Soutěž SVOČ – STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST
XIX. ročník
akademický rok 2016/2017
Soutěž SVOČ je jedním z důležitých způsobů podpory studentské vědecké činnosti.
Tuto soutěž, která má na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dlouhou
tradici, opětovně již od akademického roku 1998/1999 vyhlašuje děkan/ka fakulty.
Studenti soutěží s původními odbornými pracemi v oboru Právo.
V letošním již XIX. ročníku bylo celkem zpracováno 48 soutěžních prací, které byly
zařazeny do 6 sekcí:










sekce autorského práva a práva IT
sekce mezinárodního, evropského a trestního práva
sekce občanského a pracovního práva
sekce obchodního práva
sekce správního, finančního práva a práva životního prostředí
a pozemkového práva
sekce ústavního 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 BBH, advokátní kanceláře, v.o.s.

Vítězné práce
Cenu děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity získávají
V sekci autorského práva a práva IT:
Grodl, Lukáš za práci Známkoprávní ochrana hashtagů na sociálních sítích
Švolík, Oliver za práci Právní úprava automatizovaného individuálního rozhodování v
obecném nařízení o ochraně osobních údajů
Semenišín, Petr za práci Vytěžování textu a dat (Analýza výjimky v návrhu Směrnice
EP a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu)
V sekci mezinárodního, evropského a trestního práva
Boková, Terezie za práci Dohoda o uprchlících mezi EU a Tureckem
Jílek, Jindřich - Kadlec, Tomáš za práci Specifika trestního řízení vedeného proti
právnické osobě
Plavcová, Lívia za práci Popieranie genocídy v kontexte judikatúry Európskeho súdu
pre ľudské práva
V sekci občanského a pracovního práva:
Hubička, Richard za práci Otázky práva kontroly zaměstnanců zaměstnavatele
Kolmačka, Viktor za práci O moderaci smluvní pokuty a jejích limitech
Tesař, Marek za práci O některých důvodech protiústavnosti současné úpravy
dovolené ve vztahu k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr
V sekci obchodního práva:
Jeřábková, Jana za práci Loajalita v obchodních korporacích se zaměřením na akciové
společnosti
Kovaříček, Kamil za práci Příplatek mimo základní kapitál a možnosti jeho vrácení vč.
případu změn v osobách společníků
Zabloudilová, Kateřina za práci Interpretace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní
koupi zboží
V sekci správního, finančního práva a práva životního prostředí a pozemkového práva:
Kappel, Jiří za práci Abuse of Law and Czech Tax Treaties
Skládalová, Denisa ze práci „Šikanózní“ výkon práva prostřednictvím svobodného
přístupu k informacím
Šafář, Roman za práci Nájem a pacht: možnost nebo povinnost jejich zápisu do
katastru nemovitostí
V sekci ústavního práva:
Dvořáková, Michaela za práci Zveřejňování nahrávek sexuální povahy bez svolení
zobrazeného
Pašková, Sandra za práci Pojem "porodnické násilí" v aktuálním právním a
medicínském diskursu.
Homoľa, Jakub za práci Volebné ticho a jeho súlad so slobodou prejavu
Vyhlášení cen partnerských organizací proběhne současně se slavnostním
vyhlášením výsledků (viz níže).

Předběžně (komisemi) navržení účastníci celostátní SVOČ:
Grodl, Lukáš: Známkoprávní ochrana hashtagů na sociálních sítích
Švolík, Oliver: Právní úprava automatizovaného individuálního rozhodování v
obecném nařízení o ochraně osobních údajů
Hroch, Jaroslav: Autorskoprávní ochrana děl vytvořených umělou inteligencí
Boková, Terezie: Dohoda o uprchlících mezi EU a Tureckem
Jílek, Jindřich - Kadlec, Tomáš: Specifika trestního řízení vedeného proti právnické
osobě
Plavcová, Lívia: Popieranie genocídy v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre
ľudské práva
Hubička, Richard: Otázky práva kontroly zaměstnanců zaměstnavatele
Kolmačka, Viktor: O moderaci smluvní pokuty a jejích limitech
Tesař, Marek: O některých důvodech protiústavnosti současné úpravy dovolené ve
vztahu k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr
Jeřábková, Jana: Loajalita v obchodních korporacích se zaměřením na akciové
společnosti
Kovaříček, Kamil: Příplatek mimo základní kapitál a možnosti jeho vrácení vč.
případu změn v osobách společníků
Zabloudilová, Kateřina: Interpretace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi
zboží
Kappel, Jiří: Abuse of Law and Czech Tax Treaties
Skládalová, Denisa: „Šikanózní“ výkon práva prostřednictvím svobodného přístupu
k informacím
Dvořáková, Michaela: Zveřejňování nahrávek sexuální povahy bez svolení
zobrazeného
Pašková, Sandra: Pojem "porodnické násilí" v aktuálním právním a medicínském
diskursu.
Homoľa, Jakub: Volebné ticho a jeho súlad so slobodou prejavu
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.
BBH, advokátní kancelář, v.o.s.

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., v. r.
proděkan pro zahraniční a vnější vztahy

Slavnostní vyhlášení
výsledků
SVOČ 2016/2017
společně s udělením zvláštních cen

se uskuteční

22. 5. 2017
od 11.30 hodin
v zasedací místnosti Děkanátu (č. 109) PrF MU

za účasti spolupracujících institucí

