
Soudci přiblížili práci evropských soudů 

v oblasti soutěžního práva 

 

Odborné setkání se soudci se uskutečnilo online. Foto: PF UP 

Středa 30. březen 2022, 15:00 – Text: Eva Hrudníková 

Hosté, čeští soudci, kteří pracují u evropských soudů, a jedno společné téma – Moderní práva v 

judikatuře evropských soudů. Takový byl koncept kulatého stolu určeného širší odborné veřejnosti, 

který pořádala právnická fakulta, její Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law a Česká asociace 

pro evropská studia. Odborné setkání se uskutečnilo online. 

Pořadatelé pozvali na akademickou půdu dva významné české právníky, Jana P. Passera, soudce 

Soudního dvora Evropské unie, a Davida Petrlíka, soudce Tribunálu EU. „Chtěli jsme prakticky ukázat, 

jak proces digitalizace zasáhl oblast procesního práva na úrovni evropských soudních orgánů a jak 

ovlivnil formování nových práv vyplývajících z použití moderních technologií. Kulatý stůl předčil naše 

očekávání. Oba soudci se podělili o zkušenosti a nejnovější informace, jež nejsou širší odborné 

veřejnosti běžně dostupné,“ řekla Naděžda Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence, která 

online setkání moderovala. 

Nejskloňovanějším slovním spojením devadesátiminutového setkání bylo soutěžní právo. Právě to 

totiž patří k nejvíce dynamickým právním odvětvím, na něž dnes dopadají praktiky v oblasti 

nejnovějších technologií zvlášť citelně. 

První přednášející, soudce Soudního dvora Evropské unie Jan Passer, se zaměřil na dopad digitalizace 

na procesní práva, specificky v kontextu šetření Komise na místě (tzv. dawn raids). Jak v úvodu 

připomněl, digitalizace znamenala mimo jiné násobný růst objemu dokumentů, které Komise 

prošetřuje, a také posun těžiště vyšetřování ze sídla podniků do prostor Komise, což narušuje 
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dosavadní rovnováhu mezi vyšetřovateli a vyšetřovanými. Na základě dvou nedávných rozsudků ve 

věcech Nexans a Alcogroup a Alcodis pak demonstroval, jak v současné době „digitalizované“ šetření 

Komise krok po kroku probíhá a jak se k němu Tribunál i Soudní dvůr staví. 

David Petrlík se následně zaměřil na hmotněprávní aspekty soutěžního práva v digitální oblasti. Na 

základě nejnovější judikatury se věnoval dvěma praktikám, a to dohodám týkajícím se práv duševního 

vlastnictví v oblasti farmacie (tzv. pay-for-delay dohody) a zneužívání dominantního postavení ze 

strany digitálních platforem. Pokud jde o první téma, s odkazem na rozsudky Lundbeck, Servier a 

Generics připomněl, že soudy zde přehledně formulovaly odpověď na otázku, kdy může být v této 

oblasti určité ujednání pokládáno za tzv. cílovou dohodu a koho lze považovat za potenciálního 

konkurenta, u druhého tématu pak na věci Google shopping demonstroval koncept 

„superdominance“, kterou Tribunál v této věci přijal a která klade na podniky s takovou mimořádnou 

tržní silou ještě větší nároky než na podniky s „běžným“ dominantním postavením. 

Kulatý stůl Moderní práva v judikatuře evropských soudů byl jedním z výstupů projektu European 

Union and the Challenges of Modern Society: Legal Issues of Digitalization, Robotization, Cyber 

Security and Prevention of Hybrid Threats. Mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno celkem pět 

evropských univerzit, koordinuje olomoucké Jean Monnet Centre of Excellence. 

Původně se kulatého stolu měla účastnit jako host také Kateřina Šimáčková, soudkyně Evropského 

soudu pro lidská práva. Krátce před setkáním se však omluvila z pracovních důvodů. Konalo se totiž 

mimořádné zasedání pléna Evropského soudu pro lidská práva. Nový termín její návštěvy PF UP je 

v jednání. 

  



Diplomat a novinář rozebírali dopady 

války na Ukrajině 

 

Online setkání bylo vysíláno živě. Záznam je veřejně dostupný na YouTube. 

Repro: PF UP 

Čtvrtek 17. březen 2022, 16:00 – Text: Eva Hrudníková 

Pohled diplomata Petra Koláře a novináře Miroslava Karase na ruskou invazi na Ukrajinu nabídl 

speciální kulatý stůl, který pořádala právnická fakulta, její Jean Monnet Centre od Excellence in EU 

Law a Česká asociace pro evropská studia. Setkání bylo vysíláno živě. Záznam je veřejně dostupný 

na YouTube. 

Hlavní organizátorkou kulatého stolu Ruská invaze na Ukrajinu a její dopady v bezpečnostních, 

právních a dalších souvislostech byla Naděžda Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence in 

EU Law, která online setkání také moderovala. „Chtěli jsme přiblížit pravdivý průběh válečného 

konfliktu na Ukrajině. Podat jeho ucelený obraz, včetně perspektiv dalšího vývoje. Spousta lidi nemá 

možnost soustavně sledovat aktuální dění na Ukrajině, pro mnohé je to psychicky náročné. Určité 

shrnutí, navíc pohledem profesionálů, jsme považovali za nesmírně důležité a potřebné,“ popsala 

motivaci k uspořádání setkání Naděžda Šišková, odbornice na evropské právo. 

Roli diskutujících hostů přijali Petr Kolář, bývalý velvyslanec ČR ve Švédsku, Rusku a v USA, a Miroslav 

Karas, někdejší zpravodaj České televize v Rusku a na Ukrajině, dnes ředitel televizního studia 

Ostrava. „Oba ochotně souhlasili s účastí. Jediný problém byl s termínem, neboť jsou v těchto dnech 

velmi zaneprázdnění,“ uvedla Naděžda Šišková. 

Během devadesátiminutového setkání stihla moderátorka s hosty otevřít sedm aktuálních témat. 

Hosté využili akademické půdy a odpovídali zcela otevřeně a adresně. Prvním tématem byla brutalita 
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invaze. „Bohužel je to vyzkoušený ruský styl vedení boje. Rozbít všechno, na co dostřelí. A pak za ní 

vidím i to, že se situace vyvíjí jinak, než si Rusové představovali,“ řekl Petr Kolář. Podle novináře 

Miroslava Karase je ruská brutalita všudypřítomná, mnohavektorová a netýká se jen ukrajinského 

bojiště. Míří i do vlastních ruských řad. „Navíc brutalitu doprovází lež, na které režim stojí.“ 

Další otázka se týkala reakce západu – sankcí uvalených na Rusko a možnosti bezletové zóny nad 

Ukrajinou. „Sankce samy o sobě nám od Putina nepomohou, ale mohou mít doprovodný efekt. Třeba 

se díky nim časem v Rusku nějaké revoluce dočkáme. Jsem pro, abychom se Ukrajiny zastali vojensky 

mnohem výrazněji než doposud, abychom uzavřeli nebe nad Ukrajinou. Ale zároveň vím, že realita je 

taková, že členové NATO a EU se na tom neshodnou. Je mi to líto a strašně mě to šve,“ řekl Petr 

Kolář. 

Oba diskutující se shodli na nutnosti reformy OSN a na potřebě nabídnout Ukrajině evropskou 

perspektivu, udělit jí kandidátský status. „Ukrajina nepotřebuje v tuto chvíli znát datum vstupu do 

Unie, potřebuje vědět, že má do ní nakročeno. Je to pro ni nesmírně důležitý signál,“ uvedl Miroslav 

Karas. Zajímavé názory zazněly například i na téma dezinformací. „Je potřeba, aby se ruský národ 

probudil. Boj s dezinformacemi považuji za plnohodnotnou součást pomoci Ukrajině,“ dodal k tomu 

například Miroslav Karas. 

V závěru diskuze diplomat Petr Kolář naznačil, že současnou složitou situaci musíme brát jako 

příležitost, a ne jako problém, který je neřešitelný a jenom nám přinese utrpení. „Bude to drahé, 

bude to bolet, nebude to vůbec jednoduché. Ale je to příležitost, jak se zbavit závislosti na Rusku a 

jak zbavit Rusko Putina. Z dlouhodobého pohledu to Putin nemůže vydržet.“ 

K účasti na kulatém stolu se přes aplikaci Zoom přihlásilo na dvě stě zájemců, další necelá stovka 

sledovala debatu na fakultním YouTube kanále. Převažovali mezi nimi studenti a akademici z českých 

právnických fakult a z Univerzity Palackého. Přenos si nenechali ujít například ani středoškoláci 

z fakultních škol PF UP nebo zástupci České advokátní komory. Za 24 hodin od živého vysílání měl 

záznam kulatého stolu přes čtyři sta zhlédnutí. 

„Na besedu mám velmi pozitivní reakce z nejrůznějších stran. Naši akci vnímám jako jeden ze střípků 

do mozaiky velmi důležitých kroků, jež podniká Univerzita Palackého na podporu Ukrajiny,“ dodala 

Naděžda Šišková. 

Záznam kulatého stolu Ruská invaze na Ukrajinu a její dopady v bezpečnostních, právních a dalších 

souvislostech si můžete pustit zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=XcWYJCce9jg&t=3s  

  

https://www.youtube.com/watch?v=XcWYJCce9jg&t=3s


Monografie Naděždy Šiškové rozebírá a 

hodnotí lidskoprávní mechanismy na 

úrovni EU 

 

Monografii pokřtili společně s autorkou Naděždou Šiškovou děkan Václav Stehlík (uprostřed) a 

proděkan Ondrej Hamuľák. Fotogalerie: Eva Hrudníková 

Pátek 19. listopad 2021, 8:00 – Text: Eva Hrudníková 

Obě publikace vzešly z katedry mezinárodního a evropského práva, jsou výstupem z projektu Jean 

Monnet Network a u obou hraje klíčovou roli odbornice na evropské právo Naděžda Šišková. 

Právnická fakulta pokřtila knihu Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související a 

zároveň oslavila zařazení časopisu European Studies, The Review of European Law, Economics and 

Politics do databáze Scopus. 

Monografie Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související shrnuje výsledky výzkumu 

Naděždy Šiškové, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva při 

olomoucké právnické fakultě. „Tematice se věnuji dvacet let, od prvního vyhlášení Listiny základních 

práv EU. Za tu dobu prošla Listina vývojem od právně nezávazné deklarace až po nejdůležitější 

lidskoprávní pramen na úrovni Unie,“ připomněla Naděžda Šišková. 

Svou publikaci však pojala mnohem šířeji, nepracovala pouze s Listinou. „Chtěla jsem ukázat, že lidská 

práva jsou prosazována i v rámci jiných mechanismů, jako je judikatura Soudního dvora EU nebo 

pomocí instrumentů na ochranu společných evropských hodnot a právního státu, což je nyní 

nesmírně aktuální,“ vysvětlila autorka. Jednotlivé mechanismy v knize podrobně rozebírá a hodnotí 

z hlediska efektivity, se zvláštním důrazem na zjištění toho, zda všechna deklarovaná a chráněná 

práva v rámci práva EU jsou skutečně reálně dosažitelná a mohou být jednotlivci prosazována. Každá 

část knihy je pak opatřena závěry, v nichž Naděžda Šišková navrhuje řadu právních změn. 
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Celá lidskoprávní oblast podle ní čelí v současné době řadě naléhavých výzev, které právní věda 

prozatím nevyřešila, a v některých případech dokonce ani nedokázala správně pojmenovat. „Zejména 

pokud mluvíme o právech, jež vyplývají z použití moderních technologií, schází mezi zástupci 

jurisprudence ujednocený pohled na jejich označení. Nejsou ani vyřešeny otázky spojené s riziky užití 

umělé inteligence pro oblast lidských práv a možnosti jejích porušení, jak poukazuje Bílá kniha 

Evropské komise z února 2020. Obdobně i četné deklarace Evropského parlamentu vyzývají 

k ochraně spotřebitele před riziky umělé inteligence. Všechny výše uvedené a další relevantní 

problémy mají být bezodkladně a urychleně vyřešeny nejen na evropské úrovní, avšak se zachováním 

zásady proporcionality a s rozvahou. Protože přílišné tlačení na pilu může v konečném důsledku vést 

ke kontraproduktivním výsledkům,“ uvedla Naděžda Šišková.   

Komplexní uchopení problematiky a vysokou vědeckou úroveň publikace vyzdvihl recenzent Juraj 

Jankuv z trnavské právnické fakulty. „Zpracování je nesmírně užitečné a důležité s ohledem na 

skutečnost, že unijní právní úprava v této oblasti je mimořádně složitá. Právě komplexní uchopení 

problematiky v rámci různých mechanismů a rovněž ojedinělý a originální koncept zpracování této 

látky tvoří tuto monografii tak výjimečnou,“ napsal Juraj Jankuv v předmluvě ke knize. 

Monografii o 315 stranách pokřtili společně s autorkou Václav Stehlík, děkan fakulty, a Ondrej 

Hamuľák, proděkan pro vědu výzkum. „Troufám si říct, že kniha je vrcholem vědecké práce docentky 

Šiškové. Věřím, že poslouží účelům jak vědeckým, tak pedagogickým a najde si čtenáře mezi 

odbornou veřejností i studenty práv. Je mi velkým potěšením, že kniha vznikla právě na naší 

právnické fakultě,“ řekl děkan Václav Stehlík. Současně popřál autorce hodně sil do psaní dalších 

odborných textů. 

Časopis v databázi Scopus 

Součástí křtu knihy bylo i slavnostní připomenutí nedávného zařazení časopisu European Studies, The 

Review of European Law, Economics and Politics do prestižní databáze Scopus. Časopis vychází od 

roku 2014, původně vznikl jako projekt České asociace pro evropská studia. Dnes je odborně 

zaštiťován i olomouckou právnickou fakultou a funguje jako mezinárodní vědecké fórum. 

Šéfredaktorkou je Naděžda Šišková a redakce sídlí přímo fakultě. 

Výkonným redaktorem je proděkan Ondrej Hamuľák. „Gratuluji docentce Šiškové k odvaze začít 

časopis v roce 2014 vydávat. Časopis by bez její energie nikdy nevznikl a nepřežil do svého už osmého 

ročníku,“ uvedl proděkan. Současně připomněl změnu, ke které v souvislosti se zařazením do 

Scopusu došlo. „Původně jsme časopis vydávali jednou ročně. Od letošního roku budou vycházet dvě 

čísla ročně. Důvod je jasný. Časopis potřebuje být vidět a potřebuje čtenáře, tedy vstupovat na 

akademický ‚trh‘ častěji.“ 

Časopis European Studies, The Review of European Law, Economics and Politics je volně dostupný na 

stránkách vydavatele, na stránkách České asociace pro evropská studia a v databázi CEEOL. „Chtěli 

bychom jej dostat do dalších abstraktových databází,“ naznačil Ondrej Hamuľák. Děkan Václav Stehlík 

potvrdil, že fakulta udělá maximum, aby se časopis posouval ještě výš a mohl naplňovat své ambice. 

Monografie i současná podoba časopisu jsou výstupem z grantového projektu Jean Monnet Network 

– The EU and the Challenges of Modern Society. Za oběma stojí nakladatelství Wolters Kluwer. 
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Naděžda Šišková a Lenka Holá převzaly 

cenu za přínos pro rozvoj právnické 

fakulty 

 

Děkan Václav Stehlík předal laureátkám diplomy na zasedání Vědecké rady PF UP. 

Foto: Eva Hrudníková 

Čtvrtek 8. červenec 2021, 8:00 – Text: Eva Hrudníková 

Cena Miroslava Liberdy udělovaná za mimořádný počin, dlouhodobý přínos pro rozvoj právnické 

fakulty a za šíření jejího dobrého jména má dvě nové laureátky. Děkan Václav Stehlík ocenil za rok 

2020 Naděždu Šiškovou z katedry mezinárodního a evropského práva a Lenku Holou z katedry 

politologie a společenských věd. Diplomy jim předal na zasedání Vědecké rady PF UP. 

Cena Miroslava Liberdy, která nese jméno prvního děkana obnovené právnické fakulty, je udělována 

od roku 2017. Návrh na ocenění může podávat každý zaměstnanec přímo děkanovi, který o ceně 

rozhodne. „Vybíral jsem z pěti navržených osobností, z nichž jsem vybral dvě kolegyně – Naděždu 

Šiškovou a Lenku Holou. Obě odvedly pro fakultu obrovský kus práce,“ uvedl Václav Stehlík, děkan PF 

UP. 

Představení laureátek a předání diplomů bylo součástí online zasedání vědecké rady. Naděždě 

Šiškové děkan gratuloval na dálku, Lenka Holá si přišla pro cenu osobně do pracovny děkana. „Jsem 

velice rád, že obě působíte právě u nás. Cena má být poděkováním za to, co jste pro fakultu udělaly a 

děláte. Přeji vám hodně sil, zdraví a energie do další práce,“ pogratuloval laureátkám před členy 

vědecké rady děkan. 

Naděžda Šišková, uznávaná odbornice na evropské právo, pracuje na fakultě již šestadvacet let. Po 

svém nástupu zakládala katedru mezinárodního a evropského práva, v jejímž čele stála téměř dvacet 

let. V současnosti vede Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva na PF UP. „Ceny 

si velice vážím nejen jako osobního ocenění, ale také s ohledem na to, že nese jméno našeho prvního 
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děkana. Docenta Liberdu jsem osobně znala, v každém zaměstnanci viděl jeho potenciál, dokázal ho 

podpořit a rozvíjet. Tato cena je skvělou připomínkou jeho odkazu. Myslím, že by byl velice potěšen, 

kdyby viděl, jakým směrem se fakulta ubírá, jak se jí daří, že tu panuje atmosféra spolupráce a 

přátelství. Chci poděkovat vedení za nastavený směr a všem, kteří ji podporují a přispívají k jejímu 

rozvoji,“ řekla Naděžda Šišková. 

 

Lenka Holá působí na katedře politologie a společenských věd PF UP osmým rokem. Dlouhodobě se 

věnuje mimosoudnímu řešení sporů. „Cenu Miroslava Liberdy přijímám s úctou a pokorou. Je pro mě 

potvrzením, že cesta mimosoudních metod, kterou jsem si před lety zvolila, byla správná. Je také 

oceněním odvahy vedení fakulty, když mě v roce 2013 do výuky studentů práva přijímalo. A současně 

symbolem moderních trendů a mezioborové spolupráce na právnické fakultě olomoucké univerzity 

podporovaných. Je pro mne závazkem do další tvořivé práce, na kterou se moc těším,“ reagovala 

Lenka Holá. 

Cenu Miroslava Liberdy udělila právnická fakulta zatím čtyřem osobnostem. Prvními laureáty se 

v roce 2017 stali Ondrej Hamuľák a Martin Faix, oba z katedry evropského a mezinárodního práva, 

společně s vojenským analytikem Otakarem Foltýnem. V roce 2019 děkanka Zdenka Papoušková 

ocenila Lucii Madleňákovou z katedry správního práva a finančního práva za vytvoření koncepce a 

realizaci soutěže Mezinárodní středoškolský Moot Court. 

Cenu Miroslava Liberdy mohou získat každoročně až tři osobnosti. 

Laureátky Ceny Miroslava Liberdy 

doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. 

Patří mezi vůbec první pedagogy, kteří na obnovené právnické fakultě počátkem 90. let začali 

působit. Po svém nástupu zakládala katedru mezinárodního a evropského práva, kterou vedla téměř 

dvacet let. 

V letech 2007–2009 byla proděkankou pro mezinárodní vztahy, od roku 2015 je vedoucí Jean Monnet 

Centre of Excellence v oboru evropského práva. 

Přes dvacet let je členkou Vědecké rady PF UP. Je garantkou studijního programu Evropská studia se 

zaměřením na evropské právo. 

Předsedá České asociaci pro evropská studia, je členkou Americké asociace pro moderní evropská 

studia, Společnosti pro mezinárodní právo, poradní skupiny nositelů Jean Monnet Chair. Byla 

hodnotitelkou řady mezinárodních projektů – např. Horizont 2020 (2015, 1018, 1019), 6. Rámcového 

programu, 7. Rámcového programu. 



Je autorkou více než 130 publikací vydaných v ČR a zahraničí. Čtyřikrát převzala Čestné uznání rektora 

UP pro autory monografií. Pro fakultu získala řadu projektů, včetně mezinárodních, a několikrát vedla 

mezinárodní výzkumné týmy. 

Je zakladatelkou a šéfredaktorkou časopisu European Studies – The Review of European Law, 

Economics and Politics, který je zařazen do databáze Scopus. 

UP ji v roce 2017 ocenila bronzovou medailí Za zásluhy o rozvoj UP. 

doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. 

Působí na katedře politologie a společenských věd PF UP. Více než dvacet let se věnuje 

mimosoudnímu řešení sporů, a to jak z perspektivy akademické, tak praktické. 

Od svého nástupu na fakultu zavedla několik nových předmětů jako Mimosoudní řešení sporů, Řešení 

konfliktů a mediace či Vyjednávání. Připravena k otevření je Mediační klinika. 

Je členkou Akademického senátu PF UP. 

Je také aktivní v oblasti vědecké. Je řešitelkou nebo spoluřešitelkou grantových projektů, autorkou 

řady odborných publikací. Dvakrát získala Čestné uznání rektora UP pro autory monografií. Je 

zakladatelkou a hlavní organizátorkou mezinárodní vědecké konference zaměřené na mediaci. 

Má dvacetiletou praxi jako mediátorka v civilních i trestních sporech. 

Je zakládající členkou Asociace mediátorů ČR, členkou Pracovní skupiny pro mediaci Ministerstva 

spravedlnosti ČR. 

V roce 2019 byla uvedena do Síně slávy za zásluhy o rozvoj mediace u nás. 

  



Právnická konference se zaměří na 

evropský digitální trh 

 

Odborné setkání se uskuteční online. Repro: PF UP 

Pátek 4. červen 2021, 8:00 – Text: Eva Hrudníková 

Zkušeným akademikům, ale i mladým vědcům a doktorandům je určena právnická konference 

zaměřená na jednotný evropský digitální trh. Pod názvem European Digital Single Market: the 

current and the future challenges in the European Union law ji pořádá olomoucká právnická 

fakulta ve spolupráci s TalTech Law School v Tallinnu. Konference se uskuteční online 21. a 22. 

června. 

Připravované odborné setkání je dalším výstupem v rámci činnosti Jean Monnet Network – European 

Union and the Challenges of Modern Society. Cílem organizátorů je vytvořit mezinárodní platformu 

pro výměnu názorů a sdílení výsledků vědeckého výzkumu. „A to například v oblasti použití umělé 

inteligence, kybernetické bezpečnosti, lidských práv v současné digitální době, etických výzev 

v digitální zdravotní péči, ochrany spotřebitelů nebo třeba správy osobních údajů. Vše v kontextu 

jednotného evropského digitálního trhu. V neposlední řadě chceme setkáním přispět k aktuální 

tvorbě právního regulačního rámce Evropské unie,“ vysvětlil Ondrej Hamuľák z katedry 

mezinárodního a evropského práva, který je členem organizačního a vědeckého výboru konference. 

V něm jsou spolu s ním ještě další dva odborníci z PF UP – Naděžda Šišková, vedoucí Jean Monnet 
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Centre of Excellence a hlavní garantka Jean Monnet Network, a Michal Petr, vedoucí katedry 

mezinárodního a evropského práva. 

Jednacím jazykem odborného sympózia bude angličtina. Zájemci o aktivní účast by měli své příspěvky 

směrovat do osmi předem stanovených tematických sekcí. Abstrakt příspěvku je potřeba zaslat 

organizátorům na adresu melita.sogomonjan@taltech.ee nejpozději do 6. června. Registrace 

ostatních účastníků pak bude možná od 16. do 20. června. Vybrané prezentované příspěvky mohou 

být po kladném recenzním řízení zařazeny do odborného časopisu TalTech Journal of European 

Studies. 

Jean Monnet Network – European Union and the Challenges of Modern Society (Legal Issues of 

Digitalization, Robotization, Cyber Security and Prevention of Hybrid Threats) je výzkumné 

konsorcium sdružující vedle Univerzity Palackého v Olomouci jako hlavního koordinátora také 

spolupořadatele sympózia Tallinnskou technologickou univerzitu, dále pak Univerzitu Komenského v 

Bratislavě, Univerzitu Heidelberg a Národní univerzitu Tarase Ševčenka v Kyjevě. 

Podrobnosti zde. 

European Digital Single Market: the current and the future challenges in the European Union law 

21.-22. 6. 2021 | online 

Tematické sekce konference 

1. Cybersecurity: legal implications and risk management 

2. Consumer protection in the digital economy 

3. Competition law in European Digital Single Market 

4. Artificial Intelligence as a challenge for a data management and e-governance 

5. Challenges of the EU law protecting human rights in the digital age 

6. Liability issues and ethical challenges in digital healthcare 

7. The impact of data governance for the future of healthcare 

8. Use of digital technologies in the context of climate-neutral continent 

  

Abstrakt, příspěvky a další dotazy zasílejte na adresu Melita Sogomonjan – 

melita.sogomonjan@taltech.ee 

  

https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Pozvanky/2021/2021_06_Jean_Monnet_Conference-European_Digital_Single_Market.pdf
mailto:melita.sogomonjan@taltech.ee


Mladí vědci řešili výzvy soutěžního 

práva v oblasti digitálních technologií 

 

Jednodenní workshop přilákal přes 70 zájemců. Foto: PF UP 

Pátek 30. duben 2021, 9:12 – Text: Eva Hrudníková 

Výjimečný zaměřením a propojením právní teorie s praxí. Takový byl mezinárodní workshop pro 

mladé vědce Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií. Pořádalo jej Jean Monnet Centre of 

Excellence in EU Law při právnické fakultě ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže a Českou asociací pro evropská studia. 

Jednodenní workshop přilákal přes 70 zájemců. „Soutěžní právo je velmi úzkou právní specializací, 

které se věnují jednotky doktorandů na právnických fakultách. Navíc jsme téma ještě zúžili na oblast 

digitálních technologií. Zájem o něj ale nakonec předčil naše očekávání,“ řekl spokojeně Michal Petr, 

vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva PF UP a hlavní organizátor setkání. Podle něj šlo 

v oblasti soutěžního práva v československém prostoru o ojedinělou akci. 

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci se workshop konal online. Zaznělo na něm celkem 14 

odborných příspěvků. Drtivou většinu z nich si připravili doktorandi z českých a slovenských 

právnických fakult. „Úroveň příspěvků byla úžasná. Bylo vidět, že pokud se někdo věnuje soutěžnímu 

právu, tak to bere vážně. Naprostá většina zúčastněných doktorandů navíc působí ve velkých 

advokátních kancelářích. Nehovořili tedy jen čistě o teorii, ale o něčem, co opravdu v praxi dělají, 

s čím se setkávají,“ zhodnotil Michal Petr. 

Akci si nenechal ujít například Miroslav Jakab, doktorand z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který 

vystoupil s příspěvkem Hledání správné míry nedůvěry vůči digitálním trhům. „Workshop pro mě 
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představoval spíše ojedinělou, ale o to milejší příležitost potkat se s kolegy věnujícími se soutěžnímu 

právu. Prostor byl ideální pro výměnu názorů ohledně otázek, kterými se osobně zabývám, ale i pro 

rozšíření obzorů o další zajímavé a aktuální problémy. Za nedostatek lze snad považovat pouze to, že 

akce musela proběhnout distančně,“ uvedl Miroslav Jakab. O workshopu jako o vydařené akci 

hovořila také Mária T. Patákyová z Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. „Akce se 

povedla hned z několika důvodů. Pořadatelé velmi vhodně a aktuálně vybrali téma. Příspěvky kolegů 

byly pro mě přínosné a ke kvalitě setkání přispěla zajímavá diskuse. Navíc vše se odehrávalo v 

příjemné atmosféře,“ dodala Mária T. Patákyová, která si připravila příspěvek Cenové algoritmy a 

súťažné právo EÚ. 

Význam a praktičnost workshopu, jehož výstupem bude sborník příspěvků, podtrhla aktivní účast 

předsedy a místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Petra Mlsny a Kamila 

Nejezchleba. „Nový předseda je nakloněn úzké spolupráci s akademickou sférou, chce intenzivně 

využívat akademické zdroje. Naše propojení určitě bude pokračovat a doufám, že i prohlubovat,“ 

naznačil Michal Petr s tím, že by v pořádání doktorandských workshopů v oblasti soutěžního práva 

rád pokračoval. „Pokud ne na podzim, tak určitě příští rok, a ideálně kontaktní formou.“ 

Workshop Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií byl organizován v rámci projektu Jean 

Monnet Network European Union and the Challenges of Modern Society (Legal Issues of 

Digitalization, Robotization, Cyber Security and Prevention of Hybrid Threats), sdružujícím vedle 

Univerzity Palackého v Olomouci jako hlavního koordinátora i Univerzitu Komenského v Bratislavě, 

Talinskou technologickou univerzitu, Univerzitu Heidelberg a Národní univerzitu Tarase Ševčenka v 

Kyjevě. 

  



Mladí vědci prodiskutují otázky 

soutěžního práva v oblasti digitálních 

technologií 

 

Mezinárodní workshop se uskuteční online. Repro: PF UP 

Pondělí 22. březen 2021, 8:00 – Text: Eva Hrudníková 

Zbystřit by měli studenti a mladí vědci se zájmem o soutěžní právo. Právě jim je určen mezinárodní 

workshop Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií, který se uskuteční online 27. dubna. 

Workshop pořádá Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law při právnické fakultě ve spolupráci s 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Českou asociací pro Evropská studia. 

Zájemci o pasivní účast se mohou hlásit prostřednictvím FORMULÁŘE 

Mezinárodní odborné setkání cílí na studenty, doktorandy i čerstvé absolventy, zejména na ty 

z partnerských univerzit. Jednacím jazykem bude angličtina, čeština a slovenština. „Chceme dát 

začínajícím vědcům prostor pro prezentaci příspěvků a prodiskutování souvisejících otázek,“ vysvětlil 

za organizátory Michal Petr, vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva PF UP. 

Na zajímavosti workshopu přidává aktuálnost jeho tématu a fakt, že doposud spíše teoretická debata 

v této oblasti se přesouvá ke konkrétním viditelným výsledkům. „Evropská komise například udělila v 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DvLCC_8CY0ugSl-1gEPeicx8FqoQoy1Gmy7HP_rFRfFUQlVHWERDUUlLUEVWRzY4NE9BMUZKQjAzUC4u
https://www.zurnal.upol.cz/fileadmin/_processed_/6/6/csm_monet_2_37e77b822c.jpg


posledních letech společnosti Google za zneužití jejího dominantního postavení na různých trzích 

řadu pokut. V řadě jurisdikcí po celém světě jsou vyšetřovány i další technologické giganty, včetně 

společností Amazon, Apple nebo Facebook. Společnost Booking.com byla paralelně vyšetřována 

dokonce v šestnácti členských státech Unie,“ vyjmenoval příklady Michal Petr s tím, že potřeba 

regulovat velké internetové platformy vygradovala rovněž v oblasti legislativy. „Evropská komise 

zveřejnila na sklonku loňského roku návrh na přijetí takzvaného aktu o digitálních službách a aktu o 

digitálních trzích, které doplňují stávající soutěžní pravidla o zcela nové nástroje.“ 

Řada otázek podle organizátorů setkání přesto stále zůstává v oblasti teorie, počínaje ryze 

praktickými otázkami, týkajícími se například vymezování relevantního trhu ve vztahu k bezúplatným 

službám, přes úvahy týkající se potřeby nového vymezení základních konceptů soutěžního práva, 

například pokud jde o dominantní postavení v online sféře, až k zatím převážně teoretickým úvahám 

týkajícím se například dopadů využití umělé inteligence na odpovědnost za protisoutěžní jednání. 

„Tyto, a případně i další otázky bychom rádi probrali na připravovaném workshopu.“ 

Workshop Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií je organizován v rámci projektu Jean 

Monnet Network European Union and the Challenges of Modern Society (Legal Issues of 

Digitalization, Robotization, Cyber Security and Prevention of Hybrid Threats), sdružujícím vedle 

Univerzity Palackého v Olomouci jako hlavního koordinátora i Univerzitu Komenského v Bratislavě, 

Talinskou technologickou univerzitu, Univerzitu Heidelberg a Národní univerzitu Tarase Ševčenka v 

Kyjevě. 

Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií | 27. 4. 2021 

Program 

10:00 – 10:45 | Hlavní řečníci 

Moderuje: Michal Petr 

10:00 – 10:10 | doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D., hlavní koordinátorka Jean Monnet 

Network, vedoucí JMCE, PF UP 

Digitální výzvy EU v oblasti právní regulace                        

10:10 – 10:20 | JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., předseda ÚOHS 

Synergie spolupráce soutěžního úřadu a akademické obce v digitálním světě 

10:20 – 10:30  | Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D., místopředseda ÚOHS 

Quo vadis ochranohospodářské soutěže? 

10:30 – 10:45 | doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D., člen JMCE, vedoucí Katedry mezinárodního a 

evropského práva, PF UP 

Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií 

  

10:45 – 12:30 | Sekce I: „Digitalizace“ soutěžního práva 

Moderuje: Michal Petr 

10:45 – 11:00 | Miroslav Jakab, PF UK 

Hledání správné míry nedůvěry vůči digitálním trhům 

11:15 – 11:30 | Simona Rudohradská, PF UPJS 

„Gatekeepers“ podľa návrhu Digital Markets Act – širšie úvahy a perspektívy 



11:30 – 11:45 | Martin Abrahám, advokátní kancelář Abrahám & partneři 

Jsou nástroje soutěžního práva v digitálním věku dostatečné? 

11:45 – 12:00 | Mária T. Patákyová, PF UNIBA 

Cenové algoritmy a súťažné právo EÚ 

12:00 – 12:15 | Ondřej Dostal, PF UP 

Digitální aspekty místního šetření soutěžních úřadů 

12:15 – 12:30 | Diskuze 

  

12:30 – 13:00 | Přestávka na oběd 

  

13:00 – 14:30 | Sekce II: Digitální technologie v praxi soutěžních úřadů 

Moderuje: Michal Petr 

13:00 – 13:15 | Dita Krumlová, PF UK 

Kauza LEGO: Kam až lze zajít ve snaze o jednotný přístup k online a offline prostředí? 

13:15 – 13:30 | Jiří Mňuk, PF MU 

Rozsudek Tribunálu ve věci CK Telecoms a jeho možné dopady (nejen) na telekomunikační a digitální 

trhy 

13:30 – 13:45 | Jan Kupčík, PF MU 

Přínos digitální ekonomiky pro analýzu tržní síly 

13:45 – 14:00 | Břetislav Martínek, ÚOHS 

Digitální trhy v rozhodovací praxi ÚOHS 

14:00 – 14:15 | Michal Černý, PF UP 

Vynucená a nechtěná, ale přesto nutná - postupná konvergence české právní úpravy označení 

zeměpisného původu k unijní úpravě a rozdíly v ohledech na hospodářskou soutěž 

14:15 – 14:30 | Diskuze 

14:30 – 14:45 | Francisca Resende Gomez, PF UP 

How far should online marketplaces be allowed to write their own law? 

  



Již druhý časopis úzce spojený 

s olomouckou právnickou fakultou patří 

do prestižní databáze Scopus 

 

Titul European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics již nebude vycházet 

jednou ročně, ale dvakrát. Foto: Eva Hrudníková 

Úterý 21. červenec 2020, 8:00 – Text: Eva Hrudníková 

Recenzovaný časopis European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics, za 

jehož vznikem a vydáváním stojí odborníci z olomoucké právnické fakulty, byl zařazen do prestižní 

abstraktové a citační databáze Scopus. Ta je jedním z klíčových nástrojů bibliometrického 

hodnocení kvality vědeckých časopisů. O zařazení rozhodla mezinárodní hodnotící komise. 

V databázi Scopus je tak nyní celkem šest odborných časopisů v oboru právo vydávaných v České 

republice. Z toho hned dva jsou úzce spjaty s olomouckou fakultou. Vloni byl mezi elitní vědecké 

tituly zařazen fakultní recenzovaný časopis International and Comparative Law Review a letos uspěl 

časopis European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics. „Je to velký úspěch 

pro naši právnickou fakultu a také důkaz posilování naší excelence ve vědě. Zařazení do této databáze 

odráží nejen obsahovou kvalitu časopisu, ale je taktéž podmíněna pečlivou několikaletou redakční 
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prací. Za to patří díky redakčnímu týmu časopisu, zejména pak šéfredaktorce Naděždě Šiškové i 

výkonnému editorovi Ondreji Hamuľákovi,“ zhodnotil děkan fakulty Václav Stehlík. 

Periodikum European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics vydává Česká 

asociace pro evropská studia a Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP. Šéfredaktorkou je 

Naděžda Šišková, předsedkyně zmíněné asociace a vedoucí olomouckého Jean Monnet Centre. 

„Zařazení do Scopusu vnímám jako velký úspěch. Rozhodně je to úspěch kolektivní, především 

redakční rady. Zároveň je to potvrzení, že naše rozhodnutí založit před lety tento časopis bylo 

správné, a také je to ohodnocení vědecké kvality jeho obsahu. Ta byla mimo jiné vyzdvižena i 

v rozhodnutí hodnotící komise,“ uvedla šéfredaktorka a zakladatelka časopisu Naděžda Šišková. 

Zvlášť pak ocenila práci Ondreje Hamuľáka, kolegy z katedry mezinárodního a evropského práva a 

výkonného editora časopisu. 

Titul European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics poprvé vyšel v roce 

2014. V angličtině jej vydává přední světové nakladatelství Wolters Kluwer. „Časopis jsme původně 

koncipovali jako ročenku České asociace pro evropská studia. Od počátku jsem usilovala, aby do jeho 

vydávání byla vtažena i naše fakulta, naši odborníci. A to se povedlo,“ vzpomněla Naděžda Šišková 

s tím, že nově bude časopis vycházet dvakrát ročně. 

Od vzniku byl tento titul koncipován jako mezinárodní vědecké interdisciplinární fórum. „Snažíme se 

o pestrost, co se týká autorů, tak i tematického záběru, který je rozhodně širší než pouze evropské 

právo. Prostor dáváme tématům politologickým, ekonomickým či historickým, která se vztahují 

k Evropské unii,“ naznačila šéfredaktorka. Redakční radu tvoří špičkoví odborníci z různých států. Je 

mezi nimi například světově uznávaný znalec práva EU Peter-Christian Müller-Graff z Heidelberské 

univerzity, Jorg Monar, profesor a bývalý rektor College of Europe, Miguel Maduro, bývalý generální 

advokát Soudního dvora EU a profesor na European University Institute ve Florencii nebo Takis 

Tridimas, uznávaný profesor z King's College London. 

Vzhledem k tomu, že zařazení do prestižní databáze není trvalé, ale naopak podléhá pravidelné 

evaluaci, bude redakční tým dál usilovat o zvyšování kvality časopisu. „Důležitá je rostoucí citovanost. 

Budeme se snažit získat vyšší přidělenou hodnotu Scientific Journal Rankings indexu a posunout se 

tak výš v rámci kvartilu,“ naznačila plány Naděžda Šišková. 

Scopus je abstraktová a citační databáze odborné recenzované literatury dostupná pro registrované 

uživatele. Obsahuje abstrakty a záznamy z téměř 20 500 recenzovaných časopisů od více než 5000 

vydavatelů po celém světě. Titulů připravovaných českými vydavateli je v ní bezmála 200. 

  



Workshop Vyvažování kybernetické 

bezpečnosti a ochrany soukromí 

 

Úterý 24. březen 2020, 16:22 

Workshop Vyvažování kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí (Balancing Cyber-Security and 

Privacy) organizovaný v rámci Jean Monnet Network Právnické fakulty UP se konal 27. a 28. února 

2020 na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. 

Dvoudenní akce se účastnili odborníci z několika evropských zemí s cílem kriticky zhodnotit právní 

regulaci v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí. Událost zahrnovala expertní panel, 

kde specialisté přednesli své prezentace, spolu se strukturovanou diskusí o výzvách a příležitostech 

digitální doby. Událost zahrnovala několik setkání a diskuzí, účastníci konference se rovněž zúčastnili 

pracovní večeře, která se konala den před zahájením workshopu. 

Průvodní slovo náleželo doc. et. doc. JUDr. Naděždě Šiškové, Ph.D., vedoucí Jean Monnet Centre of 

Excellence v oblasti práva EU na Univerzitě Palackého v Olomouci. Paní docentka slavnostně zahájila 

konferenci a podělila se o několik zajímavých postřehů a myšlenek na téma EU a výzev, které 

moderní společnost přináší. 

Hlavní řečnicí byla JUDr. Soňa Matochová, Ph.D., která přednesla příspěvek zaměřený na ochranu 

dat. Následoval Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D., Tanel Kerikmäe, LL.M, LL.Lic, Ph.D a doc. RNDr. 

Daniel Olejár, PhD. 

Ve své přednášce JUDr. Soňa Matochová, Ph.D. seznámila účastníky workshopu s aktuálním stavem 

právní regulace ochrany dat. Přednášející prezentovala principy ochrany dat, metodologii a 

pravidla  Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR), které zásadním 

způsobem ovlivňuje úspěšnost oblasti svobody, bezpečnosti a práva, hospodářské unie, 

ekonomických a sociálních programů nebo posilování ekonomik v rámci vnitřního trhu EU.   
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Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D. se zabýval posledními trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti ve 

zdravotnictví, kde představil případovou studii věnovanou útoku ransomware Ryuk na nemocnici v 

Benešově, který proběhl v prosinci 2019. Filipec využil metodu “švýcarského sýru”, která slouží jako 

analytický rámec pro vyhodnocování efektivity organizačních faktorů při analyse kybernetických 

incidentů.  

Tanel Kerikmäe, LL.M, LL.Lic, Ph.D věnoval svou prezentaci posledním trendům IT vývoje v Estonsku, 

přičemž otevřel v rámci debaty řadu aspektů týkajících se umělé inteligence (AI), zejména pak pokud 

jde o uznání právní odpovědnosti a právní osobnosti, vlastnických a duševních práv nebo zdanění 

práce vykonávané AI. Dr. Kerikmäe přiblížil zajímavé zkušenosti Estonska s vývojem jejich vlastní AI 

nazvané „Kratt“, podle mýtického stvoření z estonských legend. 

Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. se věnoval hlavním výzvám a trendům IT a zdůraznil problematiku 

vztahu mezi bezpečností, funkčností a soukromím. Zvláštní pozornost věnoval “malým uživatelům”, 

kteří také mohou být cílem a stávat se obětí poměrně sofistikovaných metod hackerských útoků, 

které jsou velmi inovativní. 

 

V odpoledním programu bylo vyčleněno každému účastníkovi 15 minut pro prezentování současného 

výzkumu a dalších 5-10 minut na otázky. JUDr. Mária, T. Patakyová, PhD. přednesla příspěvek 

zaměřený na vybrané aspekty soukromých entit v oblasti kybernetické bezpečnosti, JUDr. Matúš 

Mesarčík, LL.M se věnoval problematice ochrany soukromí v oblasti kybernetické bezpečnosti. Další z 

řečníků JUDr. Jozef Andraško, PhD. přednesl zajímavou prezentaci ohledně oznamování 

kybernetických incident. Mgr. Petra Dražová řešila trestně-právní aspekty porušení práva v oblasti 

kybernetické bezpečnosti a Mgr. Zlotán Gyurász se ve své prezentaci věnoval unikátnosti “internet of 

things devices”. 

Workshop byl organizován v rámci prestižního grantu Jean Monnet Network “Evropská unie a výzvy 

moderní společnosti: právní aspekty digitalizace, robotizace, kybernetické bezpečnosti a prevence 

hybridních hrozeb”, který je koordinován a řízen Jean Monnet Centrem Excelence v oblasti 

evropského práva na Právnické fakultě UP, které řídí  docentka Naděžda Šišková. Projekt se zabývá 

záležitostmi, které mají každodenní dopad na běžný život v digitální společnosti a řeší problémy, 

které nejsou doposud zpracovány v odborné literatuře. Mezinárodní tým je tvořen akademiky z pěti 

významných evropských univerzit  - Jean Monnet Centre of Excellence UP, University of Heidelberg, 

Tallinn University of Technology, Univerzitou Komenského v Bratislavě a Taras Shevchenko National 

University v Kyjevě. 



V příštích měsících (pokud to situace dovolí) členové týmu plánují sérii projektových přednášek, 

kulatých stolů, workshopů, akademických a studentských konferencích v Tálínu, Praze, Kyjevě a 

Karlových Varech. 

Autoři: doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M., Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D. - členové Jean 

Monnet Centre of Excellence při PF UP 

  



Mezinárodní tým vedený olomouckými 

právníky dosáhl na prestižní grant 

 

Koordinátorkou projektu je Naděžda Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP. 

Foto: Eva Hrudníková 

Pondělí 16. prosinec 2019, 13:00 – Text: Eva Hrudníková 

Tři roky práce právních expertů z pěti evropských univerzit zastřešuje projekt European Union and 

the Challenges of Modern Society. Ten uspěl v celosvětové soutěži o prestižní grant udělovaný 

Evropskou komisí v kategorii Jean Monnet Networks, kde získal jedno z  nejvyšších hodnocení. V 

této kategorií byl grant udělen navíc vůbec poprvé žadateli ze států střední a východní Evropy. 

Práci mezinárodního týmu bude koordinovat a řídit Jean Monnet Centre of Excellence v oboru 

evropského práva při Právnické fakultě UP v čele s Naděždou Šiškovou. 

Na naplnění cílů projektu, celým názvem European Union and the Challenges of Modern Society: 

legal issues of digitalization, robotization, cyber security and prevention of hybrid threats, mají 

odborníci čas od letošního září do konce srpna 2022. „Téma je velmi aktuální. Jedná se o oblast, která 

se v budoucnosti dotkne života každého občana a v současné době téměř není vůbec právně 

regulovaná, a pokud ano, tak pouze minimálně. Cíle projektu nejsou jen výzkumné. Jako mezinárodní 

tým odborníků chceme ovlivnit budoucí evropskou legislativu, zapojit se do formování a vytváření 

nových právních pravidel souvisejících se současným technologickým vývojem. Výstupy nebudou 

tedy jen akademické, ale doporučení budeme zasílat i evropským institucím,“ uvedla Naděžda 

Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence a koordinátorka projektu. 
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Mezinárodní tým budou tvořit akademici z pěti pracovišť předních evropských univerzit – z 

olomouckého Jean Monnet Centre of Excellence, z univerzity v Heidelbergu, z Talinské technické 

univerzity, z Univerzity Komenského v Bratislavě a z Národní univerzity Tarase Ševčenka v Kyjevě. 

„Jsem ráda, že se nám podařilo sestavit velmi kvalitní mezinárodní tým. S většinou těchto univerzit 

jsme již dříve spolupracovali. Dokonce s některými již máme za sebou několik úspěšných projektů. 

Výběr partnerů byl ovlivněn i jejich odbornou specializací,“ vysvětlila Naděžda Šišková. 

A upřesnila, že například estonští kolegové se zaměří na digitální ekonomiku, slovenští na ochranu 

osobních údajů, ukrajinští na boj s hybridními hrozbami, němečtí na dodržování zásad právního státu 

ve vztahu k moderním technologiím a olomoučtí na právní aspekty robotizace, ochranu práv 

spotřebitele a specifika soutěžního práva vyplývající z digitální ekonomiky. „Rozdělení je jen rámcové, 

přispívat do jednotlivých oblastí půjde samozřejmě napříč pracovišti,“ upřesnila hlavní koordinátorka. 

V následujících třech letech řešitelé projektu uspořádají řadu přednášek, kulaté stoly, workshopy a 

vědecké konference, včetně studentských. Chybět na nich nebudou zástupci institucí EU, například 

Evropské komise, Evropského parlamentu nebo Soudního dvora EU. Společný výzkum pak završí 

vydání dvou monografií a článků v impaktovaných časopisech. Vzniknout má také například speciální 

blog, na kterém se budou podílet i studenti. 

Jean Monnet Centre of Excellence funguje při PF UP již přes tři roky a má za sebou úspěšný projekt 

Reform of the Union and the Related Issues. K původnímu týmu akademiků, který od počátku vede 

Naděžda Šišková, ve složení Ondrej Hamuľák, Blanka Vítová a Michal Petr se nyní připojil Ondřej 

Filipec. 

  



Dva projekty z právnické fakulty 

dosáhly na prestižní grant 

 

Václav Stehlík, vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva, je hlavním řešitelem jednoho z 

úspěšných projektů. Foto: Eva Hrudníková 

Čtvrtek 26. září 2019, 15:00 – Text: Eva Hrudníková 

Hned dva projekty, které vznikly na katedře mezinárodního a evropského práva olomoucké 

právnické fakulty, uspěly v letošní výzvě Evropské komise. V celosvětové soutěži o prestižní grant 

Jean Monnet Activities 2019 získaly finanční podporu projekty, jejímiž hlavními řešiteli jsou 

Naděžda Šišková a Václav Stehlík. Oba jsou zaměřeny na evropské právo. 

V rámci Jean Monnet Activities 2019 uspělo pouze 19 procent žadatelů. Na elitním seznamu jsou 

za Českou republiku v oblasti práva pouze řešitelé z olomoucké právnické fakulty. „Původně byla 

podpora určena jen pro evropské projekty. V posledních letech je už tato grantová soutěž 

celosvětová. Dvojitý úspěch je důkazem, že naše projekty jsou konkurenceschopné a mají vysokou 

úroveň. Je to velmi dobré vysvědčení nejen pro naši katedru, ale i pro celou fakultu,“ zhodnotil 

Václav Stehlík, vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva a hlavní řešitel jednoho 

z úspěšných projektů. 

Jeho slova doplnila děkanka Zdenka Papoušková. „Zkvalitňování vědecké i pedagogické činnosti je 

společným zájmem celé fakulty. Oba tyto projekty jsou známkou, že se tyto činnosti fakultě, zejména 

pak v oblasti evropského práva, výrazně daří. Oběma kolegům přeji hodně štěstí a úspěchů v tak 

zodpovědné práci.“ Právnická fakulta bude oba projekty spolufinancovat. 

Projekt European Union and the Challenges of Modern Society – legal issues of digitalization, 

robotization, cyber security and prevention of hybrid threats (pozn. red. – bude mu věnován 
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samostatný článek) týmu kolem Naděždy Šiškové uspěl v kategorii Networks and Projects. V ní získal 

jednu z nejvyšších udělených grantových podpor. 

Druhý olomoucký projekt nazvaný Advanced Constitutional Law of the European Union soutěžil 

v kategorii Modules, Chairs and Centres of Excellence. „Pracovat na něm budeme tři roky a primárně 

nám půjde o inovaci výuky v oblasti evropského práva,“ upřesnil Václav Stehlík. Novinky jsou patrné 

již v rozvrhu pro zimní semestr. Posílila výuka předmětu EU Constitutional Law, a to přidáním 

seminární výuky. Pro české studenty se zavedl předmět  Multi-level Constitutional Dimension of the 

European Integration, doktorandům přibyla výuka Advanced Seminar on EU Law. A poslední 

novinkou je volitelný předmět EU Judiciary and Proceedings before Union Courts. Všechny 

jmenované předměty vyučují akademici v angličtině. 

„Vzdělávací složku našeho projektu doplní výzkum ve formě publikování odborných článků, 

workshopy pro studenty a plánujeme také kulatý stůl s experty z praxe v oblasti evropského práva,“ 

dodal Václav Stehlík. Druhým řešitelem, který se bude na projektu významně podílet, bude jeho 

kolega z katedry Ondrej Hamuľák. Projektový tým doplní dvě odbornice z praxe – Helena Bončková, 

která pracuje na Nejvyšším správním soudě, a Magdalena Ličková, asistentka generálního advokáta 

Soudního dvora EU. 

V letošním rozdělování grantů v rámci Jean Monnet Activities zanechala katedra mezinárodního a 

evropského práva PF UP ještě jednu výraznou stopu. Se svým projektem EU Charter for and before 

the national courts uspěl její člen Ondrej Hamuľák. Projekt podal pod hlavičkou Tallinn University of 

Technology, kde na tamní právnické fakultě pracuje na pozici „adjunct professor“. „Cílem projektu je 

diskutovat a analyzovat přístup národních soudů členských zemí EU k Listině základních práv EU, 

definovat postavení Listiny EU v rámci soudního přezkumu, rozpoznat problémy a překážky v aplikaci, 

identifikovat potřeby soudců a právníků v souvislosti s aplikací Listiny EU, navrhovat řešení 

problematických otázek a poskytovat obecné modely,“ vysvětlil Ondrej Hamuľák. V rámci projektu 

odpovídá za odbornou a věcnou část, estonští kolegové pak za organizační a procedurální stránku. 

„Projekt řeším společně s kolegou Tanelem Kerimäe. Součástí výzkumného týmu jsou ještě další tři 

kolegové z talinské fakulty,“ dodal. V rámci projektu je podle něj plánováno několik odborných 

publikací a hlavně organizace mezinárodních konferencí, workshopů a diskuzních setkání s akademiky 

a praktikujícími právníky. 

Úspěch v oblasti evropského práva spojený s programem Jean Monnet není na olomoucké fakultě 

ojedinělý. Například Naděžda Šišková zde již vedla Jean Monnet Centre of Excellence, Václav Stehlík 

se zase věnoval projektu Jean Monnet Chair (The EU Economic Integration in the global perspective). 

  



Centre of Excellence dokončilo tříletý 

projekt a úspěšně pokračuje dál 

 

Jednou z aktivit centra byla mezinárodní konference v Černínském paláci. Ostatní akce se konaly 

přímo na PF UP. Fotogalerie: Eva Hrudníková 

Sobota 30. březen 2019, 12:00 – Text: Eva Hrudníková 

Výrazně překročit původní rozsah plánovaných činností v grantové přihlášce se podařilo Jean 

Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva. V Česku ojedinělá instituce zaměřená na 

klíčové právní problémy Evropské unie funguje na právnické fakultě pod vedením Naděždy Šiškové 

přes tři roky. Nyní plánuje ve svých aktivitách pokračovat. 

Centrum vzniklo v září 2015 na základě rozhodnutí o poskytnutí grantového projektu Evropskou 

komisi. Tříletý projekt nazvaný Reform of the Union and the Related Issues zahrnoval jak činnosti 

vědecké a výzkumné – zaměřené na právní otázky evropské integrace, tak i popularizační. „Pro nás 

bylo nesmírně důležité neomezit se pouze na mezinárodní vědecký výzkum, ale v době, kdy Unie 

prožívá řadů zatěžkávacích zkoušek, včetně slovy Jeana-Claudea Junckera existenční krizi, odstartovat 

taktéž veřejnou debatu o budoucnosti Unie a možných cestách její reformy,“ řekla Naděžda Šišková. 

Centru se podařilo na univerzitní půdě zorganizovat diskuze se zástupci tři nejdůležitějších 

evropských institucí – Evropského parlamentu (EP), Evropské komise a Soudního dvora EU. Do 

Olomouce přijeli například Pavel Telička, místopředseda EP, Pavel Svoboda, předseda Právního 

výboru EP, nebo Jan Passer soudce Tribunálu EU. „Do debaty o budoucnosti Unie jsme zapojili i 

zástupce českých institucí, které se věnují otázkám evropské integrace. Se studenty se setkali Pavel 

Rychetský, předseda Ústavního soudu, Anna Šabatová, veřejné ochránkyní práv, a řada dalších,“ 

vzpomněla Naděžda Šišková. 
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Vedle osmi veřejných přednášek a čtyř kulatých stolů stihlo centrum za tři roky uspořádat čtyři 

mezinárodní vědecké konference, jeden mezinárodní workshop, připravit čtyři monografie a odborné 

knihy, z toho dvě v angličtině a ve spolupráci s renomovanými zahraničními nakladatelstvími – 

Wolters Kluwer Deutschland a Springer, napsat tři desítky vědeckých článků, z nichž se část dostala 

do databáze Web of Science, a vydat tři čísla časopisu European Studies, Review of European Law, 

Economics and Politics a také sborník z konference. 

Tyto aktivity by nebyly možné bez zapojení partnerů z předních evropských univerzit z více než tří 

desítek zemí, včetně univerzity v Heidelbergu, Regensburgu, Talinu, Innsbrucku, Kyjevě nebo 

Bruggách. „Jako zásadní pro dosažení cílů projektu se rovněž ukázala spolupráce s Ministerstvem 

zahraničí, zejména v rámci pořádání závěrečné vědecké konference v Černínském paláci,“ dodala 

Naděžda Šišková. 

Spolu s ní na projektu pracovali kolegové ze tří kateder PF UP – Ondrej Hamuľák a Michal Petr 

z katedry mezinárodního a evropského práva, Blanka Vítová z katedry soukromého práva a civilního 

procesu a později se připojil také Ondřej Filipec z katedry politologie a společenských věd. „Celý tým 

odvedl skvělou práci a patří mu za to vřelé poděkování,“ uvedla vedoucí centra. 

Činnost týmu oceňuje i vedení fakulty. „Centrum je jedním z prvků pro posílení internacionalizace a 

ukázkou konkurenceschopnosti fakulty v národním i mezinárodním srovnání,“ uvedl Martin Faix, 

proděkan pro zahraniční záležitosti PF UP. 

Centre of Excellence za tři roky prokázalo svoji opodstatněnost a životaschopnost, a proto hodlá ve 

svých aktivitách pokračovat. Tým kolem Naděždy Šiškové se bude nadále podílet například na 

vydávání zmiňovaného časopisu, na přípravě dalších odborných knih, uspořádá mezinárodních 

konferenci, debaty nebo se bude podílet na smluvním výzkumu. 
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Monografie analyzuje budoucnost 

Evropské unie a evropského práva 

 

Monografii připravil mezinárodní tým autorů z předních evropských univerzit. Fotogalerie: Eva 

Hrudníková 

Úterý 18. prosinec 2018, 8:15 – Text: Eva Hrudníková 

Více než třísetstránková monografie zaměřená na perspektivy budoucího vývoje Evropské unie a 

evropského práva završila tříletou činnost Jean Monnet Centre of Excellence při právnické fakultě. 

Publikaci vydanou v angličtině pokřtila Naděžda Šišková, vedoucí centra a současně vedoucí 

autorského týmu, spolu se Zdenkou Papouškovou, děkankou právnické fakulty. Slavnostní události 

se účastnil také rektor Jaroslav Miller. 

Monografii The European Union – What is Next? A legal Analysis and the Political Visions od the 

Future of the Union připravil mezinárodní tým autorů z předních evropských univerzit jako je 

například Univerzita v Heidelbergu, College of Europe v Bruggách, Univerzita v Budapešti nebo 

Technická univerzita v Tallinu. Z českých univerzit se na ni podíleli odborníci z Univerzity Karlovy, 

Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého. „Bylo pro mě velkou ctí pracovat s týmem 

renomovaných autorů. Kniha vznikla ve zlomovém okamžiku vývoje Evropské unie, kdy rozsáhlá 

reforma je nezbytným předpokladem pro její samotné přežití a v době, kdy ani samotné unijní 

instituce, ani členské státy nemají jasnou představu o budoucí podobě Unie,“ poznamenala na úvod 

křtu Naděžda Šišková. 

Tematicky se kniha soustřeďuje na zkoumání změn v nejdůležitějších oblastech ústavního a 

materiálního práva Evropské unie, jež jsou relevantní z hlediska její očekávané reformy. Analyzuje 

zejména uvažované rozsáhlé modifikace unijních institucí, budoucí vývoj prostoru svobody, 

bezpečnosti a práva nebo perspektivy jednotné měny euro. Velká část publikace je věnovaná 
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kritickému rozboru aktuálně projednávaných politických a právních návrhů ohledně možných scénářů 

budoucího vývoje. Část tvoří také analýza eventuální budoucí právní úpravy Unie s ohledem na vývoj 

v oblasti moderních technologií, což zásadně ovlivní směřování EU na řadu let. 

Obzvlášť cenná je například kapitola Pavla Svobody, předsedy Právního výboru Evropského 

parlamentu a odborníka z pražské právnické fakulty, o změnách v institucionální struktuře, kdy autor 

čerpal z neveřejných dokumentů Evropského parlamentu. „Mně osobně se velmi líbí i kapitola kolegy 

z naší fakulty Michala Petra ohledně perspektiv hospodářské a měnové unie,“ řekla Naděžda Šišková, 

která se v rámci své kapitoly zaměřila na analýzu stávajících právních nástrojů Unie pro posílení záruk 

právního státu. Z PF UP se na monografii dále autorsky podíleli Petra Měšťánková a Ondřej Filipec, 

oba z katedry politologie a společenských věd, jazykovou korekturu měl na starosti Ian David Bell z 

katedry jazyků. 

Jedním z prvních gratulantů na slavnostním křtu byl rektor Jaroslav Miller. „Jsem potěšen tímto 

počinem a vážím si odvedené práce všech autorů. Trochu se ale bojím knihu otevřít, vzhledem 

k jejímu lehce pochmurnému názvu. Doufám, že obsah bude optimistický,“ řekl s úsměvem rektor. 

Na něj navázala děkanka PF UP. „Knize přeji, ať se rychle šíří a brzy si najde čtenáře. Pro fakultu je 

vydávání takových monografií velmi důležité. Posiluje naše postavení v oblasti vědy. Mám radost, že 

máme osobnosti, které na sobě pracují a díky kterým získává naše fakulta na síle,“ uvedla děkanka 

s tím, že si cení všech aktivit Jean Monnet centra, které se v průběhu tří let podařilo na fakultě 

uskutečnit. 

Monografii „The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions od the 

Future of the Union“, k níž předmluvu napsala eurokomisařka Věra Jourová, vydalo nakladatelství 

Wolters Kluwer Deutschland, Carl Heymanns Verlag. 

Současně s monografií byl pokřtěn i sborník Lidská práva jako součást společných evropských hodnot, 

který obsahuje výběr klíčových příspěvků prezentovaných na dvou studentských konferencích 

konaných na PF UP. Obě vědecká studentská fóra organizovalo Jean Monnet Centre of Excellence. 

Prestižní centrum v oboru evropského práva zahájilo svou činnost na PF UP na podzimu roku 2015, a 

to díky grantu Evropské komise. V Česku se jedná o ojedinělou instituci speciálně zaměřenou na 

klíčové právní problémy Evropské unie. 
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Konference řešila budoucnost Evropské 

unie a evropského práva 

 

Dvoudenní odborné setkání přilákalo na 270 účastníků. 

Foto: Eva Hrudníková 

Pondělí 7. květen 2018, 12:00 – Text: Eva Hrudníková 

Odborně přispět do debaty, jakým směrem by se měla ubírat Evropská unie, a zvýšit povědomí o 

jejím aktuálním vývoji u široké veřejnosti. To byly hlavní cíle konference Budoucnost Evropské unie 

a evropského práva (včetně relevantních otázek vnitrostátního práva členských států), kterou 

pořádalo Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva při Právnické fakultě UP. 

Dvoudenní mezinárodní a multidisciplinární setkání přilákalo na právnickou fakulta 273 účastníků, 

z toho 36 vystoupilo s vlastním příspěvkem. „Téma konference jsme nezvolili náhodně. Snažili jsme se 

reflektovat skutečnost, že se Unie nachází ve zlomovém okamžiku svého vývoje. Diskuze o 

perspektivách Unie patří v evropském právu a politologii k evergreenům, avšak v této chvíli již tyto 

debaty překročily dimenzi ryze teoretických úvah a spočívají ve výběru již konkrétních politických 

scénářů a reálných základů pro hlubokou reformu a transformaci podstaty Unie,“ vysvětlila Naděžda 

Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence a hlavní organizátorka akce. 

Podle ní měla konference dva rozměry. Odborný, kdy bylo cílem vytvořit akademický příspěvek do 

probíhající politické debaty, a potom občanský. „Povědomí o záležitostech budoucnosti Unie a jejich 

pochopení je důležité nejen ve vědeckých intencích, ale i pro každého občana,“ dodala Naděžda 

Šišková. Konferenci zahájila Zdenka Papoušková, děkanka PF UP. Ve své uvítací řeči vyzdvihla význam 

a jedinečnost Jean Monnet Centra of Excellence a ocenila program a výběr hlavních hostů. 

V plenárním zasedání se za konferenčním stolem sešli Dana Kovaříková, vedoucí Zastoupení Evropské 

komise v ČR, Nataša Chmelíčková, vedoucí oddělení azylové legislativy odboru azylové a migrační 

politiky ministerstva vnitra, a Petr Kolář, bývalý velvyslanec ČR v USA a v Rusku. „Petr Kolář si zvolil 
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velmi zajímavé téma – EU a aktuální hrozby moderní společnosti. Mluvil hlavně o boji 

s dezinformacemi, prevenci fake news na sociálních sítích a o obraně před manipulací veřejného 

mínění,“ uvedla Naděžda Šišková. 

 

Na plenární část navázalo pět odborně zaměřených sekcí – Budoucnost EU z hlediska institucionální 

struktury, posílení demokratických základů a ochrany právního státu, Brexit a jeho implikace, 

Budoucnost EU z hlediska ochrany práv a soudní kontroly, Budoucnost hospodářské a měnové unie, 

Aktuální výzvy pro EU v oblasti vnějších vztahů. Mezi řečníky byli například Lenka Pítrová, přední 

expertka z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nebo Michael Siman, odborník z Právnické fakulty 

Panevropské vysoké školy v Bratislavě. 

Konferenci si nenechala ujít například soudkyně Kateřina Štěpánová, která pracuje u Okresního soudu 

Karviná. „Přilákalo mě aktuální téma setkání. Oceňuji, že mnohé příspěvky řešily jiné věci, než o 

kterých se běžně mluví v médiích,“ řekla Kateřina Štěpánová. Zájem byl i ze strany studentů. „Líbil se 

mi široký záběr konference. Z pohledu studenta musím vyzdvihnout, že velká část konference byla 

zaměřena na v současné době jedno z nejvíce diskutovaných témat na úrovni EU, a to je brexit,“ 

zhodnotila Kateřina Stošková, studentka 1. ročníku oboru Evropská studia se zaměřením na evropské 

právo na PF UP. 

Prestižní Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva funguje na právnické fakultě 

od podzimu roku 2015, a to díky grantu Evropské komise. V Česku jde o ojedinělou instituci speciálně 

zaměřenou na klíčové právní problémy EU. 

  



Studenti práv se setkali se soudcem 

Tribunálu Evropské unie 

 

JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M. 

Foto: NSS 

Pátek 6. duben 2018, 14:17 

Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva při Právnické fakultě UP umožnil 

posluchačům olomoucké právnické fakulty zúčastnit se jedinečné přednášky se soudcem Tribunálu 

Evropské unie JUDr. Janem M. Passerem, Ph.D., LL.M. 

Studenti se seznámili s fungováním Soudního dvora EU a Tribunálu přímo z pohledu někoho, kdo 

uvnitř těchto institucí působí, a tím pádem se jim naskytla jedinečná příležitost se dozvědět něco, co 

třeba sami nenaleznou v odborných publikacích. 

Posluchačům právnické fakulty se dostalo podrobného vysvětlení rozdílů mezi Soudním dvorem a 

Tribunálem, kdy sám doktor Passer označuje tyto jurisdikce za staršího a mladšího bratra. 

Jak je možné stát se soudcem Soudního dvora nebo Tribunálu? Na tuto otázku jsme dostali odpověď 

v závěru samotné přednášky. Bohužel z toho plyne, že nám chybí ještě spoustu let a nasbíraných 

právních zkušeností, než budeme moci tuhle funkci vykonávat. 

Přednáška byla obrovským přínosem pro každého posluchače, jen časový prostor byl pro tolik 

zajímavých poznatků nedostačující. Tak třeba se naskytne ještě nějaká příležitost si v budoucnosti 

doktora Passera osobně poslechnout. I tak mu velice děkujeme za tuto jedinečnou příležitost se 

zúčastnit jeho přednášky. 

Bc. Kateřina Stošková, posluchačka oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo PF UP 
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Konference bude řešit budoucnost 

Evropské unie a evropského práva 

 

Dvoudenní odborné setkání se uskuteční přímo na právnické fakultě. 

Foto: Repro PF UP 

Úterý 27. březen 2018, 7:40 – Text: Eva Hrudniková 

Mezinárodní a multidisciplinární. Taková bude další vědecká konference, kterou připravuje Jean 

Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva při Právnické fakultě UP. Odborné setkání 

nazvané Budoucnost Evropské unie a evropského práva (včetně relevantních otázek vnitrostátního 

práva členských států) se uskuteční v dubnu přímo na právnické fakultě. 

Cílem konference je přispět z vědeckých pozic k aktuální politické diskuzi, jež probíhá na evropské a 

vnitrostátní úrovni, včetně analytického zhodnocení možných scénářů budoucího vývoje EU, 

posouzení jejích případných dopadů a návrhů de lege ferenda. „Chceme postihnout co nejširší okruh 

právních, politických a ekonomických problémů – od reformy samotné EU, jejích institucí a nového 

přerozdělování pravomocí mezi Unií a jejími členy, nových výzev pro Unii a jejich řešení až po 

eventuální dopady aktuálních reformních procesů na vnitrostátní právo členských států. Konference 

je určena především právníkům, politologům a ekonomům z Česka a ze Slovenska,“ shrnula Naděžda 

Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence a hlavní organizátorka akce. Svou účast již 

přislíbili zástupci všech českých právnických fakult a většiny slovenských. 

Sympozium zahájí plenární sekce, ve které vystoupí se svými příspěvky Dana Kovaříková, vedoucí 

Zastoupení Evropské komise v ČR, a Petr Kolář, bývalý velvyslanec ČR v USA a v Rusku. „Petr Kolář si 

zvolil velmi zajímavé téma – EU a aktuální hrozby moderní společnosti. Mluvit bude hlavně o boji 

s dezinformacemi, prevenci fake news na sociálních sítích a o obraně před manipulací veřejného 

mínění,“ naznačila Naděžda Šišková. Na plenární část navážou čtyři odborně zaměřené sekce – Brexit 

a jeho implikace, Demokratické základy a ochrana právního státu EU, Budoucnost hospodářské a 
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měnové unie a užší spolupráce, EU a aktuální otázky vnějších vztahů. Mezi řečníky budou například 

Lenka Pítrová, přední expertka z Právnické fakulty Karlovy Univerzity, Michael Siman, odborník 

z Právnické fakulty Panevropské vysoké školy v Bratislavě, nebo ekonom Lubor Lacina z Mendelovy 

univerzity v Brně. 

Druhý den konference pak pořadatelé vyhradili začínajícím vědcům. „Chceme dát prostor mladým 

vědeckým pracovníkům a doktorandům, aby si v rámci plnění svých studijních povinností vyzkoušeli 

napsat a prezentovat odborný příspěvek a obstát ve vědeckých diskuzích,“ vysvětlila Naděžda 

Šišková. 

Zájemci o účast na konferenci, která se uskuteční 19. a 20. dubna, se mohou hlásit přes přihlašovací 

formulář nejpozději do 29. března. 

Prestižní Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva funguje na právnické fakultě 

od podzimu roku 2015, a to díky grantu Evropské komise. V Česku jde o ojedinělou instituci speciálně 

zaměřenou na klíčové právní problémy EU. 
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Odborníci debatovali o formách 

a metodách výuky v oblasti práva EU 

 

Dvoudenní akce přilákala na padesát účastníků. 

Foto: Eva Hrudníková 

Neděle 10. prosinec 2017, 8:00 – Text: Eva Hrudníková 

Nové formy a metody výuky v oblasti práva Evropské unie a evropské integrace rozebírali účastníci 

výjimečného mezinárodního vědeckého workshopu, který se konal na konci listopadu na právnické 

fakultě. Dvoudenní akce, kterou pořádalo Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP, přilákala na 

padesát účastníků. Odborné setkání zahájila děkanka Zdenka Papoušková. 

Organizátoři workshop nazvali New Forms and Methods of Teaching and Education in European 

Integration Subjects – A Comparative view a otevřeli jej expertům z praxe, akademikům i studentům. 

Jednacím jazykem byla angličtina. „Šlo nám o provázanost výuky a praxe. Našim cílem bylo 

reflektovat současný stav Evropské unie ve výuce. Unie je v jiné etapě než před lety, je potřeba učit 

jinak,“ řekla Naděžda Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence a hlavní organizátorka 

workshopu. 

Se svým příspěvkem vystoupil například světově uznávaný znalec práva EU Peter-Christian Müller-

Graff z Heidelberské univerzity, europoslanec a předseda Právního výboru Evropského parlamentu 

Pavel Svoboda, který přednáší na pražské právnické fakultě, Roman Puff z univerzity v Salzburgu nebo 

Viktor I. Muraviov z Kyjevské univerzity. „Mám radost, že se nám podařilo dostat do Olomouce 

zástupce takzvaných starých členských států – Německa, Rakouska, stejně tak nových členských států 

Slovenska nebo Maďarska a také přidružené Ukrajiny. Pro diskuzi bylo velmi podstatné seznámit se 
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se zkušenostmi všech těchto zemí a reflektovat rozmanitost jednotlivých přístupů,“ zhodnotila 

Naděžda Šišková. 

Potěšilo ji také, že se do konference aktivně zapojili kolegové z různých kateder právnické fakulty 

například z katedry jazyků, z katedry ústavního práva nebo z katedry politologie a společenských věd. 

„Z mého pohledu šlo o tematicky unikátní setkání. Druhý den, kterého jsem měl možnost se účastnit, 

byla otevřena a rozebírána různá, velice podnětná témata jako klinické právní vzdělávání, simulovaná 

soudní jednání, vzdělávání napříč obory, jazyková příprava či zahraniční výjezdy studentů. Vzhledem k 

tomu, jak je téma nosné, si dovedu představit další podobně zaměřené workshopy s tím, že by se do 

těchto diskuzí měla zapojit širší odborná veřejnost,“ uvedl Pavel Bureš z katedry mezinárodního a 

evropského práva. Svůj příspěvek nazval Erasmus exchange programme – facing new challenges. 

Na pořádání workshopu se podílela olomoucká právnická fakulty a Česká asociace pro evropská 

studia. 

  



Třem akademikům právnické fakulty se 

dostalo ocenění za jejich práci 

 

Naděžda Šišková získala univerzitní medaili jako výraz ocenění dlouholeté práce u příležitosti 

životního jubilea. 

Foto: Eva Hrudníková 

Čtvrtek 16. listopad 2017, 8:00 – Text: Eva Hrudníková 

Třem akademickým pracovníkům právnické fakulty se dostalo významného ocenění za jejich práci. 

Naděždě Šiškové udělil rektor bronzovou medaili Za zásluhy o rozvoj UP. Ondrej Hamuľák a Martin 

Faix jsou pak historicky prvními laureáty Ceny Miroslava Liberdy. Všichni vyznamenaní působí na 

katedře mezinárodního a evropského práva. Děkanka Zdenka Papoušková ceny slavnostně 

předávala na zasedání Vědecké rady PF UP. 

Naděžda Šišková, přední česká expertka na právo Evropské unie, získala univerzitní medaili jako výraz 

ocenění dlouholeté práce u příležitosti životního jubilea. Na vyznamenání ji navrhlo vedení právnické 

fakulty. 

Medaile pro expertku na právo EU 
Naděžda Šišková patří mezi vůbec první pedagogy, kteří na obnovené fakultě počátkem 90. let začali 

působit. Po svém nástupu zakládala katedru mezinárodního a evropského práva, kterou vedla téměř 

dvacet let. „Po celou tuto dobu byla katedra jedním z pilířů, na kterých stála naše fakulta, a získala si 

respekt i jiných pracovišť. Paní docentka byla a je velmi aktivní také v publikační a grantové oblasti. 

Ocenění si zaslouží za šíři, pestrost a hloubku všeho toho, co pro fakultu a univerzitu udělala,“ uvedla 

děkanka Zdenka Papoušková. 

Naděžda Šišková přednáší na olomoucké fakultě nepřetržitě od roku 1994. „Medaile si nesmírně 

vážím jako projevu uznání práce, kterou jsem pro fakultu vykonala. Patřím ke služebně nejstarším 

vyučujícím a mohu tedy hodnotit, jak se fakulta vyvíjí. S potěšením konstatuji, že se vypracovala na 
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pozici významné instituce v oblasti práva a že její renomé neustále roste, a to i za hranicemi 

republiky,“ řekla Naděžda Šišková, které se podařilo jako první v České republice získat Jean Monnet 

Chair v oboru evropského práva. Spolupráce s kolegy ze zahraničí jí umožnila vést autorské týmy, a 

podílet se tak  na kolektivních monografiích vydaných v prestižních nakladatelstvích jako například 

Cambridge Scholars Publishing nebo Europa Law Publishing. Organizovala rovněž řádu významných 

mezinárodních vědeckých fór. 

V současné době působí na fakultě také jako vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence zřízeného za 

podpory Evropské komise. „Osobně jsem velmi ráda, že se mi podařilo zapojit do uvedených 

grantových projektů mladší kolegy, kteří tvoři generaci slibných a talentovaných vědců,“ zdůraznila 

laureátka. 

Naděžda Šišková je zároveň dlouholetou předsedkyní České asociace pro evropská studia, což je 

národní vědecká společnost, která sdružuje vysokoškolské učitele, výzkumníky a akademické 

pracovníky z různých univerzit v ČR a dalších institucí zapojených do studia oborů evropské integrace. 

„Byla bych ráda, kdybych mohla ve všech svých aktivitách pokračovat se stejnou intenzitou jako 

doposud. Domnívám se, že činnost odborníků na evropskou integraci je nesmírně důležitá právě teď, 

kdy se Unie nachází ve zlomovém období svého vývoje – rozhoduje se o jejím budoucím směrování a 

tedy o osudu nás všech,“ dodala. 

První laureáti Ceny Miroslava Liberdy 
Na zasedání vědecké rady děkanka vůbec poprvé udělovala Cenu Miroslava Liberdy, která nese 

jméno prvního děkana obnovené fakulty, položila tak základ nové tradici. „Zavedením této ceny jsem 

splnila další bod svého volebního programu. Přehodnotila jsem ale její podstatu. Původně jsem 

zamýšlela, že by fakulta oceňovala vědecké přínosy. Tyto aktivity už ale jistou formu odměny mají. 

Naopak nám chyběla možnost ocenit nevědecké počiny zaměstnanců, kteří přispívají k šíření dobrého 

jména fakulty,“ vysvětlila Zdenka Papoušková. Prvními laureáty se stali Ondrej Hamuľák a Martin 

Faix, který byl navržen společně s vojenským analytikem Otakarem Foltýnem. 

 

Ondrej Hamuľák se úspěšně podílel jako odborný garant na investičním projektu, který povede k 

dostavbě nového traktu fakulty s knihovnou a studovnou. Také svou nadprůměrnou činností na poli 

publikačním, grantové činnosti i v oblasti vědy přispěl ke zvyšování prestiže fakulty. „Udělení Ceny 

Miroslava Liberdy si nesmírně vážím a jsem na ni patřičně pyšný. Má pro mě velkou symbolickou 

hodnotu, hlavně pro spojení s osobností „otce zakladatele“ naší fakulty. Považuji za velmi důležité 

připomínat si odkaz pana děkana. Osobně vnímám cenu jako uznání dlouhodobé poctivé práce pro 

fakultu, za roky prožité pro naši školu,“ řekl Ondrej Hamuľák. Na vědeckém a publikačním poli si 

nejvíce cení vydání své anglické monografie National Sovereignty in the European Union – View from 



the Czech Perspective, která vyšla v roce 2016 ve švýcarském vydavatelství Springer International. Za 

podstatnou ale považuje i svoji proděkanskou funkci. „Největší profesní úspěch mám spojený 

s jedním dnem v prosinci 2012, kdy za mnou přišli profesorka Milana Hrušáková a doktor Filip 

Dienstbier a nabídli mi místo proděkana v tehdejším vedení fakulty. Otevřeli mi tak cestu poznávání 

fungování akademické samosprávy. Jejich důvěry si dodnes velmi cením.“ 

 

Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti, získal cenu za organizování výjimečného cvičení 

v oblasti mezinárodního humanitárního práva. Třídenní cvičení Camp Peira, které nemá v Evropě 

obdoby, simuluje detenční a uprchlický tábor ve vnitrostátním ozbrojeném konfliktu. O cenu se „dělí“ 

s podplukovníkem Otakarem Foltýnem, který dlouhodobě s právnickou fakultou spolupracuje a který 

akci spoluorganizoval ze strany Armády ČR. „Být mezi prvními laureáty je pro mě poctou. Cenu 

vnímám též jako důkaz toho, že si fakulta uvědomuje význam takové aktivity. Přispívá k dobrému 

jménu a respektu fakulty doma i v zahraničí a dělá ji jedinečnou. Uznání a poděkování patří celému 

organizačnímu týmu cvičení,“ zdůraznil Martin Faix. 

Cenu Miroslava Liberdy mohou získat každoročně až tři zaměstnanci fakulty. Spojena je s finanční 

odměnou ve výši 10 000 korun. 

  



Klíčová akce Jean Monnet Centre of 

Excellence přilákala 120 expertů na 

otázky práva EU 

 

Konference se uskutečnila na konci května v Černínském paláci. 

Fotogalerie: Eva Hrudníková 

Úterý 30. květen 2017, 13:00 – Text: Eva Hrudníková 

V exkluzivních prostorách Černínského paláce v Praze se konala multioborová konference The EU in 

time of multicrisis and its greatest challenges: up-to-date solutions, future visions and prospects. 

Dvoudenní sympozium, které bylo svým zaměřením, rozsahem i obsahem ojedinělou akcí 

s nadnárodním přesahem, přilákalo více než sto dvacet expertů na otázky práva Evropské unie. 

Hlavním organizátorem akce bylo Jean Monnet Centre of Excellence při Právnické fakultě 

Univerzity Palackého. 

Pořadatelé rozdělili konferenci do šesti tematických sekcí, v nichž své odborné příspěvky předneslo 

21 expertů z předních evropských univerzit, které patří z pohledu práva EU k nejrespektovanějším ve 

světě – například z European University Institute ve Florencii, King´s College v Londýně nebo College 

of Europe v Bruggách. Mluvilo se mimo jiné o reformě EU, posílení spolupráce mezi členskými státy, 

důsledcích brexitu, integraci migrantů, bezpečnosti, hospodářském růstu v eurozóně nebo o vztazích 

EU s Tureckem či o partnerství s Čínou. 

„Bylo to unikátní fórum, které se konalo v unikátní době,“ zhodnotila Naděžda Šišková, hlavní 

organizátorka sympozia a vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP. Zdůraznila, že 

Evropská unie se již delší dobu nachází na rozcestí. „Současná situace je naprosto mimořádná, neboť 

Unie čelí bezprecedentnímu tlaku spojenému s teroristickými útoky a nárůstu populismu v členských 

státech. Jsme rádi, že v tomto – pro další vývoj Unie zlomovém období – se nám podařilo zapojit do 
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této vědecké diskuze kolegy ze zahraničí, jež patří k absolutní špičce v oboru a se kterými již 

dlouhodobě spolupracujeme v rámci společných projektů,“ dodala Naděžda Šišková. 

Pozvání přijali diplomaté 

Význam konference podtrhly osobnosti, které v úvodu vystoupily v rámci plenárního zasedání. 

Eurokomisařka Věra Jourová přinesla svým referátem Achievements and Challenges of the EU, 

possible paths for the future pohled na problematiku přímo z Bruselu. Druhý plenární příspěvek si 

připravil Vito Borrelli, vedoucí sekce Jean Monnet při Evropské komisi. 

Mezi nejsledovanější řečníky dvoudenního setkání patřili rektor College of Europe Jörg Monar, bývalý 

generální advokát Soudního dvora EU Miguel Poiares Maduro nebo světově uznávaný znalec práva 

EU Peter-Christian Müller-Graff z Heidelberské univerzity. 

Mezinárodní fórum bylo otevřené reprezentantům akademickým institucí, neziskových nevládních 

organizací, soudcům, advokátům, odborníkům z praxe se zájmem o téma i studentům. V publiku 

nechyběli představitelé několika českých ministerstev. Část příspěvků si přišli poslechnout i 

velvyslanci Velké Británie a Rakouska a další zástupci diplomatických sborů členských států EU. 

Do Černínského paláce dorazila také Kateřina Štěpánová, soudkyně Okresního soudu v Karviné. 

„Přilákala mě aktuálnost témat a zvučná jména řečníků. Kvalita řady referátů mě nadchla. 

Organizátoři odvedli velmi dobrou práci,“ ocenila Kateřina Štěpánová, která je současně také 

doktorandkou na PF UP. Přednesené referáty pořadatelé zařadí do kolektivní monografie. 

Asociace ocenila čtyři odborníky 

Součástí sympozia bylo i udělování cen České asociace pro evropská studia, která konferenci 

spolupořádala. „Vybrané osobnosti oceňujeme za jejich práci a přínos již potřetí. O laureátech 

rozhoduje nominační výbor,“ řekla Naděžda Šišková, která je navíc předsedkyní této asociace. Za 

významný přínos pro rozvoj vědy v oboru evropského práva cenu převzali Vladimír Týč z brněnské 

právnické fakulty, Lenka Pítrová z pražské právnické fakulty a Peter-Christian Müller-Graff 

z Heidelberské univerzity. Eurokomisařku Věru Jourovou pak asociace ocenila za významný přínos pro 

rozvoj evropské spolupráce. 

Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP připravovalo pražskou konferenci ve spolupráci s Českou 

asociací pro evropská studia a ministerstvem zahraničí půl roku. Vedle Naděždy Šiškové pracovali 

v organizačním výboru i další členové olomouckého centra – Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a 

výzkum, Ondrej Hamuľák a Michal Petr, odborní asistenti na katedře mezinárodního a evropského 

práva. 

Prestižní Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva vzniklo na PF UP na podzim 

roku 2015, a to díky grantu Evropské komise. V Česku jde o ojedinělou instituci speciálně zaměřenou 

na klíčové právní problémy Evropské unie. 
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Mladí vědci zpracovali a přednesli 

příspěvky o lidských právech 

 

Studentská konference konala v rotundě právnické fakulty. 

Foto: Eva Hrudníková 

Sobota 13. květen 2017, 8:00 – Text: Eva Hrudníková 

Připravit si vlastní konferenční příspěvek a odprezentovat ho odbornému publiku. Takovou šanci 

využilo na čtyřicet posluchačů olomoucké právnické fakulty, kteří se přihlásili na studentskou 

konferenci Lidská práva jako součást společných evropských hodnot. 

Jednodenní odborné setkání uspořádali Ondrej Hamuľák a Naděžda Šišková z Jean Monnet Centre of 

Excellence při PF UP za pomoci fakultního Centra pro podporu vědy a výzkumu. Záštitu nad akcí 

převzala děkanka Zdenka Papoušková. 

Konference mladých vědců se konala na fakultě podruhé a aktivně se do ní zapojili posluchači 

magisterských oborů. „Jsem ráda za příležitost zkusit si napsat odporný příspěvek a vystoupit s ním. 

Zvolila jsem téma shodné s tématem mé diplomové práce. Setkání bylo pro mě přínosné i jako pro 

posluchače. Kolegové si vybrali zajímavá a aktuální témata,“ řekla Pavlína Husičková, studentka 

oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo na PF UP. Se svou kolegyní Julií Kolodnytskou 

zpracovala téma Lidsko-právní aspekty návratové politiky a směrnice EU. Během konference se u 

mikrofonu vystřídalo 38 mladých vědců s 22 příspěvky. Ty budou zveřejněny v elektronickém 

konferenčním sborníku. 

Naděžda Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence, považuje 2. ročník studentského 

sympozia za velmi vydařený. „Mnohé výstupy byly na vysoké úrovni. Studenti prokázali schopnost 

vědecké analýzy, dokázali podchytit aktuální vývoj vybraných problematik a nechyběla jim přiměřená 

kreativita. Rozebírali například ochranu a práva uprchlíků, problematiku mezinárodního terorismu 
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nebo diskriminaci transsexuálů,“ zhodnotila Naděžda Šišková. Doufá, že konference bude pro mnohé 

účastníky motivací do další práce, případně některým pomůže nastartovat vědeckou dráhu. 

Studentské vědecké setkání bylo jednou z mnoha aktivit Jean Monnet Centre of Excellence. Stěžejní 

letošní akce centra se uskuteční již za dva týdny – velká multioborová konference The EU in time of 

multicrisis and its greatest challenges: up-to-date solutions, future visions and prospects. Dvoudenní 

sympozium bude svým zaměřením, rozsahem i obsahem ojedinělou akademickou a společenskou 

akcí s nadnárodním přesahem. Konat se bude 22. a 23. května ve velkém sále Černínského paláce. 

  



Výjimečná konference otevře diskuzi o 

aktuálních problémech Evropské unie 

 

Organizační tým konference řídí Naděžda Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence. 

Foto: Eva Hrudníková 

Pátek 28. duben 2017, 13:30 – Text: Eva Hrudníková 

Jean Monnet Centre of Excellence při Právnické fakultě Univerzity Palackého připravuje 

multioborovou konferenci – The EU in time of multicrisis and its greatest challenges: up-to-date 

solutions, future visions and prospects. Dvoudenní akce bude svým zaměřením, rozsahem i 

obsahem ojedinělou akademickou a společenskou akcí s nadnárodním přesahem. Konference se 

uskuteční 22. a 23. května ve velkém sále Černínského paláce. Zájemci o účast se mohou nyní 

registrovat. 

Odborné setkání chce otevřít diskuzi o aktuálních problémech Evropské unie, o jejím osudu po 

odchodu Velké Británie a také pokusit se ve světle dalších aktuálních výzev najít řešení současné 

situace. „Máme velkou radost, že pozvání k aktivní účasti přijala celá řada předních odborníků na 

otázky práva Evropské unie, politiky a ekonomie, jakož i zástupci klíčových unijních institucí,“ řekla za 

organizační tým Naděžda Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP. 

Mezi hlavními řečníky vystoupí se svými referáty například členka Evropské komise Věra Jourová, 

rektor College of Europe Jörg Monar, bývalý generální advokát Soudního dvora EU Miguel Poiares 

Maduro nebo světově uznávaný znalec práva EU Peter-Christian Müller-Graff z Heidelberské 

univerzity. Dalšími řečníky budou zástupci akademické obce z mnoha evropských zemí. Na konferenci 

byli pozvaní i velvyslanci a další zástupci diplomatického sboru. 
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„Mezinárodní fórum je otevřené zástupcům akademickým institucí z České republiky i ze zahraničí, 

studentům i odborníkům z praxe – právníkům, ekonomům, politologům – se zájmem o téma. 

Jednacím jazykem bude angličtina,“ upřesnila Naděžda Šišková. Organizátoři vzhledem k omezené 

kapacitě doporučují zájemcům včasnou registraci, ta je možná do 7. května. Přihlašovací formulář 

stejně jako podrobný program konference a další důležité informace jsou k dispozici webových 

stránkách. 

Jean Monnet Centre of Excellence pořádá květnovou konferenci ve spolupráci s Ministerstvem 

zahraničních věcí ČR a Českou asociací pro evropská studia. Centrum vzniklo na olomoucké právnické 

fakultě na podzim roku 2015, a to díky grantu Evropské komise. V Česku jde o ojedinělou instituci 

zaměřenou speciálně na reformu Evropské unie a otázky s tím související. 
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Anna Šabatová se podělila o své 

zkušenosti s ochranou před 

diskriminací 

 

Setkání s Annou Šabatovou připravilo Jean Monnet Centre of Excellence při právnické fakultě. 

Foto: Gabriela Knýblová 

Středa 19. duben 2017, 8:29 – Text: Eva Hrudníková 

Vyslechnout si přednášku veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové a současně se jí na cokoli 

zeptat. Takovou příležitost měla včera akademická obec Univerzity Palackého i veřejnost na 

právnické fakultě. Hlavním tématem setkání, které připravilo Jean Monnet Centre of Excellence v 

oboru evropského práva, byla ochrana před diskriminací. 

V publiku převažovali studenti právnické fakulty. „Jsem velmi ráda, že naše pozvání přijala osobnost, 

která se celý život zabývá ochranou lidských práv. Věřím, že dnešní setkání bude pro vás přínosné,“ 

řekla na úvod Naděžda Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence při právnické fakultě. 

Anna Šabatová ve své hodinové přednášce nejprve krátce představila působnost veřejného ochránce 

práv a poté se věnovala tématu diskriminace. „Úkolem mého úřadu je poskytovat metodickou pomoc 

obětem diskriminace, provádět výzkum, zveřejňovat zprávy a vydávat doporučení k otázkám 

souvisejícím s diskriminací a také zajišťovat výměnu dostupných informací s příslušnými evropskými 

subjekty,“ vyjmenovala Anna Šabatová. 
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Mluvila o věcné působnosti antidiskriminačního zákona nebo rozebírala formy diskriminace. 

Teoretickou část prokládala konkrétními příklady z praxe. Komentovala například takzvanou 

„šátkovou kauzu“, kdy Francie jako jediná zákonem zakazuje žákům a studentům nošení 

ostentativních náboženských symbolů ve veřejných školách, nebo diskriminaci Romů v přístupu 

k bydlení. 

Setkání s Annou Šabatovou si nenechala ujít studentka Hana Vavřincová. „O otázky lidských práv a 

diskriminaci se zajímám intenzivně už druhý semestr. Zapsala jsem si i předmět Antidiskriminační 

klinika. Názory a praktické zkušenosti veřejné ochránkyně práv jsou pro mě velmi cenné,“ řekla 

posluchačka 4. ročníku. 

Anna Šabatová byla zvolena veřejnou ochránkyní práv v únoru 2014. V letech 2001-2007 byla 

zástupkyní veřejného ochránce práv, v letech 2008-2013 předsedkyní Českého helsinského výboru. Je 

signatářka Charty 77 a v roce 1986 byla její mluvčí. 

  



Právnická fakulta bude hostit špičkové 

odborníky i populárního novináře 

 

Připravované besedy jsou určeny i veřejnosti. 

Repro: Žurnál UP 

Středa 15. březen 2017, 10:30 – Text: Eva Hrudníková 

Hned tři přední představitele českého právního prostředí, tři špičkové odborníky, bude hostit 

Právnická fakulta Univerzity Palackého. Studenty, ale i zájemce z řad akademické obce či veřejnosti 

postupně čekají debaty s předsedou Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem, s pražskou vrchní státní 

zástupkyní Lenkou Bradáčovou a s veřejnou ochránkyní práv Annou Šabatovou. Na fakultu se navíc 

chystá novinář Václav Moravec. 

„Zvykli jsme si, že odborná debata na různých fórech vrcholí až na podzim. Pro letošek ale 

nastavujeme vysokou laťku již na jaře. Příležitost setkat se s takovými osobnostmi a přiblížit jejich 

působení se nenabízí každý den. Velmi si vážím jejich zájmu vystoupit na půdě naší fakulty a zároveň 

děkuji organizátorům za uspořádání všech akcí,“ řekla děkanka Zdenka Papoušková. 

Jako první dorazí do Olomouce předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, a to už dnes odpoledne. 

„Spolu s Filipem Ščerbou z katedry trestního práva budou diskutovat na téma rekodifikace trestního 

řádu. Mluvit se bude o tom, jaké změny by měl přinést nový trestní řád,“ upřesnil za pořadatele 

Ondřej Sasín ze spolku Nugis Finem. Tento studentský spolek stojí i za návštěvou moderátora Václava 

Moravce. Ta je naplánovaná na 23. března. „Hledali jsme všeobecně známou a populární osobnost, a 

zároveň někoho, jehož názory a zkušenosti mohou být pro studenty užitečné. Očekávám odlehčenější 

atmosféru,“ naznačil Ondřej Sasín. 
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Ve stejném týdnu, v úterý 21. března, se bude na fakultě rozebírat práce na státním zastupitelství. A 

to přímo s pražskou vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. „Studenti, ale nejen oni, budou mít 

skvělou příležitost dozvědět se zajímavosti z praxe státních zastupitelů. Na řadu jistě přijdou i velké 

kauzy současnosti,“ je přesvědčený Daniel Pospíšil, prezident spolku ELSA Olomouc, který setkání 

s Bradáčovou připravuje. 

Další příležitost setkat se s výjimečnou osobností českého práva pak bude na fakultě 18. dubna. 

Odborné pracoviště Jean Monnet Centre of Excellence při UP pozvalo Annu Šabatovou, veřejnou 

ochránkyni práv. „Zvolili jsme téma ochrana před diskriminací, protože otázky lidských práv jsou mezi 

studenty velmi oblíbené. Mnozí se jimi zabývají i ve svých diplomových pracích. Navíc řada studentů 

právnické fakulty míří do kanceláře veřejné ochránkyně práv na stáže a praxe. Někteří tam najdou i 

pracovní uplatnění,“ vysvětlila Naděžda Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence, která 

bude přednášku moderovat. 

Hosté PF UP 

15.3. Pavel Šámal – předseda Nejvyššího soudu (15:30, aula PF UP) 

21.3. Lenka Bradáčová – vrchní státní zástupkyně (13:15, MS1) 

23.3. Václav Moravec – novinář a moderátor (17:00, aula PF UP) 

18.4. Anna Šabatová – veřejná ochránkyně práv (9:45, rotunda PF UP) 

  



Unie potřebuje reformu a odvážné 

politiky, shodli se europoslanci 

 

Setkání s europoslanci moderovala vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence Naděžda Šišková. 

Foto: Eva Hrudníková 

Středa 2. listopad 2016, 12:00 – Text: Eva Hrudníková 

Dva právníci, europoslanci Pavel Telička a Pavel Svoboda, a otázky zaměřené na současný stav 

Evropské unie. To byl scénář kulatého stolu, který v úterý pořádalo Jean Monnet Centre of 

Excellence při Univerzitě Palackého. Debata přilákala do auly právnické fakulty na 140 zájemců, 

většinu z řad studentů. 

Kulatý stůl nazvaný „Evropská unie na rozcestí: Jak dál v době krize?“moderovala vedoucí Jean 

Monnet Centre of Excellence Naděžda Šišková, která si pro hosty připravila řadu zajímavých otázek. 

Na úvod se mluvilo například o uprchlických kvótách nebo o Brexitu. „Velká Británie byla vždy svým 

způsobem jednou nohou mimo Evropskou unii. Vzpomeňme rabaty z rozpočtu, skutečnost, že nebyla 

součástí schengenského prostoru, a o euru ani nemluvě. Myslím, že odchod Británie se bude 

realizovat snadněji, než kdyby šlo o stát plně integrovaný,“ řekl europoslanec Pavel Svoboda a 

přiblížil některé technické problémy, které Brexit přinese. „Bude například potřeba přebrat evropský 

patentový systém nebo předělat rozpočet, neboť příspěvek Británie byl významný.“ 

Jeho kolega Pavel Telička upozornil na problém, že Velká Británie doposud neřekla, jak si představuje 

uspořádání svých vztahů s Unií. Podstatné bude, zda bude chtít být součástí vnitřního trhu. „Brexit 

bude mít dopady ekonomické, právní i politické samozřejmě pro obě strany jak pro Unii, tak pro 

Británii. V tuto chvíli je ale neumíme pojmenovat. Bude záležet na tom, co kdo bude chtít a zda 

převládne zdravý rozum,“ řekl Pavel Telička. On sám za Brexitem nevidí jen problémy, ale i příležitost. 

„Unie potřebuje celou řadu rozhodnutí a reformních kroků. Je čas nastartovat její další vývoj,“ dodal 

Telička. 
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V další části debaty došlo na otázku načasování vstupu České republiky do eurozóny a mluvilo se také 

o krizi evropských politických elit. Ta je podle některých zahraničních odborníků základem všech 

současných krizí. „Podívejme se na českou politiku. Evropská unijní politika nemůže být lepší, než je 

průměr národních politik a politiků. Chybí tu vize i odvaha. Možná někdo nějakou vizi má, ale nemá 

odvahu jít s ní na trh. Domnívám se, že odvaha je stěžejní vlastností politika,“ řekl Pavel Svoboda. 

Závěr kulatého stolu patřil dotazům z publika. Studenty například zajímalo, jak se europoslanci dívají 

na možné členství Turecka v Evropské unii. „Podobné akce vítám. Jsou zpestřením výuky. Kulatý stůl 

byl pro mě velmi zajímavý. Rozšířil jsem si pohled na další dění v Unii,“ zhodnotil setkání 

s europoslanci Jakub Kozák, posluchač právnické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, 

který je nyní v Olomouci na výměnném pobytu v rámci Erasmu. 

Telička se Svobodou přijeli do Olomouce na pozvání Jean Monnet Centre of Excellence v oboru 

evropského práva. Prestižní centrum, které má celouniverzitní působnost, vzniklo na právnické 

fakultě vloni na podzim, a to díky grantu Evropské komise. V Česku jde o ojedinělou instituci 

speciálně zaměřenou na klíčové právní problémy Evropské unie. 



Novinář a právnička debatovali o dezinformacích jako prostředku ruské propagandy 

Hosty setkání byli Naděžda Šišková z PF UP a novinář Miroslav Karas. Foto: Eva Hrudníková 

Středa 4. květen 2022, 12:00 – Text: Eva Hrudníková 

Dezinformace jako prostředek ruské propagandy byly tématem kulatého stolu, který pořádala 

právnická fakulta a její Jean Monnet Centre of Excellence společně s Českou asociací pro evropská 

studia. O své zkušenosti se přijel podělit Miroslav Karas, ředitel studia České televize Ostrava a 

někdejší zpravodaj v Polsku a v Rusku, teoretickou rovinu zaštítila Naděžda Šišková z právnické 

fakulty. 

Na úvod setkání dostal Miroslav Karas otázku, jak se liší práce novináře v Rusku a v členských státech 

Evropské unie. „Diametrálně. V Rusku nemáte šanci jako zahraniční zpravodaj získat informace z 

oficiálních míst, z úřadů. Udivuje je, že se vůbec na něco ptáte. A pokud už někdo odpoví, tak až za 

několik dnů a odpověď je novinářsky nepoužitelná,“ řekl Miroslav Karas. Další podstatnou vrstvou 

problému je podle něj fakt, že ruský režim lže. „Jsou to vědomě šířená lživá tvrzení oficiálních úřadů, 

jakým je prezidentská kancelář či přímo samotný prezident Vladimír Putin.“ 

Miroslav Karas připomněl, že novináři v Rusku dnes nejenže nesmí používat v souvislosti s Ukrajinou 

slovo válka, invaze, ale dokonce nesmějí použít informace, jež nepocházejí z tiskového odboru 

ministerstva obrany. „Kde je nějaký svobodný přístup k informacím? Jak se má novináři pracovat v 

zemi, kde nemůžete nazývat věci pravými jmény,“ ptal se publika novinář. 

Naděžda Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law, připomněla, že ruská 

propaganda tu byla vždycky. Byla úspěšně převzata ze Sovětského svazu a dál se vyvíjí. Současně 

vyjmenovala základní vzorce, metody, které dnes ruská média nejčastěji používají. „Je to 

Goebbelsovo pravidlo: Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Dále pravidlo 40:60, kdy cílem mixu 

polopravd a lží je pravdu zcela převrátit, a nakonec tvrzení „není vyloučeno“, které má vnést 

pochybnosti.“ Miroslav Karas doplnil, že propagandě podle průzkumů věří až 80 procent Rusů. 

V rámci debaty padl i tip na zajímavou literaturu, například na knihu Putinovi trollové, jejíž autorkou 

je finská novinářka Jessika Aro. Hovořilo se také o cílových skupinách dezinformátorů, kritickém 

myšlení, vyšším principu mravním, poslušnosti ruských novinářů nebo o roli Vladimíra Putina. 

Oba hosté se shodli na několika základních bodech boje proti dezinformacím. „Na prvním místě musí 

být zdravý rozum, slušnost, touha po racionálním poznání skutečnosti a uvědomění, komu informace 

nahrává. Nesmíme se uzavírat do bublin. Informace je třeba sbírat z více zdrojů. Existují speciální 

nezávislé portály, které pracují s ověřenými informacemi a jsou zaměřeny investigativně,“ uzavřela 

setkání Naděžda Šišková. 

Kulatý stůl Šíření dezinformací v kyberprostoru a masmédiích jako prostředky ruské propagandy a 

obrana proti nim byl jedním z výstupů projektu European Union and the Challenges of Modern 

Society: Legal Issues of Digitalization, Robotization, Cyber Security and Prevention of Hybrid Threats. 

Mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno celkem pět evropských univerzit, koordinuje olomoucké 

Jean Monnet Centre of Excellence. 

 

 


