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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Právnická fakulta se společně s dalšími sedmi fakultami Univerzity Palackého otevřela zájemcům o
studium v sobotu 21. ledna. Na přípravě programu a na jeho hladkém průběhu se podílel organizační tým složený ze zástupců
vedení fakulty, zaměstnanců a studentů (na snímku chybí Tereza Hanusová, Kristýna Hořanská a Eva Hrudníková). Všem, kdo
pomohli, děkujeme. Fotografie ze Dne otevřených dveří najdete na fakultním facebooku.

 ÚVO D N Í SLOVO

Právnická fakulta Univerzity Palackého (PF UP) potvrdila své
významné postavení v oblasti vědy a výzkumu. Hned čtyři
projekty podané pod její hlavičkou uspěly v loňském ročníku
prestižní soutěže Grantové agentury České republiky (GA ČR).
S její podporou mohou nově od tohoto roku řešit projekty
akademičtí pracovníci Ondrej Hamuľák, Václav Stehlík, Blanka Vítová a Robert Zbíral. GA ČR jim na jejich vědeckou práci
poskytne celkem 8,7 milionu korun. Dotace je v porovnání s
minulými roky pro právnickou fakultu rekordní.
Úspěšnost olomoucké fakulty předčila úspěšnost celorepublikovou, ta byla u standardních projektů 33,1 %. „Vloni podávalo
grant deset žadatelů z naší fakulty. GA ČR přijala čtyři z nich.
Úspěšnost tedy máme čtyřicetiprocentní,“ srovnala Dagmar
Skoupilová z Centra pro podporu vědy a výzkumu. V návrzích
se objevilo jméno PF UP ještě jednou, a to jako partnera ve
společném projektu. „Ale protože grant podávala Filozofická
fakulta Univerzity Hradec Králové, není do naší statistiky započítán. Grantová agentura jej nepodpořila,“ upřesnila Dagmar
Skoupilová.
Vedle nadprůměrné úspěšnosti žádostí PF UP je zajímavý skokový nárůst výše celkové dotace. Částka 8,7 milionu korun je v
porovnání s předchozím rokem téměř trojnásobná a v historii
fakulty rekordní (tab.). Nově se bude na financování podílet i
sama fakulta. Kofinancovat bude tři ze čtyř nových projektů
celkovou částkou 225 tisíc korun. „Jsem vděčná za podporu ze
strany Grantové agentury ČR. Vědecký potenciál na naší fakul-

tě je opravdu velmi silný, disponujeme odborníky v řadě oborů. Na tento grant však není snadné dosáhnout, podmínky se
zpřísňují, hodnotící řízení je velmi náročné. Chci zdůraznit, že
takový úspěch u Grantové agentury ČR výrazně přispívá k rostoucí prestiži naší fakulty v oblasti vědy a výzkumu a zároveň,
a tomu věřím, působí motivačně na ostatní kolegy. Řešitelům
a jejich týmům velmi gratuluji a přeji jim, aby nejen odborně
obohatili sebe, ale i své obory, a aby si výzkum užili,“ řekla děkanka Zdenka Papoušková.
tab.: Schválené projekty GA ČR na PF UP za posledních 10 let
a celková dotace od GA ČR (rok je rokem začátku řešení projektu)
rok

projekty PF UP

dotace celkem v mil. Kč

2017

4

8,7

2016

4

3

2015

3

2,6

2014

2

1,3

2013

3

2,1

2012

2

2,7

2011

1

0,4

2010

2

3,2

2009

5

2,2

2008

1

0,4
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Srovnat úspěšnost s jinými právnickými fakultami v Česku příliš nelze, protože nejsou známy počty žádostí. Zveřejňují se jen
podpořené projekty. Právnické fakulty jich získaly celkem 15
– 6 pražská fakulta, 5 brněnská a 4 olomoucká. Práva při Západočeské univerzitě v Plzni nezískala žádný grant. Jeden projekt s podporou GA ČR z oblasti právních věd nově řeší Ústav
státu a práva Akademie věd ČR.
Navrhovatelům a řešitelům grantů na PF UP pomáhá již zmiňované Centrum pro podporu vědy a výzkumu. „Snažíme se minimalizovat administrativní zátěž řešitelů. Ve fázi zpracování
projektových návrhů i při samotné realizaci jim poskytujeme
konzultace k pravidlům soutěže, pomoc s tvorbou rozpočtů
projektů, projektový a finanční management, pomoc s prací
ve webové aplikaci při podávání návrhů projektů a zpráv o řešení projektů,“ vyjmenovala za centrum Dagmar Skoupilová.
Připomněla, že předpokládaný termín vyhlášení soutěže GA
ČR pro projekty s počátkem řešení v roce 2018 je už 21. února.
Akademici z PF UP budou řešit v letošním roce celkem 9 projektů financovaných GA ČR. Pět je již rozpracovaných.

NOVĚ PODPOŘENÍ ŘEŠITELÉ PŘEDSTAVUJÍ SVÉ PROJEKTY
JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.
Vliv Listiny základních práv Evropské unie na ústavní právo zemí visegradské skupiny
Projekt je zaměřen na otázku reflexe a dopadů Listiny
ZPEU v rovině ústavního
práva a ústavní ochrany práv
jednotlivců v zemích tzv. visegradské skupiny. Jádrem
výzkumu bude vliv Listiny
na činnost ústavních soudů, úroveň reflexe Listiny v
ústavní judikatuře a místo
Listiny v judikatuře Ústavních soudů. Projekt má odpovědět na základní otázky
a to:
Jaký je formální ústavní status Listiny v zemích V4?Je místo Listiny v právním systému zemí V4 odlišné v porovnání s
obecným unijním právem?
Jak se projevila právní závaznost Listiny v chování stěžovatelů, uvažování ústavních soudců a jejich argumentaci?
Odpovídá aplikace a interpretace ustanovení Listiny ze strany Ústavních soudů požadavkům/výkladu Soudního dvora
EU?
Jakou roli sehrává Listina v rámci ústavního přezkumu ze
strany ústavních soudů V4?
Jaké kontrasty a shodné body vykazuje přístup ústavních
soudů V4 k Listině?
Cílem projektu je podat komplexní analýzu přístupu k Listině ZPEU ze strany ústavních soudů V4, srovnat přístup jednotlivých soudů a poukázat na kontrasty a shodná místa,
analyzovat jejich důvody a nabídnout jistou konvergenci
v podobě obecného modelu používání Listiny. Osobně od
projektu očekávám rozšíření mých znalostí o aplikaci unijního práva v zemích středoevropského regionu. Poznatky
o aplikaci unijních norem ve vnitrostátní praxi jsou cenným

obohacením jak výzkumného potenciálu, tak výukového
procesu. Mezi témata, kterým se dlouhodobě věnuji, patří
vztah unijního práva a práva členských států; mechanizmy
ochrany lidských práv na úrovni Evropské unie; federalizace
EU a vliv integračních procesů na suverenitu členských států. Listina ZPEU a její aplikace je průsečíkem všech těchto
témat, prohlubuje jejich význam a více je konkretizuje. Součástí projektu jsou stáže u všech čtyř ústavních soudů dotčených zemí. V rámci nich plánuji osobní setkání se soudci
a pracovníky těchto soudů a věřím, že se mi podaří navázat
dobré kontakty pro další spolupráci. Na tuto část projektu
se osobně velmi těším. Není mně známo, že by byl obdobně zaměřený projekt v České republice v posledním období
řešen. Já sám jsem se v rámci post-doktorské pozice na PF
UP věnoval Listině, avšak nazírané z unijní perspektivy. V
aktuálním projektu přesouvám svůj zájem na vnitrostátní
úroveň. Výstupem projektu je série 5 článků v odborných
časopisech a závěrečná monografie shrnující výsledky výzkumu. Všechny výstupy budou publikovány v angličtině s
cílem dostat výsledky mého výzkumu k co nejširšímu odbornému publiku.
Tento tříletý projekt je mým prvním individuálním GAČR
projektem. V minulosti jsem se účastnil několika projektů
jako spoluřešitel. Udělení projektu si velmi vážím a považuji ho též za ocenění několikaleté poctivé práce na studiu a
výzkumu práva Evropské unie. Po třech letech proděkanské
práce ve vedení fakulty jej považuji i za výborný podvozek
pro další rozvoj mě akademické kariéry.
doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.
Postavení osob ze třetích zemí v právu EU
Náš projekt je tříletý. Mými
spolupracovníky budou kolegové z naší katedry mezinárodního a evropského
práva JUDr. Ondrej Hamuľák,
Ph.D. a JUDr. Michal Petr,
Ph.D.
V naší vědecké práci se chceme zaměřit na méně diskutované, ovšem velmi praktické
otázky statusu migrujících
osob založené v „nekrizových“ situacích, tedy mimo
azyl. Proto bude náš projekt
primárně analyzovat status migrantů na základě vnějších
smluv, jež EU uzavírá s nečlenskými zeměmi, či na základě
sekundární unijní legislativy. Téma se dotýká velmi diskutovaného fenoménu (nejen) v EU. Svědčí o tom například
fakt, že imigrace byla jednou z příčin vedoucí k vystoupení Velké Británie z EU. Zajímavé na otázkách souvisejících s
migrací, je mimo jiné i to, že se mnohdy dotýkají lidských
osudů; mám za to, že výzkum v této oblasti má díky tomu
jistý přesah a je zajímavější. Jednoduše řečeno cílem naší
práce bude proniknout hlouběji do témat souvisejících s
projektem; současně zaplnit mezeru v odborné literatuře,
kde je stále nedostatek obsáhlejších analýz zkoumané problematiky, a konečně zapojit se i do zahraničních debat na
toto téma. Výsledky projektu budeme prezentovat kromě
výstupů v podobě článků a konferenčních vystoupení v ČR
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a v zahraničí i v závěrečné monografii.
Tento projekt je v pořadí třetí, který získal podporu GA ČR
a který vedu. Doufám, že díky projektové podpoře pronikne náš řešitelský tým hlouběji do velmi zajímavých otázek
pohybu osob; snad přispějme k diskurzu české a zahraniční
právní vědy a zkvalitníme i výuku akcentací aktuálních témat a jejich hlubším porozuměním.
doc. JUDr. Blanka Vítová, LL. M., Ph.D.
Mediace ve spotřebitelských sporech
Tříletý projekt, který budu
řešit společně s kolegyní
Mgr. Markétou Etlíkovou, je
zaměřen na analýzu využití
mediace ve spotřebitelských
sporech. Při přípravě žádosti o grant jsem vycházela z
toho, že mediace může přinést skutečné výhody pro
obě strany – pro spotřebitele i podnikatele. Vzhledem k
tomu, že využití mediace ve
spotřebitelských sporech je
v České republice relativně
nový fenomén, stále neexistuje v této oblasti komplexní
právní analýza.
Při své vědecký práci se zaměřím na tyto problematické
oblasti: využití mediace při řešení sporů se spotřebitelem,
specifika a formální náležitosti mediace ve spotřebitelských
sporech, práva a povinnosti stran v mediaci a vymahatelnost mediační dohody. Cílem bude rovněž zpracovat případné úvahy de lege ferenda ve vztahu k mediaci ve spotřebitelských sporech.
Záměrem mého projektu je vytvořit monografii s komplexní kritickou analýzou využití mediace při řešení spotřebitelských sporů. Na projekt bychom s kolegyní rády navázaly
dalšími projekty zabývajícími se dalšími alternativními způsoby řešení sporů se spotřebitelem.

sběrů dat) několik originálních datasetů čítajících desítky
tisíc položek, uplatní se tedy logicky též kvantitativní metody. Naše teoretická východiska budou testována zejména
na případech ČR a Slovenska, zaprvé proto, že jim rozumíme nejlépe, zadruhé díky pozicím členů projektového týmu
v poradních orgánech české i slovenské vlády můžeme jako
zdroj dat využít i neveřejné databáze státní správy.
Mým cílem bylo navrhnout projekt, který obstojí v mezinárodní konkurenci, nikoliv jít mnohde preferovanou cestou
„projekt malý, ale náš“. Ve výsledku proto vznikl sedmičlenný tým odborníků z pěti českých a slovenských univerzit,
PF UP zastupuje kromě mé maličkosti také Marián Kokeš, z
ostatních členů lze zmínit například asi největšího znalce legislativního procesu u nás Jana Kyselu nebo datového mága
Martina Škopa. Ambici projektu prozrazuje nejen vysoký
počet plánovaných publikací (4 impaktované články, 3 knihy v zahraničních nakladatelstvích atd.), ale rovněž největší
rozpočet z projektů, které byly v kategorii právo/politologie
tento rok schváleny. Za tři roky uvidíme, zda jsme si neukousli příliš velký krajíc…

 STUD I J N Í Z ÁLE Ž ITOSTI
ZÁPIS PŘEDMĚTŮ. Ve čtvrtek 26. ledna bude zahájen zápis
předmětů na letní semestr akademického roku 2016/2017.
Upozorňujeme, že stejně jako v zimním semestru bude oddělen konec lhůty pro zápis a odzápis předmětů tak, aby po
odepsání bylo možné se ještě do uvolněné kapacity dopsat.
Začátek zápisu tedy bude pro 4. ročník v 8:00, pro 3. ročník
v 10:00, pro druhý ročník ve 12:00 a pro první ročník ve 14:00
hod. Konec zápisu je 12. února ve 23:59, konec možnosti odzápisu pak již 10. února ve 23:59.

JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.
Objevování temného koutu legislativního procesu: Příprava návrhů zákonů exekutivou

VÝCVIK V MEDIACI. Právnická fakulta pokračuje v organizaci programu Základní výcvik v mediaci v rámci celoživotního
vzdělávání. Další běh je naplánovaný na květen a červen. Výcvik je určený budoucím mediátorům, ale také těm, kteří při
výkonu svého povolání potřebují umět řešit konfliktní situace.
Výcvik o celkové dotaci 100 hodin je rozdělen do čtyř třídenních bloků. Studenti, zaměstnanci a absolventi UP mají slevu
z ceny kurzu. Zájemci se mohou elektronicky přihlašovat přes
portal celoživotního a dalšího vzdělávání UP. Veškeré podrobnosti (cena, termíny, lektoři...) najdete v informačním letáku.

Záměrem našeho projektu
je poskytnout detailní a empiricky podloženou analýzu
procesu přípravy vládních
návrhů zákonů, chceme například zodpovědět otázky
typu nakolik úředníci a experti ovlivňují přípravnou
fázi, jak centralizovaný daný
proces je či jak politická
praxe ovlivňuje kvantitu a
kvalitu výstupů procesu.
Obsahově projekt kombinuje politologické a právní
přístupy, důraz je kladen na empirickou stránku, bude vytvářeno (mimo jiné i za použití pokročilých automatických

NOVÁ E-NÁSTĚNKA. V souvislosti s přechodem na nový univerzitní web dojde k ukončení funkčnosti staré elektronické
nástěnky PF UP. Vedení fakulty proto ve spolupráci s Centrem
výpočetní techniky a studentským spolkem Nugis Finem připravilo novou elektronickou nástěnku, která je dostupná na
adrese nastenka.pf.upol.cz. Její testovací provoz byl zahájen již
2. ledna a postupně jsou díky němu řešeny technické a funkční
problémy. Ostrý provoz by měl být zahájen od letního semestru, tj. 13. února. Hlavními výhodami nové nástěnky je adresnější cílení zpráv, které je možné po předmětech (do políčka adresáti lze zadat přímo zkratku předmětu dle STAGu), ročnících
(stačí napsat např. 1. ročník a vybrat obor), nebo oborech (stačí
třeba napsat Mgr. a vybrat mezi nabízenými obory), existuje i
možnost jako adresáta zadat všichny studenty. Zjednodušila
se práce s přílohami a editování zpráv, je také možné předchozí zprávy kopírovat. Nová nástěnka má i anglickou verzi
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a odpovídá novému vizuálnímu stylu UP. V současné době
je klíčové zajistit, aby všichni, kdo potřebují novou e-nástěnku používat, do ní měli přístup a příslušná oprávnění. Do nástěnky se přihlašuje přes tzv. Portál Login, tedy stejně jako do
Portálu UP. Možnost přidávat příspěvky je přes záložku vpravo
nahoře. Pokud byste ve vztahu k práci s novou elektronickou
nástěnkou zaznamenali jakékoli problémy, obraťte se, prosím,
na JUDr. Maxima Tomoszka, Ph.D.

hlášených týmů mnohonásobně předčil očekávání organizátorů a v historii soutěže je rekordní. Přihlášku poslalo bezmála
50 týmů. Vybraní studenti se setkají s ostatními „kolegy právníky“ na první blokové výuce na půdě PF UP koncem ledna.

 Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
ZAHRANIČNÍ VYUČUJÍCÍ. Hned dva zahraniční experti s bohatými zkušenostmi z právní praxe přijedou vyučovat na
olomouckou právnickou fakultu. Nigerijec J. Mbadugha a
Američan J. Perrin se zapojí do výuky právní komparatistiky.
První jmenovaný přijede v březnu a učit bude International
Commercial Arbitration, s J. Perrinem se pak studenti mohou
setkat v říjnu ve výuce Civil Litigation. Oba odborníci přijedou
díky Center for International Legal Studies.
VÝJEZDY ZAMĚSTNANCŮ. Zahraniční oddělení právě nyní
zjišťuje zájem akademických a administrativních pracovníků
fakulty o zahraniční výjezd v rámci programu Erasmus+ pro
ak. rok 2017/2018. Svá vyjádření (vybraná destinace a preferovaný semestr) mají zaměstnanci sdělit zahraničnímu oddělení
do 8. února.

IURIUM WIKI. Výběrové řízení na projektového manažera Iurium Wiki, nové databáze právních pojmů, vyhrála Monika
Zemanová z Ekonomicko-správní fakulty a Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Bude mít na starosti rozvoj
právnické wikipedie. Nyní autoři celého projektu, studentský spolek Nugis Finem, hledají vedoucí jednotlivých sekcí
(občanské právo, trestní právo, ústavní právo...) a další členy
týmu, které by zajímalo budování textů. Práce pro Iurium Wiki
je skvělá příprava na zkoušky a dobrá položka do životopisu.
Zájemci o spolupráci pište na wiki@iurium.cz.
HLASUJ. Soutěž Fakulta roku stále běží. Zapojit se může každý
student či absolvent. Pokud jste ještě nehlasovali a nehodnotili, můžete to napravit právě teď. Je to jiná anketa, jiný žebříček… Jde o subjektivní pocit sounáležitosti s fakultou. Pomozte své alma mater vylepšit její postavení v prestižním žebříčku
vysokých škol! Hlasujte pro svoji fakultu zde.

STŘEDOŠKOLSKÝ MOOT COURT. Do půlky ledna měli středoškoláci z České republiky a Slovenské republiky možnost
přihlásit se do nového ročníku soutěže Mezinárodní středoškolský moot courtu, kterou pořádají studenti PF UP. Počet při-

 VĚ D ECK Á A T VŮRČÍ ČI N N OST
KONFERENCE. Katedra soukromého práva a civilního procesu pořádá VII. ročník vědecké konference Olomoucké dny
soukromého práva. Konference se bude konat 10. února v
prostorách právnické fakulty. Záštitu nad ní převzala děkanka JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. a vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
Zájemci se mohou na konferenci přihlašovat do 6. února.
Veškeré podrobnosti jsou na webových stránkách právnické
fakulty.
CENA REKTORA. Úspěch zaznamenala PF UP v soutěži o
Cenu rektora za nejlepší diplomovou a bakalářskou práci
(obhájenou v akakademickém roce 2015/2016), a to zásluhou
studenta Mgr. Petra Stejskala. Komise složená ze zástupců
všech osmi fakult UP jeho diplomovou práci, nazvanou Donucení v mezinárodním právu na pozadí ukrajinské krize,
ocenila prvním místem. Oceněná práce vznikla pod vedením
JUDr. Martina Faixe, Ph.D., MJI. Petr Stejskal, který na fakultě
pokračuje v doktorském studiu, si diplom a certifikát z rukou
rektora převezme při slavnostním vyhlášení 22. února v aule
pedagogické fakulty. S cenou je spojena i finanční odměna.
Vítězi gratulujeme!
INOVACE PŘEDMĚTŮ. Od začátku roku se řeší nové projekty
FRUP. Jde celkem o 7 projektů zaměřených na inovaci předmětů – z povinných předmětů jde o Trestní právo v rozhodovací praxi a Správní právo 1, z volitelných předmětů Spotřebitelské právo, Mimosoudní metody řešení sporů, Fachsprache
Deutsch, Basic Economics a Comparative Financial and Tax
Law.
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PROJEKTY IGA. V polovině ledna vypršel termín pro podání
IGA projektů na roky 2016-2017. Podáno bylo 20 projektových
žádostí celkem za 5 085 073 korun (na oba roky běhu projektu). Momentálně probíhá hodnocení projektů oponenty.
STUDENTSKÁ SOUTĚŽ. Blíží se konečný termín pro přihlášky
do letošního ročníku soutěže ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Přihlášky lze posílat na e-mail svoc.
pf@upol.cz do 15. února. Bližší podmínky soutěže a pravidla
najdete zde.

 RŮZN É

NOVÝ WEB. V měsíci lednu pokračují práce na přípravě nového webu právnické fakulty, který vychází z univerzitní koncepce. Podstatou nového pojetí je rozdělení informací pro tři
cílové skupiny – veřejnost, a to včetně zájemců o studium,
studenti PF UP a zaměstnanci PF UP. Informace umístěné na
současných webových stránkách procházejí aktualizací a poté,
co bude dokončena, budou „překlopeny“ do nového prostředí
směřujícího k uvedeným cílovým skupinám. Aktualizace je již
provedena na většině úseků proděkanů. V nejbližších dnech
budou osloveny jednotlivé katedry s žádostí o aktualizaci
svých stránek. Bude poskytnuta veškerá metodická pomoc
tak, aby v měsíci březnu mohly být nové webové stránky PF
UP spuštěny.

ELEKTRONICKÉ KNIHY. Už jen do konce března je k dispozici
zkušební přístup k multioborové databázi elektronických knih
eBook Collection v rámci zdrojů EBSCO. Z oboru „Právo“ zde
najdete 6 370 titulů v plném textu i ke stažení a využití offline.
OMEZENÍ WIFI. Od února nebude možno na WiFi sítích UP
provozovat aplikace s vysokými nároky na přenosové kapacity
(zejména peer-to-peer aplikace typu BitTorrent). Toto opatření
je nutné pro zajištění dostupnosti a stability WiFi sítí na univerzitě.
DOKUMENT O UP. Dokument, který na podzim loňského
roku natáčela Česká televize o Univerzitě Palackého, je již
hotový. Štáb České televize strávil i jeden den na právnické
fakultě (na snímku). Pořad, připomínající 70. výročí obnovení
olomoucké univerzity, odvysílá televize v sobotu 4. února od
18:15 na programu ČT2. Tak se dívejte!

PRACOVNÍ SKUPINA PRO MEDIACI. Od ledna letošního
roku vznikla při Ministerstvu spravedlnosti ČR pracovní
skupina pro mediaci. Jejím cílem je identifikace a vytváření
podmínek pro systémové zakotvení mediace a profese mediátora v podmínkách ČR. Ke vzniku této pracovní skupiny
výrazně přispěly mezinárodní vědecké konference k mediaci a Kulaté stoly k mediaci, které organizuje PF UP. Naše
fakulta bude mít ve skupině dva zástupce – prof. JUDr. Milanu Hrušákovou, CSc. a doc. PhDr. Lenku Holou, Ph.D., která
skupinu povede.
NOVÉ PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY. Právnická fakulta nechala pro
nadcházející rok vyrobit nové propagační předměty. K dispozici jsou roll-upy, propisky, bloky, látkové tašky na dokumenty,
záložky, zvýrazňovače nebo samolepky s logem fakulty. Fakulta
také nechala dotisknout almanachy vydané k 25. výročí svého
obnovení. Věci určené k prezentaci fakulty lze získat na oddělení komunikace a vnějších vztahů a na zahraničním oddělení.

ŠKOLENÍ UPSHARE. Centrum výpočetní techniky vypsalo pro
zaměstnance UP nové termíny školení systému SharePoint
(UPShare). Určeno je pro všechny uživatele systému, tedy administrativu, akademiky i management. Školení probíhá průběžně celý rok na Zbrojnici. Délka je maximálně dvě hodiny.
Termíny a způsob přihlášení najdete zde.
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA. Soudní dvůr Evropské Unie vyhlásil řízení o veřejné zakázce na překlady právních textů z některých
úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka. Podrobnosti zde.
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REGISTRACE DO BALUA. Aplikační centrum BALUO fakulty tělesné kultury oficiálně otevřelo registrace pro využívání jeho
služeb v letošním roce. Kartu AC BALUO a servis a výhody s ní
spojené mohou studenti a zaměstnanci UP získat za 950 korun, zároveň se stanou anonymními účastníky výzkumu, který
sleduje a vyhodnocuje efekt zdravého a aktivního životního
stylu na vybrané ukazatele zdraví. Více o členství v AC BALUO
se dozvíte zde.

UZNÁNÍ. Vedení právnické fakulty vyslovilo uznání Mgr. Radaně Kuncové, vedoucí referentce zahraničního oddělení, za
její práci pro fakultu. Děkanka se svým týmem ocenila její
profesionální a kvalifikované plnění pracovních úkolů, zavádění inovativních postupů a vyzdvihla její přístup ke studentům, kolegům i nadřízeným. Uznání, které Radana Kuncová
převzala začátkem roku, je spojené i s finanční odměnou. Vedení fakulty do budoucna chce, aby se z oceňování zaměstnanců, které má být poděkováním i motivací, stala tradice.
ÚNOROVÉ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu
22. února. Uzávěrka pro příjem textů je v pátek 17. února.

foto: Martin Višňa

FAKULTNÍ PLES. Organizace letošního Reprezentačního plesu
PF UP je v plném proudu. Ples se uskuteční v pátek 17. března
v NH Hotelu Olomouc Congress (Legionářská ulice) od 20:00.
Fakulta bude o prodeji vstupenek a programu informovat na
svém webu, facebooku i plakátech.
DAŇOVÉ PROHLÁŠENÍ. Jako každým rokem v měsíci lednu je
nutné, aby zaměstnanci podepsali a doplnili své daňové prohlášení poplatníka daně za rok 2016 a na rok 2017. Bez doplnění tohoto prohlášení nelze uplatňovat slevy na dani na poplatníka a případně i děti. Proto všichni zaměstnanci, kteří mají
podepsáno prohlášení poplatníka daně /růžový dvojlist/, by
se měli dostavit nejpozději do pátku 27. ledna na personální a
mzdové oddělení k vyřízení svých povinností.

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 hodin.

 K ALE N DÁR IUM
26. ledna

zahájen zápis předmětů na letní semestr

27. ledna

veřejné obhajoby projektů FRUP 2016 (od 10:00, zasedací místnost na budově A)

4. února

Česká televize odvysílá nový dokument o UP (od 18:15, ČT2)

10. února

VII. ročník vědecké konference Olomoucké dny soukromého práva

13. února

začátek výuky v letním semestru

15. února

konečný termín pro přihlášky do soutěže SVOČ

22. února

slavnostní předávání Cen rektora UP (od 10:00, aula PdF UP)

24. - 26. února

výjezdní klinikový workshop v Koutech nad Desnou

25. února

Reprezentační ples UP (NH Hotel Olomouc Congress)

28. února

konečný termín pro podání přihlášek ke studiu na UP

17. března

Reprezentační ples PF UP (NH Hotel Olomouc Congress)
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