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 ÚVO D N Í SLOVO
SLEZSKÉ GYMNÁZIUM JE PRVNÍ FAKULTNÍ ŠKOLOU PRÁVNICKÉ FAKULTY
Právnická fakulta uzavřela historicky první smlouvu o spolupráci se střední školou. Označení „Fakultní škola Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ může užívat Slezské
gymnázium v Opavě (SGO). Smlouva zavazuje školy společně
podporovat zájem středoškoláků o právo, vyhledávat a pracovat s talentovanými studenty nebo například řešit grantové
projekty.
Smlouvu podepsaly v polovině června děkanka právnické fakulty Zdenka Papoušková a ředitelka SGO Milada Pazderníková. „Jsem velmi ráda, že máme první fakultní školu. Rozhodně
není poslední, už nyní jednáme s dalšími školami. Podpora
gymnazistů při vzdělávání v oblasti práva tak získává nový
rozměr a nové možnosti,“ řekla Zdenka Papoušková. Fakulta

s gymnáziem v Opavě spolupracuje již delší dobu. Například
na projektu Emise zaměřeném na životní prostředí, v rámci
předmětu Street law, kdy vysokoškoláci učí gymnazisty základům práva, nebo prostřednictvím středoškolské soutěže v simulovaném soudním jednání. „Vážím si toho, že si nás právnická fakulta vybrala. Těším se na další vzájemnou spolupráci,
která bude jistě přínosná pro obě strany,“ doplnila ředitelka
SGO Milada Pazderníková.
Z podepsané rámcové smlouvy vyplývá, že obě školy by měly
spolupracovat hlavně v pěti oblastech. Podpořit zájem studentů SGO o právo, kdy fakulta nabídne středoškolákům své
popularizační aktivity (přednášky, konference, workshopy)
nebo uskuteční výukové bloky přímo na gymnáziu. Vyhledávat a pracovat s talentovanými studenty v nadstavbových aktivitách rozvíjejících prezentační a argumentační dovednosti,
právní znalosti nebo kritické myšlení. Připravovat a realizovat
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grantové projekty. Podporovat další vzdělávání středoškolských učitelů a vzájemně se informovat o akcích a aktivitách
v oblasti společného zájmu.
O realizaci smlouvy a udržování vzájemných kontaktů se na
právnické fakultě bude starat Veronika Tomoszková, vedoucí
Centra pro klinické právní vzdělávání. „Slezské gymnázium je
výjimečná škola, které umí nadstandardně pracovat se svými
studenty i absolventy. Vedení školy je otevřené novinkám, pedagogové neustále dělají něco navíc,“ zdůvodnila volbu Veronika Tomoszková. Velký podíl na uzavření smlouvy má také
Kamila Tkáčová, pedagožka SGO, a Luděk Plachký, posluchač
právnické fakulty a absolvent SGO.
Zástupkyně gymnázia si odvezly z Olomouce kromě podepsané smlouvy i ceduli, která již visí na budově gymnázia, a certifikát opravňující používat označení „Fakultní škola Právnické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“. Také se zapsaly do
fakultní kroniky. Právnická fakulta se podpisem smlouvy připojila například k přírodovědecké nebo pedagogické fakultě, které s vybranými středními nebo i základními školami již
dlouhodobě spolupracují.

ČASOPIS. Studentský spolek Nugis Finem začal vydávat tištěný časopis Iurium Scriptum. První číslo vzniklo na konci června.
Jeho on-line verze je volně ke stažení zde.
KREDITOVÁ BANKA. S novým akademickým rokem vstoupí na
Univerzitě Palackého v platnost i novelizovaný Studijní a zkušební řád. Přinese pro studenty hned několik novinek, jednou
z nich je i kreditová banka pro předměty typu C, tedy volitelné,
které bezprostředně nesouvisí se studiem jejich oboru. Podrobnosti najdete zde.

 STUD I J N Í Z ÁLE Ž ITOSTI
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. V polovině června vrcholil proces přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 u oborů Právo a Právo
ve veřejné správě. Na základě výsledků testů NSZ bylo pro obor
Právo přijato 440 uchazečů z celkového počtu 1383 přihlášených. Poslední přijatý byl 743. v pořadí a s percentilem 126,2.
Tato čísla oproti loňskému roku mírně poklesla (loni bylo v této
fázi přijato 430 studentů, poslední z 660. místa s percentilem
131), přestože bylo letos o osm přihlášek více. Obecně tento
trend koresponduje s vývojem populační křivky a se stavem na
jiných fakultách a univerzitách. Cílový počet zapsaných studentů do prvního ročníku je přibližně 260-270. Pokud by se kapacitu nepodařilo naplnit při zápise, který se uskuteční dne 1. září
2017, bude to možné kompenzovat přijetím uchazečů v rámci
odvolacího řízení.
Pro obor Právo ve veřejné správě bylo na základě testů NSZ přijato 101 uchazečů z celkového počtu 392 přihlášených. Poslední
přijatý byl na 146. místě s percentilem 113,8. Tato čísla se oproti
loňskému roku významně zvýšila (při stovce přijatých byl poslední přijatý v této fázi přijímacího řízení na přibližně 160. místě
s percentilem přibližně 98). Cílový počet zapsaných studentů do
prvního ročníku je přibližně 50-60, což bude opět upřesněno
podle průběhu zápisu v rámci odvolacího řízení.
Přijímací řízení pro obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo, International and European Law a do doktorských
studijních programů v době uzávěrky stále nebylo uzavřeno.

ABSOLVOVALI. Ve dnech 22. května-2. června proběhly na PF
UP státní závěrečné zkoušky oboru Právo, které úspěšně absolvovalo 59 studentů. Státní závěrečné zkoušky oboru Právo ve
veřejné správě se vzhledem k nižšímu počtu přihlášených studentů (19) konaly jen ve dnech 27.-28. června a státní závěrečné zkoušky oboru Evropská studia se zaměřením na evropské
právo bylo také možné zkrátit do jednoho dne, a to 27. června,
protože se k nim přihlásila jen jediná studentka. Výsledky těchto
zkoušek nebyly do uzávěrky zpravodaje známy. Absolventi oboru Právo budou slavnostně promováni 30. června, spolu s absolventy rigorózního řízení, absolventi oboru Právo ve veřejné
správě pak 14. července.
DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro obor Evropská studia se
zaměřením na evropské právo fakulta vyhlásila dodatečné přijímací řízení. Zájemci mohou přihlášky posílat do 12. července.
O stanovení další lhůty pro podání přihlášek rozhodl rektor na
žádost děkanky PF UP. Důvodem žádosti byla skutečnost, že
počet dosud podaných přihlášek neumožňuje plně využít kapacitu daného oboru. Z možnosti podat přihlášku jsou vyloučeni
uchazeči, kteří již ve stejném oboru ve lhůtě do 28. února 2017
přihlášku ke studiu podali.
KDY NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ? Studijní oddělení PF UP upozorňuje na změnu úředních hodin po dobu letních prázdnin. Poslu-
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chači fakulty budou moci své záležitosti vyřizovat 3. července
(9-11 hodin). Od 4. do 7. července bude studijní oddělení zavřené. Od 10. do 21. července budou úřední hodiny vždy v pondělí
a ve středu (9-11 hodin). V týdnu od 24. do 28. července úřední
hodiny nebudou. Od 31. července do 31. srpna budou referentky studijního oddělení posluchačům k dispozici vždy v pondělí
a ve středu (9-11 hodin). Informace najdete i na webových stránkách.

z právnické fakulty přišli Mgr. Kateřina Cilečková, JUDr. Petr
Kavan a Mgr. et Mgr. Lukáš Ryšavý. PF UP měla svého zástupce i mezi novými docenty. Jmenovací dekret z rukou rektora
převzal doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. z katedry soukromého práva a civilního procesu. Blahopřejeme.

PŘIHLÁŠKY DO KLINIK. Už nyní je možné podávat přihlášky do
studentských právních klinik: Studentské právní poradny (CPV/
NSPP1), Administrativně právní kliniky (CPV/NAPK2) a Spotřebitelské právní kliniky (CPV/NSPP). Přihlášky posílejte nejpozději
do 10. září na e-mailovou adresu: lucia.valentova@upol.cz. Výsledky výběrového řízení budou oznámeny nejpozději ve středu 13. září ještě před uzavřením STAGu. Bližší informace, včetně formuláře přihlášky najdete na elektronické nástěnce a na
webových stránkách Centra pro klinické právní vzdělávání.

 Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
LETNÍ ŠKOLA. V neděli 25. června začal třetí ročník Letní školy medicínského práva, který se tentokrát zaměřuje na oblasti
mental health law a ethics in pharmaceutical law. Letní školu
pořádá PF UP ve spolupráci se studentským spolkem ELSA Olomouc. Organizátoři připravili pro účastníky bohatý odborný
i doprovodný program. Letní škola potrvá do středy 5. července.
NOVÉ BILATERÁLNÍ SMLOUVY. Právnická fakulta v červnu uzavřela nové bilaterální smlouvy s University of Eastern
Finland, Joensuu a s Neapolis University in Cyprus, Pafos.
Studenti budou moci na nové partnerské instituce vyjíždět
od letního semestru 2017/2018, už během prázdnin bude
vypsáno výběrové řízení na studijní pobyty na University of
Eastern Finland na letní semestr příštího akademického roku.

 VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČI N N OST
NOVÍ DOKTORANDI. V pondělí 26. června se konaly přijímací
zkoušky do doktorského studijního programu. Ke studiu se
přihlásilo celkem 31 zájemců. Na PF UP je možno v rámci tříletého doktorského studijního programu získat vědecké znalosti a dovednosti v těchto oborech: Evropské a mezinárodní
právo, Občanské právo, Správní právo, Trestní právo, Ústavní
právo. V době uzávěrky zpravodaje nebylo ještě přijímací řízení uzavřeno.
PROMOCE. V červnu se uskutečnily slavnostní promoce
absolventů doktorských studijních programů Univerzity
Palackého. Pro diplom opravňující k užívání titulu Ph.D. si

AUTORSKÁ CENA. Velký komentář Občanský zákoník IV., jehož hlavními autory jsou doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D. a doc.
JUDr. Petr Tégl, Ph.D., uspěl v soutěži o nejhodnotnější původní právnickou publikaci v roce 2017 vydanou v ČR a SR.
Autorskou cenu uděluje tradičně začátkem června společnost Karlovarské právnické dny. Komentář olomouckých akademiků získal celkově 2. místo, v konkurenci publikací vydaných v ČR pak zvítězil. Více o soutěži najdete zde.
STIPENDIA ZA PUBLIKAČNÍ ČINNOST. V současné době jsou
administrována rozhodnutí o mimořádných stipendiích za
publikační činnost studentů PF UP za rok 2016, byla přiznána
stipendia 30 studentům v celkové výši 200 200 korun.

 RŮZN É
LETNÍ PROVOZ. I letos dojde o letních prázdninách k omezení
provozu právnické fakulty. Budovy budou v období od 1. července do 31. srpna otevřeny od 7:30 do 16:00. Od 1. září bude
otevírací doba fakulty opět prodloužena do 21:00. V týdnu
od 24. července do 30. července bude fakulta zcela uzavřena v souladu s nařízením hromadného čerpání dovolené.
ZMĚNA PROVOZU KNIHOVNY. V souvislosti s letními prázdninami je tradičně upravena i otevírací doba knihovny PF UP.
V červenci bude knihovna otevřena od 10.-21. července, vždy
od úterý do čtvrtka 9:00-15:00. Aktuální přehled a změny najdete na stránkách knihovny.
FOTBALOVÝ TURNAJ. Pět týmů, tři olomoucké a dva brněnské, se přihlásilo na 3. ročník turnaje právnických fakult
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v malé kopané, který pořádala PF UP. Na slavonínském hřišti
se poslední červnovou neděli dařilo domácím. Vítězem turnaje se stal tým studentů PF UP „B“, druzí skončili olomoučtí
učitelé, bronz vybojovali posluchači PF MU v Brně. Čtvrtou
příčku si vykopal tým PF UP „A“ a pátí skončili brněnští učitelé.

sedou se stal doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. z pedagogické fakulty. Všichni nově zvolení senátoři vyjádřili souhlas s tím, aby
se místopředsedkyní senátu stala doc. RNDr. Irena Smolová,
Ph.D. z přírodovědecké fakulty, studenty bude zastupovat
v totožné roli Marek Zápotocký z právnické fakulty.
ABSOLVENTSKÉ SETKÁNÍ. Univerzita Palackého připravuje
další sraz absolventů. Tentokrát se uskuteční 12. srpna pod
názvem „Olomouc v Praze“ na pražské náplavce. Hlavní program proběhne na unikátní lodi CargoGallery, která je plovoucím koncertním sálem a zároveň galerií s velkou sluneční
terasou. Můžete se těšit na bohatý hudební program, vyhlídkové plavby na jachtách, speciální loď s vířivkou a skoky do
Vltavy, moravské speciality a grilování, soutěže o hodnotné
ceny a mnohem více. Akce se uskuteční za každého počasí,
k dispozici budou venkovní i vnitřní prostory. Podrobnosti včetně možnosti registrace naleznete na webové stránce
Klubu absolventů.

ZASEDÁNÍ KATEDER. PF UP pořádala setkání kateder mezinárodního práva. Na jednání, které se uskutečnilo na konci
června ve Freskovém sále UP, se sešlo na 40 odborníků z devíti pracovišť. Vedle zástupců domácí katedry se akce zúčastnili akademici z PF UK v Praze, PF MU v Brně, FP ZČU v Plzni,
PF UK v Bratislavě, PF PEVŠ v Bratislavě, PF UPJŠ v Košicích,
PF UMB v Bánské Bystrici a PF TU v Trnavě. Podle doc. JUDr.
Václava Stehlíka, LL.M. Ph.D., vedoucího olomoucké katedry
mezinárodního a evropského práva a hlavního pořadatele,
byla cílem setkání vzájemná výměna informací a zkušeností. Mluvilo se například o personálním obsazení jednotlivých
pracovišť, organizaci výuky nebo aktuálně řešených projektech. Setkání kateder mezinárodního práva se koná jednou
ročně, organizátoři se pravidelně střídají.

MÍSTOPŘEDSEDA Z PF UP. Začátkem června se konalo ustavující zasedání Akademického senátu UP. Staronovým před-

U3V. Právnická fakulta má první absolventy Univerzity třetího
věku. Čtyřsemestrový kurz Ochrana jednotlivce a jeho práv
absolvovalo 25 posluchačů. Osvědčení o absolutoriu jim při
slavnostní promoci předávala děkanka Zdenka Papoušková.

ČERPÁNÍ DOVOLENÉ. Sdělujeme všem v současné době zapojeným zaměstnancům popřípadě v budoucnu zapojeným
zaměstnancům PF UP do projektů OP VVV, že v návaznosti
na náhrady za dovolenou ve způsobilém rozsahu v průběhu
realizace projektů je nutné vyčerpání příslušného nároku na
dovolenou v období realizace projektu, např. pokud trvá realizace projektu 3 měsíce pak danému časovému úseku přísluší 3/12 dovolené nebo např. celkový nárok na dovolenou
u akademického pracovníka je 40 dnů v kalendářním roce
a po celou tuto dobu je pracovník zapojen do projektů, tak
tento celkový nárok 40 dnů musí být vyčerpán do 31.12. příslušného kalendářního roku.
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KNIŽNÍ NOVINKY. Zajímají vás knižní novinky týkající se
právnické fakulty? Na tomto odkaze se vám zobrazí přehled
novinek v katalogu UP.

vé hry s právní tematikou nebo otestovat své znalosti. Při tom
jim asistovali studenti práv.

CENA V OBLASTI DOBROVOLNICTVÍ. Rektor UP profesor
Jaroslav Miller vyhlásil novou soutěž pro studenty a zaměstnance univerzity. Cena rektora bude udělena za zásluhy v oblasti dobrovolnictví za akademický rok 2016/2017. Kandidáty
mohou do soutěže nominovat organizace, u kterých dobrovolník působí nebo Dobrovolnické centrum UP. Návrhy na
nominaci dobrovolníka se přijímají do 31. srpna, a to výlučně
skrze online formulář.
HLEDAJÍ SE MAJITELÉ VOUCHERŮ. Vydražili jste na vánočním večírku PF UP francouzskou snídani nebo francouzský
filmový večer? Pak hledáme právě vás! Majitelé voucherů ať
se, prosím, přihlásí Mgr. Leoně Černé (leona.cerna@upol.cz)
a domluví se na termínu.
VELETRH VĚDY A VÝZKUMU. Právnická fakulta se i letos zapojila do dvoudenního Veletrhu vědy a výzkumu, který pořádala UP. V Pevnosti poznání měla stánek nazvaný Práva, která
hýbou světem. Děti i dospělí si u stánku mohli zahrát zajíma-

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Během letních prázdnin a dovolených zPRÁVOdaj vycházet nebude. Další číslo si přečtete ve středu 27.
září. Uzávěrka pro příjem textů bude v pátek 22. září.

MÁTE NOVINKU, KTERÁ BY V PŘÍŠTÍM ZPRAVODAJI NEMĚLA
CHYBĚT? POŘÁDÁTE AKCI, O KTERÉ BY MĚLA AKADEMICKÁ
OBEC PF UP A VEŘEJNOST VĚDĚT? PODÍLÍTE SE NA
NĚČEM ZAJÍMAVÉM? DEJTE NÁM VĚDĚT! PIŠTE, VOLEJTE
NEBO PŘIJĎTE DO KANCELÁŘE ODDĚLENÍ KOMUNIKACE
A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ (BUDOVA A, 1. PATRO). TEXTOVÁ
UZÁVĚRKA JE VŽDY V TÝDNU PŘED TERMÍNEM VYDÁNÍ,
V PÁTEK V 9.00.

 K ALE N DÁR IUM
25. června-5. července
30. června
14. července
24. července-30. července
12. srpna
22.-25. srpna
4. září

Letní škola medicínského práva (PF UP)
slavnostní promoce absolventů PF UP – oboru Právo a rigorózního řízení (aula, 10:00 a 11:30)
slavnostní promoce absolventů PF UP – obor Právo ve veřejné správě
fakulta uzavřena (hromadná dovolená)
Olomouc v Praze – absolventské setkání UP (náplavka)
Česko-rakousko-slovenská letní škola soukromého práva (Velké Bílovice)
termín pro splnění studijních povinností za ak. rok 2016/2017

4.-6. září

Právnický seznamovák (Centrum zábavy Baldovec)

4.–8. září

Francouzsko-česká letní škola práva (PF UP)
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