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REPREZENTAČNÍ PLES FAKULTY SE USKUTEČNÍ V POLOVINĚ BŘEZNA
Po tříleté pauze vynucené epidemií covidu máte opět možnost prožít jedinečný večer „ve společnosti“ Právnické 
fakulty Univerzity Palackého. Srdečně vás zveme na Reprezentační ples PF UP, který se uskuteční v pátek 17. března 
v prostorách hotelu NH Collection Olomouc. Záštitu nad plesem převzal děkan Václav Stehlík.
Sály budou otevřeny od 19:30 hodin. Hudbu k poslechu a k tanci zajistí olomoucká formace New Street Band  
tvořená dvacítkou mladých muzikantů. Večerem bude provázet Dita Vojnarová, redaktorka Českého rozhlasu  
Olomouc. Vrcholem hudebního programu bude vystoupení kapely Jelen.
Prodej vstupenek bude zahájen 14. února (od 14:00) online na smsticket.cz. Cena vstupenky začíná na 790 korunách,  
v ceně je místenka do hlavního sálu (přízemí, nebo balkon).

Přečtěte si na Žurnálu online
 » Američtí experti: Mezinárodní bezpečnost v akademických kruzích je třeba brát vážně

 » Děkan právnické fakulty udělil dvě čestná uznání za vzdělávací činnost

Z akademického senátu
 » Akademický senát PF UP schválil podmínky přijímacího řízení doktorského studijního programu Právní dějiny 

a římské právo pro akademický rok 2023/2024. Hlasování se uskutečnilo per rollam.

Vědecká a tvůrčí činnost
 » Rektor Univerzity Palackého každoročně uděluje ceny za nejlepší bakalářské a diplomové práce a sportovní výkony 

studentů a studentek. Mezi oceněnými pro rok 2022 má zástupce i právnické fakulta. Hodnotící komisi zaujala  
diplomová práce Mgr. Jany Šuškové nazvaná Kogentné normy v medzinárodnom práve. Absolventka práv obsadila 
1. místo. Diplomovou práci vypracovala pod vedení JUDr. Pavla Bureše, Ph.D. z katedry mezinárodního a evropského 
práva. Seznam oceněných za rok 2022 zde.
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https://newstreetband.cz
https://www.smsticket.cz
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/dekan-pravnicke-fakulty-udelil-dve-cestna-uznani-za-vzdelavaci-cinnost-1/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/dekan-pravnicke-fakulty-udelil-dve-cestna-uznani-za-vzdelavaci-cinnost-1/
https://veda.upol.cz/fileadmin/userdata/veda/Prilohy_a_grafy/CR_studujici_2022.pdf
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 » Právnická fakulta vyhlásila nový ročník soutěže ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) 2023. Soutěž 
je ideální pro studenty, kteří si chtějí vyzkoušet právní vědu a nastartovat vědeckou dráhu. Nejlepší soutěžící se  
mohou těšit na mimořádné stipendium a účast v mezinárodním kole této soutěže. Do soutěže se studenti přihlašují  
nejpozději do 28. února. Přihláška se posílá elektronicky na e-mail svoc.pf@upol.cz. V případě dotazů se obracejte 
na Ing. Kristýnu Ondráčkovou, referentku pro vědu, výzkum a projektovou podporu. Podrobnosti ke SVOČ 2023 jsou 
zveřejněny na webu fakulty.

 » Právnická fakulta stanovila termín pro letošní ročník konference Olomoucké právnické dny. Mezinárodní sympo-
zium se uskuteční 18.-19. května. Podrobnější informace budou postupně zveřejňovány na webu konference.

Studentské záležitosti
 » Pokud jste vysokoškolákem a máte trvalé bydliště v Olomouckém kraji, tak právě vám je určen dotační program 

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2023. Ten umožňuje studentům vysokých 
škol se studijním průměrem za poslední ukončený ročník studia do 1,80 získat dotaci na studijní pobyt v zahraničí. 
Z dotačního programu je možné žádat o finanční podporu na úhradu výdajů v průběhu studijního pobytu příjemce 
v zahraničí a v přímé souvislosti s jeho uskutečněním, např. k úhradě cestovních výdajů, k úhradě výdajů na ubytová-
ní příjemce v místě studijního pobytu, k úhradě nákupu studijních materiálů, k úhradě výdajů za stravování příjemce 
v průběhu studijního pobytu či k úhradě školného. O dotaci lze požádat v rámci 1. kola příjmu žádostí v termínu do 
27. ledna do 12:00 hodin. Více informací naleznete zde.

 » Advokátní kancelář Jürgen Geiling & Partner poprvé vyhlašuje soutěž o Cenu Antonína Randy. Cílem je podpořit 
akademiky a studenty, kteří se ve své bakalářské/diplomové nebo disertační práci v oblasti práva nebo ekonomie za-
bývají východoevropským právem, a přispět tak k mezinárodnímu porozumění. Předkládat lze práce psané v němči-
ně nebo angličtině, které byly hodnoceny výborně nebo alespoň jako magna cum laude. Předkládány mohou být 
práce do tří let od odevzdání na vysoké škole. Organizátoři přijímají přihlášky do 1. ročníku soutěže do 31. srpna. 
Porobnosti zde.

Různé
 » Premiér Petr Fiala přijal ve své kanceláři zástupce autorského týmu komentáře Smlouva o fungování EU. Smlouva 

o EU. Listina základních práv EU. Unikátní komentář vyšel u příležitosti českého předsednictví v Radě EU a je 
výjimečným počinem napříč českými právnickými fakultami. Olomouckou reprezentoval na Úřadu vlády ČR dě-
kan Václav Stehlík. Premiér převzal od autorů jeden výtisk komentáře a jako politolog vyjádřil potěšení nad jeho  
vydáním. Na komentáři se podílelo celkem 35 autorů a autorek. Z olomoucké právnické fakulty do něj přispěli 
doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D., JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D., doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D., Mgr. et Mgr.  
Helena Kopa Bončková, LL.M., všichni z katedry mezinárodního a evropského práva, a doktorand Mgr. Ondřej Dostal.

https://www.pf.upol.cz/studenti/studentskesouteze-a-stipendia
https://www.pf.upol.cz/opd
https://www.olkraj.cz/04-02-studijni-stipendium-olomouckeho-kraje-na-studium-v-zahranici-v-roce-2023-prijem-zadosti-9-1-27-1-2023-cl-5797.html
https://www.anton-randa.de/ausschreibung
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Máte novinku, která by v příštím zpravodaji neměla chybět? Dejte nám vědět. Pište (eva.hrudnikova@upol.cz), 
volejte (585 637 507) 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. Příští vydání 22. února 2023.

zPRÁVOdaj Právnické fakulty Univerzity Palackého | vychází jako měsíčník | za obsah odpovídají doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D., proděkanka JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
grafická sazba: Milan Fojt | editor: Mgr. Eva Hrudníková | E: komunikace.pf@upol.cz, T: 585 637 507 | vydání 01/2023

 » Právnická fakulta přijala čtyři nové zaměstnance. Řady akademiků od února posílí JUDr. Martin Kopa, Ph.D.,  
který se vrací na katedru ústavního práva, a JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D., který nastoupí na katedru teorie 
práva a právních dějin. K personální změně došlo na zahraničním oddělení, kde Mgr. Tetianu Arkhangelskou, 
Ph.D. nahradil Mgr. Martin Verner. Na budově A bude od února nově uklízet Kamila Babicová, která tak nahrazuje 
Liudmylu Peresypkinu.

 » Adventní sbírka Strom naděje a splněných přání klientů Charity Olomouc určená  azylovému domu s pečova-
telskou službou, Domovu sv. Anežky na Svatém Kopečku u Olomouce, vynesla 32 600 korun. Charita Olomouc, 
která domov provozuje, částku využije při budování nové kuchyně azylového zařízení. Děkujeme všem dárcům 
– zaměstnancům, studentům, absolventům a příznivcům fakulty, kteří přispěli.

 » Univerzita Palackého má v rámci uchazečské kampaně za sebou dva dny otevřených dveří, první se konal na 
začátku prosince, druhý v polovině ledna. Právnickou fakultu za oba dny navštívilo na 800 zájemců o studium. 
Přihlášky ke studiu lze podávat do 15. března.

 » V lednovém díle podcastu Judikatúra, si doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. a JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., oba z ka-
tedry soukromého práva a civilního procesu, kladou otázku, komu patří nástupní ostrůvek tramvaje. Tato otázka 
má přitom vliv na to, kdo odpovídá za škodu způsobenou náledím na nástupním ostrůvku. Společnost jim přitom 
dělá doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. ze stejné katedry. Všechny díly podcastu najdete na webu pravo21.cz.

Očekávané události
23. ledna – 1. února | státní závěrečné zkoušky pro magisterský program Právo a právní věda

27. ledna | Právník ze střední | od 10:00 | rotunda PF UP
Finálové ústní kolo soutěže určené studentům středních škol.

7. února | státní závěrečné zkoušky pro navazující obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo

14. února | slavnostní předání čestných uznání za odborné knihy a cen rektora pro studující UP | 10:00 | aula PdF

22. února | Etika – opatření na konci života | 15:00-17:00 | rotunda PF UP
Součástí semináře bude udělení Stipendia Petra Zoubka pro mimořádně nadaného studenta PF UP. Více ZDE

28. února | konečný termín pro přihlašování do soutěže ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) 2023

https://stromnadeje.upol.cz
https://pravo21.cz/podcasty-podrubriky/judikatura
https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FPF-B-20-07_Stipendium_Petra_Zoubka.pdf

