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Vážení kolegové, milí studenti, příznivci naší fakulty,

přijďte prožít jedinečný večer. Večer na plese Právnické fakul-
ty Univerzity Palackého (PF UP). Fakulta jej pořádá řadu let 
a vždy velmi úspěšně. Mezi hosty se tradičně objevují význam-
né osobnosti z řad odborné i laické veřejnosti, zástupci spolu-
pracujících organizací, absolventi fakulty, její akademičtí pra-
covníci i studenti.

Letos se Reprezentační ples PF UP uskuteční v pátek 17. března 
od 20:00 v Collection NH Hotel Congres Olomouc (Legionářská 
ulice). Záštitu nad ním převzala děkanka Zdenka Papoušková 
a organizačně se na něm podílí studentská organizace ELSA 
Olomouc. „Spolu s organizačním týmem se snažíme připravit 
večer se zajímavým programem. Věřím, že všichni, kteří při-
jdou, se budou dobře bavit,“ řekla děkanka.
 
Už jména moderátorů mohou být pro mnohé lákadlem. Ve-
čerem budou provázet vítězové šesté řady televizní soutěže 
StarDance – herečka Anna Polívková a tanečník Michal Kurtiš. 
K  tanci a poslechu zahraje olomoucká formace New Street 
Band tvořená 22 mladými muzikanty. „Vznikli jsme v roce 2011. 
Našimi členy jsou především absolventi základních umělec-
kých škol a konzervatoří. Účinkujeme v tradiční bigbandové 
sestavě – pět saxofonů, čtyři trubky a pozouny, melafon, piano, 

kontrabas, kytara a sada bicích nástrojů. S orchestrem stabilně 
vystupují dva zpěváci a dvě zpěvačky,“ představil uskupení ka-
pelník Michal Vičar.

Pro zájemce bude po celý večer připraven speciální právnický 
fotokoutek. Přesně o půlnoci se bude losovat tombola a hned 
po ní přijde na řadu hlavní host večera. „Jméno nebudu pro-
zrazovat. Chceme, aby to bylo překvapení. Mohu jen říct, že to 
bude hudební show,“ doplnila děkanka. Na ples, který skončí 
ve 02:00, naváže afterparty v olomouckém U-klubu.

Novinkou letos bude online prodej vstupenek. Spuštěn bude 
na portále smsticket v  pátek 24. února. Zájemci za lístek 
na právnický ples zaplatí 300 korun. Vybírat mohou ze tří sálů, 
přičemž jeden z nich má i galerii. V ceně vstupenky bude mís-
tenka, drobný dárek a parkovné v  areálu hotelu. Vstupenka 
zakoupená přes portál nebude mít papírovou podobu. Tvar 
vstupenky, speciální kód, si každý vybere podle typu svého 
mobilního telefonu. U vstupu pak bude stačit ukázat zprávu 
v telefonu. 

Vše potřebné (odkaz na prodej vstupenek, podrobnější pro-
gram, kontakt na pořadatelský tým, jména sponzorů...) najdete 
na webové stránce Reprezentačního plesu PF UP.

 � Ú VO D N Í SLOVO

http://pf2016.upol.cz/ples/
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 � S T U D I J N Í Z ÁLE ŽI TOS T I

VÝJEZDNÍ ÚSTAVNĚPRÁVNÍ SEMINÁŘ. Katedra ústavního 
práva organizuje již druhý výjezdní ústavněprávní seminář pro 
své studenty. Jeho tématem jsou „Aktuální otázky lidských 
práv“. Seminář se bude konat ve dnech 31. března až 2. dubna 
v prostorách Horského hotelu Sněženka v Hynčicích pod Su-
šinou. Zájemci se mohou na seminář přihlašovat do 9. března 
na e-mail kratochvil.jan@upol.cz. Veškeré podrobnosti jsou na 
popsané ve facebookové události. 

FAKULTA ROKU. Na hlasování v soutěži Fakulta roku zbývá už 
jen několik málo dní. Zapojit se může do konce února každý 
student či absolvent. Pokud jste ještě nehlasovali a nehodno-
tili, můžete to napravit právě teď. Je to jiná anketa, jiný žebří-
ček… Jde o subjektivní pocit sounáležitosti s fakultou. Pomoz-
te své alma mater vylepšit její postavení v prestižním žebříčku 
vysokých škol! A pozor, vyhrát můžete navíc i iPad Mini! Hlasuj-
te pro svoji fakultu zde.

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

POHLED DO KANCELÁŘE OMBUDSMANKY. Chcete se do-
zvědět víc o práci v kanceláři ombudsmanky? Nebo jak fun-
guje dohled nad věznicemi či domovy pro seniory, kde je 
možnost omezení osob na osobní svobodě? V tom případě 
neváhejte a přijďte! Na toto téma bude hovořit JUDr. Ondřej 
Vala, vedoucí oddělení dohledu nad omezováním osobní 
svobody v Kanceláři ombudsmanky. Přednášku s následnou 
diskuzí pořádá ELSA Olomouc ve středu 1. března (16:45 
–18:30) v MS1.

NADAČNÍ FOND UP SE PŘEDSTAVUJE. Podpora umělců, krea-
tivců, badatelů a inovátorů z řad studentů magisterských a dok-
torských programů. To je hlavní úkol Nadačního fondu UP, kte-
rý právě vyhlásil aktuální výzvu na akademický rok 2017/2018. 
Chcete být prvním posluchačem právnické fakulty, který takto 
získá peníze na svůj projekt? Pak si nenechte ujít setkání s koor-
dinátorkou Nadačního fondu UP Mgr. Ditou Palaščákovou. Akce 
se uskuteční ve středu 8. března (16:45-18:00) v MS2. Nadační 
fond UP má i své webové stránky.

VYSOKOŠKOLÁCI STŘEDOŠKOLÁKŮM. Již dvě blokové výu-
ky (27. ledna a 17. února) mají za sebou studenti Street Law. 
Pořádali je pro své týmy, které se přihlásily do Mezinárodního 
středoškolského moot courtu. Týmy postupně sepíší písemná 
podání a v  dubnu se utkají v ústním kole. Cílem výuky bylo 
zasvětit středoškoláky do základních práv a problematiky tý-
kající se zadaného soutěžního případu. Mluvilo se také o pravi-
dlech soutěže, základních postupech u Evropského soudu pro 
lidská práva a mnohém dalším.

 � Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE

ZAHRANIČNÍ HOST. Zajímavou přednášku pro studenty, dok-
torandy i zájemce z řad odborné veřejnosti připravil v únoru 
Jean Monnet Chair při Katedře mezinárodního a evropského 
práva PF UP. Hostem byla Dr. Nellie Munin. LLD, advokátka, 
nezávislá výzkumnice a bývalá zástupkyně pro ekonomické 
záležitosti v rámci izraelského zastoupení při EU. Přednáška 
a následná diskuse měly téma Collectivism v. Individualism: 
Can the EU Learn From the History of the Israeli Kibbutz?

INFORMAČNÍ SCHŮZKA. Zahraniční oddělení PF UP připravu-
je na březen informační schůzku pro studenty, kteří úspěšně 
prošli výběrovým řízením a stráví celý příští akademický rok 

Foto: Izabela Grundová

https://www.facebook.com/events/1323506057671574/
http://www.fakultaroku.cz/skoly/1886/
https://czv.upol.cz/https://czv.upol.cz/
http://pf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF/Aktuality_PF/Zakladni_vycvik_v_mediaci_2017.pdf
http://fond.upol.cz/
http://fond.upol.cz/
http://fond.upol.cz/
http://fond.upol.cz/
http://fond.upol.cz/
http://fond.upol.cz/
http://fond.upol.cz/
http://fond.upol.cz/
http://fond.upol.cz/
http://fond.upol.cz/
http://fond.upol.cz/
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nebo jeho část v zahraničí. O termínu schůzky budou studenti 
včas informováni e-mailem a také na fakultním webu a Face-
booku.

FRANCOUZSKO-ČESKÁ LETNÍ ŠKOLA. V  dubnu se uskuteční 
výběrové řízení pro zájemce o účast na tradiční Francouzsko- 
české letní škole práva, která se tentokrát bude konat v  září 
u nás v Olomouci. Účastníci se mohou těšit na téma – Protec-
tion of Minorities. Lákadlem bude i účast uznávané expertky 
na tuto oblast, pozvání fakulty přijala prof. Nadja Boyadjieva 
z Bulharska.

 � VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČIN N OST

SEZNAM HODNOTITELŮ. Národní akreditační úřad zveřej-
nil nově schválený Seznam hodnotitelů. Je na něm hned 
pět osobností spojených s  PF UP – akademičtí pracovní-
ci doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D., doc. JUDr. Václav 
Stehlík, Ph.D. a doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., absolvent fa-
kulty a úspěšný advokát JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D. a také 
student 3. ročníku oboru Právo Luděk Plachký. Seznam hod-
notitelů slouží k evidenci osob, které mohou být jmenová-
ny do hodnotících komisí. Do seznamu může být zapsána 
pouze osoba, která je všeobecně uznávanou odbornou 
autoritou v příslušné oblasti vzdělávání nebo studentem 
a kterou k zařazení navrhlo ministerstvo nebo jiná instituce 
dle zákona. Kompletní seznam pro obor Právo najdete zde.

PROJEKTY IGA. Dne 16. února zasedala fakultní komise pro 
hodnocení projektů specifického vysokoškolského výzku-
mu prováděného studenty (IGA) 2017-2018. Podáno bylo 
20 projektových žádostí. Letošní alokace finančních pro-
středků na IGA pro PF UP je podobně jako v předchozích 
letech cca 3 mil. Kč. Poprvé byly projekty IGA vyhlášeny jako 
dvouleté. Grantová rada UP, která o projektových žádostech 
rozhoduje konečně, zasedala 20. 2. Posudky oponentů a vý-
sledky hodnocení mají žadatelé k dispozici v aplikaci OBD.

NOVÁ SMĚRNICE. Dne 15. února nabyla účinnosti Směrnice 
děkanky o vědeckém a jiném tvůrčím výkonu akademických 
pracovníků (S-1/2017). Její úplné znění najdete na úřední desce 
PF UP.

KONFERENCE. Na judikaturu tuzemských i zahraničních sou-
dů a její vliv na výklad právních norem se zaměřil letošní roč-
ník mezinárodní vědecké konference Olomoucké dny soukro-
mého práva. Katedra soukromého práva a civilního procesu 
PF UP ji pořádala v  pátek 10. února. Sedmý ročník sympozia 

přilákal do Olomouce na sto účastníků. Více o konferenci čtěte 
na Žurnálu online.

NAPIŠ ESEJ. Advokátní kancelář Taylor Wessing Praha ve spo-
lupráci s IB Grant Thornton Consulting, která poskytuje služ-
by v oblasti daňového poradenství a outsourcingu účetnictví 
a mzdové agendy, realizuje další, již pátý ročník studentské 
literární soutěže určené studentům právnických a ekonomic-
kých fakult českých vysokých škol se sídlem v České republice. 
Téma literární eseje je „Aktuální otázky daňového práva v Čes-
ké republice“. Nejzazší termín pro odeslání práce je 28. února 
2017. Podrobnosti najdete na e-nástěnce.

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ SOUTĚŽ. Dne 15. února byl poslední 
termín pro podávání přihlášek do Studentské vědecké odbor-
né soutěže (SVOČ) 2017. Přihlásilo se 26 studentů, z toho 10 
magisterských a 16 doktorských. Ústní obhajoby soutěžních 
prací proběhnou v květnu. Česko-slovenské kolo soutěže 
SVOČ bude letos hostit Právnická fakulta Masarykovy Univer-
zity v Brně.

HLEDÁ SE VYNIKAJÍCÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Randova nadace 
při Spolku českých právníků VŠEHRD vyhlásila 11. ročník ceny 
Randovy nadace o vynikající diplomovou práci z oboru práva. 
Diplomová práce musí být obhájena na právnické fakultě v ČR 
v období od 1. září 2015 do 31. března 2017. Příjem soutěžních 
prací je do 28. dubna 2017. Pokud jste svou práci obhajovali 
v daném období a považujete ji za výjimečnou, neváhejte se 
přihlásit. S cenou je spojena i zajímavá finanční odměna. Více 
o soutěži čtěte zde.

 � PROVOZ FAKULT Y

POKLADNA. Z důvodu plánované dovolené bude v  termínu 
od 24. února do 13. března omezen provoz pokladny právnické 

https://www.nauvs.cz/attachments/article/572/22.pdf
http://www.pf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF/uredni_deska/predpisy_PF/SmerniceOBD_Final.pdf
http://www.pf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF/uredni_deska/predpisy_PF/SmerniceOBD_Final.pdf
http://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/news/759/
https://nastenka.pf.upol.cz/users/login
http://absolventi.upol.cz/aktuality-1#id-95
http://absolventi.upol.cz/aktuality-1#id-95


S T R A N A  4

fakulty. V případě, že někdo ze zaměstnanců plánuje v tomto 
termínu zahraniční služební cestu, na kterou je nutné čerpat 
zálohu ve valutách, je potřeba vyřídit zálohu na pokladně s Bc. 
Evou Grulichovou co nejdříve. V případě nutnosti bude valuto-
vá pokladna suplována rektorátní. Poštu bude v tomto termí-
nu zajišťovat Kateřina Moravcová. 

 � RŮZN É

NOVÝ SENÁTOR. Akademický senát PF UP zasedal 13. úno-
ra v  mírně obměněné podobě. Místopředseda senátu, stu-
dent Milan Vařeka, se hned na začátku zasedání vzdal svého 
mandátu. Důvodem jsou jeho plánované zahraniční pobyty. 
Uvolněný mandát vzápětí obsadil náhradník Martin Hrabec 
(viz. foto), student 4. ročníku oboru Právo. Kdo bude novým 
místopředsedou, rozhodnou senátoři na svém příštím zase-
dání. Bude to někdo ze studentské kurie senátu.

VOLBY. Schválením dílčí volební komise zahájila právnická 
fakulta přípravy na volby do „velkého“ senátu UP. Senátoři 
právnické fakulty na svém únorovém zasedání zvolili tříčlen-
nou komisi ve složení Luděk Plachký, Ondřej Sasín a Radim 
Vaněk, která bude volby řídit. O složení Akademického se-
nátu UP na období 2017-2020 se rozhodne v  rozmezí dvou 
týdnů na přelomu března a dubna. Kandidáty bude ze svých 
řad volit akademická obec všech osmi fakult. Na právnické 
fakultě se bude hlasovat v týdnu od 3. do 7. dubna. Každá fa-
kulta je ve „velkém“ senátu zastoupena dvěma senátory z řad 
akademických pracovníků a jedním z řad studentů. Nejvyšší 
samosprávný orgán univerzity má tak 24 členů. 

OTEVŘENÍ PORADNY. V  pondělí 27. února se po přestávce 
opět otevře klientům bezplatná Studentská právní poradna. 
V  provozu bude od pondělí do čtvrtka (9:30-12:30 a 14:00-
17:00). V  letním semestru bude v  klientských klinikách (Stu-

dentská právní poradna, Administrativně právní klinika, Spo-
třebitelská právní klinika a Klinika práva a podnikání) pomáhat 
dohromady 34 studentů.

JMENOVACÍ DEKRET. Dne 10. února převzala proděkanka 
JUDr. Monika Horáková, Ph.D. nový jmenovací dekret. Od to-
hoto data je proděkankou pro organizaci a rozvoj. Úsek komu-
nikace a vnějších vztahů nově spadá přímo pod děkanku JUDr. 
Zdenku Papouškovou, Ph.D.

SPECIALIZAČNÍ KURZ. Na začátku února opět zavítali na práv-
nickou fakultu zaměstnanci České správy sociálního zabezpe-
čení v rámci kurzu „Mezinárodní a evropské právo sociálního 
zabezpečení“. V akademickém roce 2016/2017 se jednalo již 
o 11. ročník, kdy se vybraných 30 účastníků z  celé České re-
publiky ve dvou třídenních blocích (září a únor) seznamuje s 
problematikou týkající se evropských a mezinárodních aspek-
tů práva sociálního zabezpečení, pracovního práva a úvodem 
do mezinárodního práva veřejného a soukromého. Lektory 
kurzu jsou akademičtí pracovníci právnické fakulty. Účastní-
ci se především dozvědí, jak se aplikují evropská koordinační 
nařízení na osoby migrující v rámci EU v případě jednotlivých 
dávek sociálního zabezpečení, normy mezinárodního práva 
veřejného a normy mezinárodního práva soukromého na pra-
covněprávní problematiku a rodinně právní vztahy, i jak fun-
guje poskytování právní pomoci ve styku s cizinou ve věcech 
správních. Specializační kurz čítá dohromady 34 hodin.

FOCENÍ AKADEMIKŮ. Oddělení komunikace a vnějších vztahů 
připravilo další termíny pro focení akademických pracovníků.
Týkají se samozřejmě jen těch, kteří se ještě nefotili. Nejbliž-
ší termíny jsou dva: pondělí 27. února (8:00-12:00) a středa 1. 
března (13:00-18:00). Prosím, vyberte si přesný čas a zapište se 
do jednoduchého formuláře. Fotí studentka Izabela Grundová 
v kanceláři proděkana Martina Faixe (budova B, přízemí).

http://doodle.com/poll/vafw62r5imfbxqqp
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VIDEO ZE DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Letošní den otevřených 
dveří se konal na právnické fakultě v sobotu 21. ledna. Ucha-
zeči o studium si mohli prohlédnout zázemí fakulty, získat po-
třebné informace, setkat se s  vedením fakulty, pobavit se se 
studenty, ale i zkusit si praktickou výuku. Z celého dne vznikl 
díky spolku Nugis Finem devadesátivteřinový video spot. Za 
kamerou stál student Jiří Stýblo. Video můžete zhlédnout zde.

SEMINÁŘ O ELEKTRONICKÝCH ZDROJÍCH. Knihovna UP po-
řádá seminář o českých a zahraničních elektronických zdro-
jích. Pokud se chystáte psát závěrečnou práci a potřebujete 
si udělat jasno, zaregistrujte se na 7. března, 14. března nebo 
21. března na iv@upol.cz nebo na tel. 585 631 743. Seminář se 
uskuteční ve Zbrojnici, poč. místnost č. 166 vždy od 9:45 do 
11:15 hod. Seminář je pro studenty a zaměstnance UP zdarma.

ŠKOLENÍ UPSHARE. V úterý 7. března od 9.00 se uskuteční 
v počítačové učebně v budově A PF UP další školení systému 
SharePoint (UPShare). Délka je maximálně dvě hodiny. Školení 
je určeno obecně pro všechny uživatele systému, tedy admini-
strativu, akademiky i management. Školitelem bude Mgr. To-
máš Babůrek z CVT UP. Pokud můžete, určitě přijďte!

ZKUŠEBNÍ PŘÍSTUP. Do 10. března si v rámci zkušebního pří-
stupu ještě stihnete prohlédnout kolekci Social Science & Hu-
manities v databázi SAGE s 665 časopisy.

CHCEME TĚ DO RÁDIA! Studentské rádio UP AIR hledá do 
svých řad moderátora pořadu s právnickou tematikou. Kon-
cept pořadu si nový moderátor může zvolit sám. Student - mo-
derátor tak může získat spoustu zkušeností, ať už s vedením 
rozhovoru nebo v oblasti střihu zvuku a techniky a pár kreditů 
navíc. Pozná nové super lidi z různých fakult a zažije spoustu 
zábavy. Pokud vás nabídka zaujala, napište na hr.upair@gmail.
com, potřebujete-li více informací ohledně toho, co vše to ob-
náší, napište naší programové vedoucí kubickova.vendula@
gmail.com.

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.
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24. - 26. února výjezdní klinikový workshop v Koutech nad Desnou

25. února Reprezentační ples UP (NH Hotel Olomouc Congress)

27. února zahájení provozu Studentské právní poradny v letním semestru

27. února focení akademických pracovníků (kancelář proděkana Faixe, 8:00-12:00)

28. února konečný termín pro podání přihlášek ke studiu na UP

28. února končí hlasování v soutěži Fakulta roku

1. března focení akademických pracovníků (kancelář proděkana Faixe, 13:00-18:00).

1. března přednáška Práce v kanceláři ombudsmanky a omezování osobní svobody (MS1, 16:45-18:30)

3. března celostátní finále soutěže Lidskoprávní moot court, PF UP budou reprezentovat dva týmy (Ústavní soud)

7. března školení systému SharePoint – UPShare (počítačová učebna v budově A, 9:00)

8. března Nadační fond UP se představuje – akce pro studenty PF (MS2, 16:45-18:00)

17. března slavnostní promoce absolventů PF UP (aula, 9:30 a 11:00)

17. března Reprezentační ples PF UP (NH Hotel Olomouc Congress)

22. března Studentská kliniková konference II

31. března - 2. dubna výjezdní ústavněprávní seminář v Hynčicích pod Sušinou

http://www.pf.upol.cz/rychle-odkazy/ohlednuti-za-dnem-otevrenych-dveri-na-pf/
http://www.pf.upol.cz/rychle-odkazy/ohlednuti-za-dnem-otevrenych-dveri-na-pf/

