula
Projekce Velké nic a následná beseda s jeho režisérem Vítem Klusákem je součástí doprovodného programu VII. Mezinárodní 
konference obecních policií. Pro vstup na projekci je nezbytná registrace, počet míst je omezen. Registraci můžete provést zde.

3. dubna | Olomouc International Law Lecture Series: The Aggression Against Ukraine and Austrian Neutrality | 
17:00-18:00 | online
Přednášku pořádá Centrum pro mezinárodní humanitární a operační právo (CIHOL) při PF UP. Hostem bude prof. Erika 
de Wet z Univerzity v Grazu. Odkaz na připojení najdete na webu CIHOL.

3.-19. dubna | návrhy kandidátů do AS UP

4. dubna | od 13:15 | předstátnicová výuka z trestního práva | PF UP, MS2

11. dubna | Právní ochrana duševního vlastnictví | 10:00-13:30 | PF UP, MS2
Seminář pro odbornou veřejnost povede prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu.
Podrobnosti zde.

12. dubna | Olomoucké diskusní fórum | 14:00-17:00 | PF UP, rotunda
3. ročníku debatního setkání tentokrát na téma (Ne)přiměřenost zásahů do ústavně zaručených práv a svobod v přípravném 
řízení pořádá katedra trestního práva. Více zde.

https://ceskepodcasty.cz/podcasty/leviathan-podcast-o-ustavnim-pravu
https://pravo21.cz/podcasty/judikatura-live-noc-prava
https://www.fttech.org/konference/projekce_obsazeno.asp
https://www.pf.upol.cz/cihol/teaching-events/?fbclid=IwAR0HKYDd_w5JzZnM9MCqzHK5_OQXngKUIBX012Xu8x7zaukFe9-YJpEmUsI
https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Seminare/2023/2023_04_Pozvanka_Pravni_ochrana_dusevniho_vlastnictvi_zmena.pdf
https://www.upol.cz/nc/kalendar/akce/clanek/olomoucke-diskusni-forum
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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 03/2023

12. dubna | Putování po památkách aneb Z pohádky do pohádky | 15:00-16:30
Interaktivní přednášku v rámci Dětské univerzity připravují JUDr. Monika Horáková, Ph.D. a JUDr. Soňa Pospíšilová, Ph.D., 
obě z katedry správního práva a finančního práva.

12. dubna | Staň se advokátem | 18:15-19:45 | PF UP, rotunda
Advokáti z praxe představí studentům svou práci.

13. dubna | konference 40. výročí promulgace Kodexu kanonického práva – změny | od 9:30 | CMTF
Událost naleznete na tomto odkazu.

13.-15. dubna | Prohlubování mediačních dovedností | PF UP
Kurz pro odbornou veřejnost povede doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. z katedry politologie a společenských věd.
Podrobnosti zde.

14. dubna | slavnostní promoce absolventů PF UP | 9:30 a 11:30 | PF UP, aula

17. dubna | konečný termín pro přihlášení na konferenci Olomoucké právnické dny

19. dubna | Vztah práva a morálky se zvláštním zřetelem k profesní etice ve státní správě
Odborné kolokvium pořádané katedrou správního práva a finančního práva.

19. dubna | Veletrh pracovních příležitostí ELSA Job Fair | 9:00-16:00 | PF UP, předsálí auly

20. dubna – 10. června | Výcvik v mediaci | PF UP
Výcvik pro odbornou veřejnost v rozsahu 100 hodin bude rozdělen do 4 výukových bloků. Podrobnosti zde.

28. dubna | Věcná novela nového stavebního zákona | online
Webinář pro odbornou veřejnost povede JUDr. Aleš Mácha, Ph.D. z katedry správního práva a finančního práva.
Podrobnosti zde.

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. dubna 2023.

https://www.facebook.com/events/937580797393429/?ref=newsfeed
https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Seminare/2023/2023_06_prohlubovani_dovednosti.pdf
https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Seminare/2023/2023_06_vycvik_v_mediaci.pdf
https://www.pf.upol.cz/files/userdata/PF/Seminare/2023/2023_02_Pozvanka_Vecna_novela_noveho_stavebniho_zakona_upr.pdf

