Soutěž SVOČ – STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST
XXII. ročník
akademický rok 2019/2020
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/děkanka fakulty.
XXI. ročník byl vyhlášen na základě Směrnice děkana Právnické fakulty Masarykovy
univerzity č. 2/2019. Studenti soutěží s původními odbornými pracemi v oboru Právo.
V letošním již XXII. ročníku bylo celkem zpracováno 20 soutěžních prací, které byly
zařazeny do 7 sekcí:
•
•
•
•
•
•
•

ústavního práva
občanského práva, pracovního práva a civilního práva procesního
trestního práva
právních dějin a římského práva
autorského práva a obchodního práva
správního práva, práva životního prostředí a finančního práva
mezinárodního práva soukromého, medicínského práva a teorie práva

Autoři soutěžili o Cenu děkana Právnické fakulty MU, kterou v každé sekci
získaly níže uvedené práce.
Dále se soutěžilo o zvláštní ceny, a to:
• Cenu Ústavního soudu
• Cenu ATLAS consulting spol. s r.o.
• Cenu BBH, advokátní kanceláře, v.o.s.
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Vítězné práce
Cenu děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity v níže uvedených sekcích
získávají:
Ústavní právo
1. Štěpán Paulík - The Rule of Law Framework and its Effectiveness
2. Tereza Žuffová-Kunčová - Problematika transgender osob: Je současná právní
úprava protiústavní?
3. Michal Kovalčík - Ústavněprávní legitimní očekávání aneb co můžeme legitimně
očekávat od zákonodárce?
Občanské právo, pracovní právo a civilní právo procesní
1. Jakub Kříž - Elektronické právní jednání učiněné emailem s elektronickým
podpisem prostým
2. Romana Bublová – Osobnost člověka: Lidské tělo, jeho části a produkty lidského
těla
Trestní právo
1. Vendula Vymazalová - Účinná lítost v daňové kriminalitě
2. Jakub Slavík, David Texl - Vražda Otýlie Vranské jako „pomníček“ české
kriminalistiky (dělené místo)
2. Petra Ulbrichtová - Trestněprávní hledisko nedodržení postupu lege artis (dělené
místo)
Právní dějiny a římské právo
1. Štěpán Burda - Urážka prezidenta republiky v rozhodovací praxi Krajského soudu
v Jihlavě (1923-1939)
2. Dita Čoláková - Rights and Duties of Women in Roman Law of Succession –
Analysis of D. 5. 2. 28.
3. Jan Mikulín - Koncepce dědického práva v OZ 1950
Autorské právo a obchodní právo
1.
2.
3.
3.
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Simona Dubová - Ochranná známka a dobré mravy
Barbora Urvová - Sexistická reklama a možnosti její regulace v českém právu
Marie Odstrčilová - Vyčerpání práv u počítačových her (dělené místo)
Marie Soukupová - Článek 17 Směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu na
jednotném digitálním trhu a možnosti jeho implementace (dělené místo)

Správní právo, právo životního prostředí a finanční právo
1. Kryštof Vančura - Aplikace § 19a ZOHS na obecně závazné vyhlášky obcí
2. Martina Vavříková - Daňové povinnosti insolvenčního správce v souvislosti s
přechodem dispozičního oprávnění k majetkové podstatě
3. Magdaléna Kráľová - Vydanie vysokoškolského diplomu po zmene pohlavia
Mezinárodní právo soukromé, medicínské právo a teorie práva
1. Martin Bína - Význam a různé cesty kvalifikace
2. Adam Pilmajer - Odmítnutí poskytnutí péče pacientovi
3. Adéla Sklenářová - Právní a morální aspekty odpovědnosti za nehody
autonomních vozidel

Předběžně (komisemi) navržení účastníci mezifakultní SVOČ:
Štěpán Paulík - The Rule of Law Framework and its Effectiveness
Tereza Žuffová-Kunčová - Problematika transgender osob: Je současná právní
úprava protiústavní?
Michal Kovalčík - Ústavněprávní legitimní očekávání aneb co můžeme legitimně
očekávat od zákonodárce?
Jakub Kříž - Elektronické právní jednání učiněné emailem s elektronickým podpisem
prostým
Romana Bublová – Osobnost člověka: Lidské tělo, jeho části a produkty lidského těla
Vendula Vymazalová - Účinná lítost v daňové kriminalitě
Jakub Slavík, David Texl - Vražda Otýlie Vranské jako „pomníček“ české
kriminalistiky
Petra Ulbrichtová - Trestněprávní hledisko nedodržení postupu lege artis
Štěpán Burda - Urážka prezidenta republiky v rozhodovací praxi Krajského soudu v
Jihlavě (1923-1939)
Dita Čoláková - Rights and Duties of Women in Roman Law of Succession – Analysis
of D. 5. 2. 28.
Jan Mikulín - Koncepce dědického práva v OZ 1950
Simona Dubová - Ochranná známka a dobré mravy
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Barbora Urvová - Sexistická reklama a možnosti její regulace v českém právu
Marie Soukupová - Článek 17 Směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu na
jednotném digitálním trhu a možnosti jeho implementace
Marie Odstrčilová - Vyčerpání práv u počítačových her
Kryštof Vančura - Aplikace § 19a ZOHS na obecně závazné vyhlášky obcí
Martina Vavříková - Daňové povinnosti insolvenčního správce v souvislosti s
přechodem dispozičního oprávnění k majetkové podstatě
Magdaléna Kráľová - Vydanie vysokoškolského diplomu po zmene pohlavia
Martin Bína - Význam a různé cesty kvalifikace
Adam Pilmajer - Odmítnutí poskytnutí péče pacientovi
Adéla Sklenářová - Právní a morální aspekty odpovědnosti za nehody autonomních
vozidel
Zvláštní poděkování patří dlouhodobě spolupracujícím institucím, předkládajícím
témata k vypracování:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., v.r.
proděkan pro vědu a výzkum
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