Soutěž SVOČ – STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST
XVIII. ročník
akademický rok 2015/2016
Soutěž SVOČ je jedním z důležitých způsobů podpory studentské vědecké činnosti.
Tuto soutěž, která má na PrF dlouhodobou tradici, opětovně již od akademického roku
1998/1999 vyhlašuje děkan/ka fakulty. Studenti soutěží s původními odbornými
pracemi v oboru Právo.
V letošním již XVIII. ročníku bylo celkem zpracováno 51 soutěžních prací, které
byly zařazeny do 6 sekcí:







sekce občanského práva a civilního procesu
sekce trestního práva
sekce obchodního práva
sekce práva duševního vlastnictví, práva informačních technologií
a práva životního prostředí
sekce finančního práva a správního práva
sekce ústavního práva a mezinárodního a evropského práva a
medicínského práva

Autoři soutěžili o Cenu děkanky Právnické fakulty MU, kterou v každé sekci
získaly 3 práce – bez stanovení pořadí.
Dále se soutěžilo o zvláštní ceny, a to:





Cenu advokátní kanceláře VFH Vašíček a partneři, s. r. o.
Cenu ATLAS consulting spol. s r.o.
Cenu Nadace SOVA
Cenu BBH, advokátní kanceláře, v.o.s.

Vítězné práce
Cenu děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity získávají
V sekci občanského práva a civilního procesu
 Robert Peša za práci Nesamostatné námitky proti směnečnému platebnímu
rozkazu
 Adam Plajner za práci Distanční smlouvy z pohledu spotřebitelského práva (dle
nového občanského zákoníku)
 Hana Zabloudilová za práci Nemělo by být dovolání řádným opravným
prostředkem?
V sekci trestního práva
 Roman Vymazal a David Jachnický za práci Boj s terorismem v institutech
českého práva
 Pavel Kotlán za práci Hmotněprávní subsidiarita trestní represe a její aplikace
na ekonomickou kriminalitu
 Marcela Lukášová za práci Činnost veřejného ochránce práv a státního
zástupce při ochraně práv vězněných osob
V sekci obchodního práva
 Tomáš Zvoníček za práci Je slušnost v obchodních vztazích právně relevantní?
 Gabriela Mártonová za práci Právní úprava vyloučení společníka ze
společnosti s ručením omezeným pro nesplnění vkladové povinnosti
 Martin Floreš za práci Opt-in dle § 777 odst. 5 ZOK po 1. lednu 2016
V sekci práva duševního vlastnictví, práva informačních technologií a práva životního
prostředí
 Marek Pivoda za práci Nenávistné projevy, svoboda slova a Facebook
 Magdalena Petrů za práci Vývoj právní úpravy honebního práva a myslivosti
na našem území do roku 1945
 Tereza Krahulíková za práci Návrat vlků do české krajiny – umíme (a chceme)
je dostatečně chránit?
V sekci finančního práva a správního práva
 Jiří Kappel za práci Action 6 BEPS: Opatření proti treaty shoppingu
 Šimon Böhm za práci Aplikace zásady „ne bis in idem“ v daňovém a trestním
řízení
 Kamil Jelínek za práci Veřejné zakázky na právní služby
V sekci ústavního práva a mezinárodního a evropského práva a medicínského práva





Ondřej Serdula za práci Jurisdikční imunita mezinárodních organizací ve
světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva
Karel Suda za práci Co dnes znamená pojem „zdravotní postižení“
Břetislav Chod za práci Separátní stanoviska a jejich vliv na vývoj judikatury
Ústavního soudu ČR

Zvláštní cenu advokátní kanceláře VFH Vašíček a partneři, s. r. o. získává:



JUDr. Ing. Michael Šefčík za práci Odpovědnost státu za újmu vzniklou
podnikateli zadržováním nadměrného odpočtu DPH
Alena Pumprlová za práci Nepřímá identifikace subjektu údajů

Předběžně (komisemi) navržení účastníci celostátní SVOČ:
Ondřej Serdula, Karel Suda, Břetislav Chod, Jiří Kappel, Šimon Böhm, Kamil
Jelínek, Marek Pivoda, Martin Švéda, Daniela Procházková, Magdalena Petrů,
Tereza Krahulíková, Tomáš Zvoníček, Gabriela Mártonová, Martin Floreš, David
Jachnický a Roman Vymazal, Pavel Kotlán, Marcela Lukášová, Jan Malý, Michaela
Jonášová, Robert Peša, Adam Plajner, Hana Zabloudilová
Zvláštní poděkování patří dlouhodobě spolupracujícím institucím, předkládajícím
témata k vypracování:











Ústavní soud
Nejvyšší soud
Nejvyšší správní soud
Kancelář veřejného ochránce práv
Nejvyšší státní zastupitelství
VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář
ATLAS consulting spol. s r.o.
Nadace SOVA
BBH, advokátní kancelář, v.o.s.
Wolters Kluwer, a. s.

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., v. r.
proděkan pro zahraniční a vnější vztahy

Slavnostní vyhlášení
výsledků
SVOČ 2015/2016
se uskuteční

23. 5. 2016
od 14:00 hodin
v zasedací místnosti Děkanátu
PrF MU

za účasti spolupracujících institucí

