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 � ÚVO DN Í SLOVO

Vážení kolegové, milí studenti, příznivci naší fakulty, 
opět po roce je tu akce, která má své pevné místo v kalendáři 
fakultního dění a je tradiční součástí plesové sezony v Olomou-
ci  – Reprezentační ples Právnické fakulty Univerzity Palackého 
(PF UP). Budeme velmi rádi, pokud si najdete čas a přijdete se 
bavit s právnickou fakultou. Tímto vás na ples srdečně zveme.
Reprezentační ples PF UP se uskuteční v pátek 1. března v pro-
storách hotelu NH Collection Olomouc Congress (Legionář-
ská ulice) od 19:30. Záštitu nad ním převzala děkanka Zdenka 
Papoušková. „Již dva roky jsme při pořádání plesu úspěšně 
spolupracovali s NH hotelem a i letos se do jejich prostor rádi 
vrátíme. S  organizačním týmem jsme se snažili opět vytvořit 
zajímavý program. Doufám, že se bude líbit,“ řekla děkanka 
Zdenka Papoušková.
Celým večerem bude hosty provázet moderátor, producent 
a  člen Akademie populární hudby Marek Berger. Asi nejvidi-
telnější letošní novinkou bude pohoštění formou rautu, které 
bude pro majitele vstupenek zdarma.
Stálicí v plesovém programu právnické fakulty je již několik let 
olomoucká formace New Street Band, která opět bude hrát 
k  tanci a  poslechu. „Našimi členy jsou především absolventi 
základních uměleckých škol a konzervatoří. Účinkujeme v tra-
diční bigbandové sestavě – pět saxofonů, čtyři trubky a pozou-
ny, melafon, piano, kontrabas, kytara a sada bicích nástrojů,“ 
představil dvacetičlenné uskupení kapelník Michal Vičar.
Hlavní hudební host, který zahraje před půlnocí, dorazí z Pra-

hy. V hlavním sále bude zřejmě hodně živo. Pražská root-roc-
ková kapela TH!S, jejímž členem je i Vojta Kotek, totiž přiznává, 
že hraje rychle a  nahlas. Jejich hudba je inspirovaná americ-
kým sedmdesátkovým hard rockem. Kapela nepoužívá samply 
a v záplavě současné „chemické“ muziky je tak trochu na druhé 
straně barikády. Její členové o sobě tvrdí, že do „muziky přináší 
něco starýho“.
Program plesu zpestří hned několik vystoupení. Své umění 
hostům předvedou Lucie Kurnická, vítězka Mistrovství Evro-
py v šálové akrobacii 2014, členové skupiny Pyroterra, která se 
specializuje na akční světelné show, a  také barmani ze Zlína. 
Chybět nebude ani fotobudka, která měla vloni velký úspěch. 
Přesně o půlnoci pak přijde na řadu tradiční losování tomboly 
a ples zakončí diskotéka přímo v hlavním sále. Tentokrát potr-
vá až do 04:00 hodin.
Vstupenky do hlavního sálu Evropa (sál s pódiem) bude možné 
koupit pouze online na portále smsticket za 450 korun. Pro-
dej bude spuštěn v pondělí 11. února v 15.00 hodin. Lístky do 
vedlejšího sálu Madrid se budou prodávat od úterý 12. února 
přímo na fakultě u paní Renáty Grézlové, asistentky děkanky 
(budova A, 1. patro – děkanát), a zájemci za jeden zaplatí 400 
korun. Kupovat lístky na fakultě bude možné vždy v úterý a ve 
čtvrtek, 9:00-11:30 / 12:30-15:00. 
Vše potřebné (odkaz na prodej vstupenek, podrobný program 
plesu, představení účinkujících, kontakt na pořadatelský tým, 
jména sponzorů...) najdete na oficiální webové stránce ple-
su, kterou organizátoři postupně aktualizují. Sledovat můžete 
také facebookovou událost.

http://www.smsticket.cz
https://www.pf.upol.cz/ples/
https://www.facebook.com/events/211237162988646/
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 � STUD IJ N Í Z ÁLE Ž ITOSTI

ZKUS UZNÁVANOU SOUTĚŽ. Katedra mezinárodního a  ev-
ropského práva PF UP v Olomouci vyhlásila výběrové řízení 
na členy fakultního moot-court týmu pro CEEMC (Central and 
Eastern European Moot Court Competition). CEEMC je tradič-
ní a  uznávanou soutěží organizovanou cambridgeskou uni-
verzitou a pod záštitou Soudního dvora Evropské unie. Týmy 
(CEEMC nemá národní kola) soupeří v  právní argumentaci 
v rámci řešení případů z evropského práva v jediném velkém 
finále s mezinárodní účastí. Letošní CEEMC je výroční a bude 
se konat přímo v Lucemburku v prostorách Soudního dvora 
EU na začátku května. Přihlášky týmů (max. 4 osoby) nebo 
jednotlivců zasílejte do 10. února na email: ondrej.hamulak@
upol.cz. Vybraní studenti budou zapsáni do povinně volitel-
ného předmětu Moot Court (1,2,3) s  možností získat vedle 
cenných zkušeností i  kredity v  rámci svého studia. Podrob-
nosti na e-nástěnce PF UP nebo na fakultním facebooku.

COMPARATIVE LAW 2. Kurz Comparative Law 2 (MEP/NPKO2) 
bude v letním semestru zaměřen na výuku Legal Skills. Kurz 
se uskuteční v termínu 1.–12. dubna pod vedením Kennetha 
Bernharda. Registrace na kurz v IS STAG v běžném termínu. 

CERTIFIKÁT. Studenti, kteří splní předepsané studijní povin-
nosti, mají stále možnost požádat o  vydání certifikátu Law 
in English. Bližší informace najdete na https://law-in-english.
upol.cz/. 

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI. Odborný článek Marka Masarika, studen-
ta 3. ročníku oboru Právo, se líbil. V soutěži o Cenu Ernesta 
Valka, kterou vyhlašuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefáni-
ka, obsadil 2. místo. Oceněný článek nazvaný Ústavný súd - 
včerajšok a dnešok je jasný, ale čo jeho budúcnosť? si můžete 
přečíst na webových stránkách vyhlašovatele soutěže.  Gra-
tulujeme.

VYSOKOŠKOLÁCI STŘEDOŠKOLÁKŮM. Přiblížit spotřebitelské 
právo středoškolákům a současně zvýšit jejich finanční gra-
motnost. S takovým cílem vyrazili studenti právnické fakulty 
na Střední odbornou školu v Hranicích. Jako způsob prezen-
tace zvolili neformální metodu výuky, takzvané streetlaw. 
Studenti jeli do Hranic v  rámci volitelného předmětu Spo-
třebitelské právo, pod vedením Blanky Vítové z katedry sou-
kromého práva a civilního procesu. „Spolupráci s hranickou 
školou jsme navázali nově. Soustředili jsme se na obory, 
které mají blízko ke spotřebitelskému právu – Bezpečnost 
a právo a Cestovní ruch,“ řekla Blanka Vítová. Studenti práv 
učili středoškoláky, jak správně reklamovat vadné zboží, ba-

vili se s nimi o nákupu přes internet nebo společně rozebírali 
smlouvu o zájezdu a spotřebitelském úvěru. Neformální me-
toda výuky, streetlaw, kterou fakulta praktikuje již několik let, 
je přínosná také pro samotné vysokoškoláky. „Naši studenti 
nejen že musejí znát zvolenou právní problematiku velmi po-
drobně, ale především ji musejí umět prezentovat tak, aby jí 
rozuměli laici, neprávníci. Zpočátku z toho mívají obavy, ale 
většinou zbytečně, studenti se vždy vracejí nadšeni,“ doda-
la Blanka Vítová. Výuka formou street law je také jedním ze 
způsobů, jak šířit povědomí o právnické fakultě a  její dobré 
jméno a jak motivovat středoškoláky ke studiu na PF UP.

BEZPLATNÉ KURZY. Centrum podpory studentů se specific-
kými potřebami UP vypsalo nabídku zájmových kurzů, kte-
ré jsou realizovány v rámci vzdělávacího modulu „Kurzy pro 
studenty UP“ a  jsou pro studenty zcela zdarma. Na většinu 
z nich se lze přihlašovat do 24. února. Seznam kurzů včetně 
odkazů na přihlašování najdete zde. Kapacita jednotlivých 
kurzů je limitována lektory.

 � VĚ DECK Á T VŮRČÍ ČIN N OST

SVOČ 2019. Podnítit u studentů práv zájem o vědeckou čin-
nost a  současně jim poskytnout prostor pro prezentaci vý-
sledků takové práce. To je hlavním cílem soutěže ve Student-
ské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Nový ročník vyhlásila 
děkanka právnické fakulty Zdenka Papoušková. Autoři nej-
lepších vědeckých prací získají mimořádné stipendium a také 
možnost reprezentovat fakultu na česko-slovenské úrovni. 
Do právě zahájeného ročníku se mohou zájemci hlásit do 15. 
února, práci pak musejí odevzdat nejpozději 16. dubna. Po-
drobnosti k soutěži ve SVOČ najdete na fakultním webu.

SOUKROMOPRÁVNÍ KONFERENCE. V  pátek 8. února pořádá 
PF UP v prostorách olomoucké Pevnosti poznání každoroční 
mezinárodní vědeckou konferenci Olomoucký den soukro-
mého práva. Již IX. ročník vědecké konference bude otevřen 
úvodním plenárním zasedáním s  významnými odborníky 

http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6224&fbclid=IwAR0i4NnQVTDcxp2jMf3z01mxrtZHu4o35Gf2g1ZW3zgo4HdHfXF_3jF7A6U
https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/bezplatne-kurzy-centra-podpory-studentu-se-specifickymi-potrebami-up-1/
https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Veda_a_vyzkum/souteze/Vyhlaseni_SVOC_2019.pdf
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soukromého práva. V odpoledních hodinách bude pokračo-
vat jednáním v tematicky zaměřených sekcích. Konference se 
uskuteční v rámci projektu Práva a participace dítěte v agen-
dách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Více se do-
zvíte na webové stránce konference. 

VYŠŠÍ STIPENDIA. Začátkem ledna nabyla účinnosti Novela č. 
1 vnitřní normy děkanky PF UP PF-B-18/6 o doktorských sti-
pendiích. Novelizace se týká navýšení stipendií. Prezenčnímu 
doktorandovi studujícímu standardní dobu studia se nově 
přiznává doktorské stipendium ve výši 13 350 Kč měsíčně.

 � Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE

PŘIHLÁŠKY NA ERASMUS+. V  aplikaci Erasmus+ (www.eras-
musplus.upol.cz) je možné se přihlašovat do výběrové-
ho řízení na zahraniční studijní pobyty na akademický rok 
2019/2020. Termín pro podávání přihlášek je 3. února 2019. 
V  případě jakýchkoliv dotazů se zájemci mohou obrátit na 
zahraniční oddělení PF UP.

ZIMNÍ ŠKOLA. Dvě desítky čínských studentů ze South-West 
University v  Čchung-Čchingu mají za sebou čtrnáctiden-
ní poznávání Olomouce a  střední Evropy. Právnická fakulta 
a zahraniční oddělení UP pro ně připravily Winter School of 
Central Europe and European Integration. Vzhledem k tomu, 
že studenti byli z  nejrůznějších fakult, bylo hlavním cílem 
zimní školy seznámit je se střední Evropou v širším kontextu. 
Jednotlivé výukové bloky byly zaměřeny například na his-
torii, umění a  kulturu střední Evropy nebo na vznik, fungo-
vání a  zahraniční politiku Evropské unie. Velkou část výuky 
pokryli akademici z právnické fakulty. Studentům přednášeli 
Lucie Tungul, Petra Měšťánková, Ondřej Filipec, všichni z ka-
tedry politologie a  společenských věd, nebo Václav Stehlík 
z  katedry mezinárodního a  evropského práva. Doplnili je 
Christopher Medalis, expert na internacionalizaci z rektorátu 
UP, a Chen Zhong, čínský ředitel Konfuciova institutu při UP.

 � RŮZN É

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Podruhé v  tomto akademickém 
roce se právnická fakulta, stejně jako všechny ostatní fakulty 
UP, otevřela zájemcům o studium. Pro informace si v sobotu 
19. ledna dopoledne na fakultu přišlo přes tři sta uchazečů. 
Fakulta tentokrát musela den otevřených dveří prostorově 
přizpůsobit zahájené dostavbě, ale na programu to nebylo 
znát. Uchazeči se mohli zapojit do simulovaného soudního 
jednání, obejít si informační stánky studijního a zahraniční-
ho oddělení, zjistit, jak funguje studentský spolek ELSA, nebo 
získat podrobnosti o  navazujícím magisterském programu 
Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Tradičně 
velký zájem byl o dva informační bloky, které si připravilo ve-
dení fakulty spolu se studenty. Do dne otevřených dveří se 
na PF UP zapojila desítka zaměstnanců a  desítka studentů. 
Ujít si ho nenechala ani děkanka Zdenka Papoušková. 

SENÁTOŘI ROZHODLI. Členové Akademického senátu PF UP 
na svém lednovém zasedání odsouhlasili záměr akreditovat 
bakalářský program International Law, War nad Peace. Akre-
ditace souvisí se zájmem Univerzity Palackého vytvořit ex-
terní kampus v Erbílu, hlavním městě Kurdistánu. Mělo by jít 
o společný projekt UP, VŠB v Ostravě a kurdské vlády. Sená-
torům připravovaný projekt představil rektor Jaroslav Miller 
a Martin Faix, proděkan PF UP pro zahraniční záležitosti. UP 
pro Erbíl připravuje i další programy. Zápis z lednového zase-
dání najdete na webu senátu.

DAŇOVÉ PROHLÁŠENÍ. Začátkem kalendářního roku je nut-
né podepsat a doplnit daňové prohlášení poplatníka daně za 
rok 2018 a na rok 2019. Bez doplnění tohoto prohlášení nelze 
uplatňovat slevy na dani na poplatníka a případně i děti. Za-
městnanci fakulty, kteří mají podepsané prohlášení poplat-
níka daně /růžový dvojlist/, se mají nejpozději do 15. února 
dostavit na personální a mzdové oddělení.

https://www.pf.upol.cz/odsp/
https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZ%C3%A1pis%20AS%20PF%20UP-2019-01-07.pdf
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JEDNOTNÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ I  V  MENZE. Správa kolejí a  menz 
představila novinku, která ulehčí studentům a  zaměstnan-
cům objednávání jídla v mobilních aplikacích a WebKreditu. 
Nově stačí v přihlášení do těchto systémů zadat stejné uživa-
telské jméno a heslo jako do Portálu UP. Cizích strávníků se 
změna netýká, heslo jim nadále vygeneruje obsluha na po-
kladnách. Více informací k objednávkám naleznete na webo-
vých stránkách. 

KURZ PRO VEŘEJNOST. Právnická fakulta vyhlásila v  rámci 
celoživotního vzdělávání kurz pro veřejnost Prohlubování 
mediačních dovedností. Intenzivní dvoudenní zážitkový se-
minář v rozsahu 20 výukových hodin bude zaměřený na pro-
cvičování dovedností mediátora. Kurz je určený absolventům 
základního výcviku v mediaci v  rozsahu nejméně 60 hodin, 
začínajícím i  praktikujícím mediátorům, kteří chtějí zlepšit 
své mediační dovednosti a  naučit se zvládat problematické 
mediační situace pod supervizí zkušených mediátorů. Kurz 
se uskuteční přímo na fakultě 15.-16. března, cena je 5200 Kč 
a  jejím odborným garantem je doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. 
Zájemci se mohou přihlašovat přes Portál celoživotního 
vzdělávání UP.

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu 27. 
února. Uzávěrka pro příjem textů bude v pátek 22. února.

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

8. února Olomoucký den soukromého práva – IX. ročník vědecké konference (Pevnost poznání)

11. února zahájení výuky v letním semestru

11. února zahájení online prodeje vstupenek na Reprezentační ples PF UP

12. února zahájení prodeje vstupenek na Reprezentační ples PF UP přímo na fakultě (jen vedlejší sál)

15. února konečný termín pro přihlášení do soutěže ve SVOČ

19. února Právnické půlení (S-klub, od 21:00)

21. února předání čestného uznání autorům odborných knih, předání cen rektora UP studentům (aula Pedagogické 
fakulty UP, od 10:30)

23. února Reprezentační ples UP (NH Collection Olomouc Congress, od 19:30)

27. února Dětská univerzita UP – přednáška PF UP (Pevnost poznání, 15:00-16:30)

1. března Reprezentační ples PF UP (NH Collection Olomouc Congress, od 19:30)

7.-9. března Efektivní řešení rodičovských konfliktů – vědecká konference (hotel Moravan v Teplicích nad Bečvou)
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https://www.pf.upol.cz/nc/zprava/clanek/novinka-jednotne-prihlaseni-uz-i-v-menze/
https://www.pf.upol.cz/nc/zprava/clanek/novinka-jednotne-prihlaseni-uz-i-v-menze/
https://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2169
https://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2169

