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 ÚVO D N Í SLOVO
Vážení kolegové, milí studenti, příznivci naší fakulty,
přijďte opět po roce prožít jedinečný večer „ve společnosti“
Právnické fakulty Univerzity Palackého (PF UP). Srdečně vás
zveme na její reprezentační ples. Fakulta jej pořádá řadu let
a vždy velmi úspěšně. Mezi hosty se tradičně objevují významné osobnosti z řad odborné veřejnosti, zástupci spolupracujících institucí a organizací, absolventi fakulty, její pracovníci
a samozřejmě studenti.
Letos se Reprezentační ples PF UP uskuteční v pátek 2. března
od 20:00 v prostorách hotelu NH Collection Olomouc Congress
(Legionářská ulice). Záštitu nad ním převzala děkanka Zdenka
Papoušková. „Po loňské velmi dobré zkušenosti se vracíme do
reprezentativních prostor NH hotelu. Spolu s organizačním týmem jsme pečlivě vybírali hosty a moderátora. Snažili jsme se
vytvořit zajímavý program. Věřím, že všichni, kteří přijdou, se
budou dobře bavit,“ řekla děkanka.
Už jméno hlavního hosta by mělo být zárukou výjimečného
plesu. „Podařilo se nám nasmlouvat populární kapelu Mirai,
která si z prestižní ankety Český slavík Mattoni 2017 odnesla tři ocenění. Hosté plesu se mohou těšit na jejich hodinové
vystoupení,“ prozradila děkanka. A moderátor? Celým večer
bude tentokrát provázet herec Lukáš Hejlík, známý i díky kultovního projektu scénických čtení Listování.cz.

K tanci a poslechu bude stejně jako vloni hrát olomoucká formace New Street Band tvořená dvacítkou mladých muzikantů.
„Našimi členy jsou především absolventi základních uměleckých škol a konzervatoří. Účinkujeme v tradiční bigbandové
sestavě – pět saxofonů, čtyři trubky a pozouny, melafon, piano,
kontrabas, kytara a sada bicích nástrojů,“ představil uskupení
kapelník Michal Vičar.
Novinkou bude speciální fotobudka s právnickými rekvizitami, díky které si každý účastník plesu bude moci zdarma odnést domů originální fotografii. Přesně o půlnoci pak přijde na
řadu tradiční losování tomboly a ples zakončí diskotéka přímo
v hlavním sále.
Vstupenky bude možné stejně jako vloni koupit pouze online.
Prodej bude spuštěn na portále smsticket v pondělí 12. února v 18.00 hodin. Vstupenky budou mít jednotnou cenu 350
Kč a zájemci si budou moci vybírat místa k sezení ze tří sálů,
přičemž hlavní sál má i galerii. Vstupenka zakoupená přes portál nebude mít klasickou papírovou podobu. Tvar vstupenky,
speciální kód, si každý vybere podle typu svého mobilního telefonu. Vstupenka pak přijde do mobilu a zároveň na e-mail.
U vstupu pak bude stačit ukázat zprávu v telefonu.
Vše potřebné (odkaz na prodej vstupenek, podrobnější program plesu, kontakt na pořadatelský tým, jména sponzorů...)
najdete na oficiální webové stránce plesu, kterou organizátoři postupně doplňují o nové informace. Sledovat můžete také
facebookovou událost.
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 STUD I J N Í Z ÁLE Ž ITOSTI
STÁTNICE A PROMOCE. Ve dnech 22.–31. ledna se na PF UP uskutečnily státní závěrečné zkoušky oboru Právo, přihlášeno bylo
celkem 123 studentů. Státní závěrečné zkoušky oboru Právo ve
veřejné správě se konaly 19. ledna (přihlášeno bylo 7 studentů)
a státní závěrečné zkoušky oboru Evropská studia se zaměřením
na evropské právo proběhnou 6. února (přihlášeno je 10 studentů). O výsledcích vás budeme informovat. Absolventi všech
oborů budou slavnostně promováni 16. března.
PŘERUŠENÍ VÝUKY. Ve dnech 24.-26. dubna bude Univerzita
Palackého hostit prestižní summit Times Higher Education,
svázaný mimo jiné s rankingem světových univerzit. Akce se
uskuteční v prostorách Právnické fakulty UP. Aby byly vytvořeny podmínky pro konání akce, dohodlo se vedení fakulty s rektorem na úpravě harmonogramu akademického roku 2017/2018
tak, že výuka letního semestru bude na PF UP na dobu od 23.
do 27. dubna přerušena, a období výuky letního semestru tím
pádem skončí na PF UP o týden později, než na jiných fakultách,
tedy 18. května. Změněný harmonogram akademického roku
najdete na webu PF UP.
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU. Maturanti a zájemci o studium na vysoké škole mají poslední měsíc na to, aby si vybrali fakultu a obor,
který chtějí studovat. Přihlášku ke studiu na PF UP pro akademický rok 2018/2019 lze podat pouze elektronickou formou
prostřednictvím tzv. e-přihlášky do 28. února. Hlásí-li se uchazeč na více studijních oborů, je nutné podat na každý studijní
obor samostatnou přihlášku a uhradit poplatek.
S PODPOROU NADAČNÍHO FONDU. Před necelým rokem Luděk
Plachký, jako první student právnické fakulty, uspěl u Nadačního fondu Univerzity Palackého a získal finanční podporu pro
svou práci. Teď jde jeho projekt zaměřený na legislativní limity
ochrany ovzduší a jejich možný vývoj do finále. Do Olomouce
přiveze výstavu a na právnické fakultě uspořádá vědeckou konferenci. Více o projektu na Žurnálu on-line.

STIPENDIUM. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo dotační program Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2018, který umožňuje studentům vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s
trvalým bydlištěm na území Olomouckého kraje získat finanční
podporu na studijní pobyty v zahraničí. Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena v rámci 1. kola přijímání žádostí od
19. ledna do 2. února do 12:00 hodin, v rámci 2. kola přijímání žádostí od 18. června do 29. června do 12:00 hodin. Veškeré
informace o dotačním programu naleznete na stránkách Olomouckého kraje.
STŘEDOŠKOLSKÝ MOOT COURT. Do 10. ledna měli středoškoláci z České republiky a Slovenské republiky možnost přihlásit se do nového ročníku soutěže Mezinárodní středoškolský
Moot Court, kterou pořádají studenti PF UP, letos pod vedením Pavla Glose a Jana Kohla. Soutěž tentokrát přilákala bezmála 50 týmů. Přijato bylo 23 týmů v Olomouci, 10 týmů v Praze a 6 týmů v Brně. Účastníci olomouckého fakultního kola se
poprvé setkali s ostatními „kolegy právníky“ na blokové výuce
na půdě PF UP v pátek 26. ledna. Dorazilo přes 40 studentů
středních škol. Novinkou letošní blokové výuky byl streamovaný přenos losování přímo z rotundy naší fakulty, kdy byly
jednotlivým týmům ze všech fakultních kol přiřazeny strany
sporu, které budou v soutěži zastupovat. Na výběr bylo mezi
stranou stěžovatele reprezentovanou Berniem, Toddem a jejich dcerou Lilly, a stranou státu představovanou Agnosií. Letošní případ se věnuje problematice uznání rodičovských práv
na základě rozhodnutí orgánu cizího státu a surogátní dohody. Fakultní kolo soutěže se uskuteční 6. dubna, kdy nejlepších
6 týmů postupuje do mezinárodního finále, jež se koná o týden později, 13. dubna, za účasti ústavní soudkyně Kateřiny
Šimáčkové. Ta je hostem finálového kola pravidelně.

BRIGÁDA. Akademik sport centrum Univerzity Palackého v
Olomouci nabízí studentům spolupráci při plánovaných projektech. Jedná se o placené brigády na základě dohody o provedení práce. Centrum momentálně hledá tyto posily.
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VYBER SI KLINIKU A PŘIHLAS SE. Centrum pro klinické právní
vzdělávání PF UP vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení do právních klinik. Chce dát šanci i těm studentům, kteří nestihli přihlášku podat před otevřením STAGu pro zápis předmětů na
LS. Přihlášku najdete na e-nástěnce PF UP. Je třeba ji odeslat
nejpozději ve čtvrtek 8. února 2018 ve 23:59 na veronika.tomoszkova@upol.cz. Kapacitu stále mají Environmentální právní klinika (i pro bakaláře!) a Klinika práv pacientů. Trestněprávní
klinika je naopak již naplněna, pokud vás ale baví trestní právo,
přihlaste se k JUDr. et Mgr. Zdeňku Kopečnému do sekce Studentské právní poradny. Pokud chcete pracovat na reálných
případech klientů Studentské právní poradny, máte možnost
se přihlásit nejen do předmětu Studentská právní poradna
(NSPP2), ale také do: Spotřebitelské právní kliniky (NSPP), Kliniky práva a podnikání (NKPPO), Administrativně právní kliniky
(NAPK).
LETNÍ ŠKOLA V ITÁLII. Centrum pro klinické právní vzdělávání má letos zajímavou nabídku pro zájemce o Spotřebitelskou
právní kliniku, a tou je účast na letní škole spotřebitelských
právních klinik na Právnické fakultě Univerzity v Brescii v termínu od 1. do 6. července 2018. Náklady na účast na letní škole
budou hrazeny z prostředků projektu STARS (Skills Transfer in
Academia: a Renewed Strategy Enhancing Legal Clinics in the
European Union). Více o účasti PF UP v projektu STARS zde.
POMOZ SVÉ UP. Oddělení komunikace UP a Konferenční servis
UP hledají spolupracovníky – šikovné, aktivní, zodpovědné a
kreativní studenty a studentky, kteří by měli zájem podílet se
na realizaci Akademického týdne (19.–25. února), Olomouckého Majálesu UP (únor–květen) a iniciativy Zaparkuj – oživujeme veřejný prostor (květen–listopad). Podrobněji o jednotlivých aktivitách zde.

dubna, téma Presentation and Trial Skills | Comparative Law 3
– lektorka Helga Oberloskamp (Německo), výuka se uskuteční od 14. února do 16. května, vždy v úterý 16:45–18:15 hodin,
téma Protection of Rights of a Child.
PROFESORKA Z NĚMECKA. Od 8. února do 30. června bude
na PF UP působit jako hostující profesor Helga Oberloskamp
z University of Applied Sciences v německém Kolíně. Během
letního semestru povede celkem 4 kurzy – v anglickém jazyce Comparative Law 3 – Protection of Rights of a Child (MEP/
NPKO3) a Selected Issues of Family Law (SPK/NCFL) a v německém jazyce Moot Court 1 – Jugendstrafrecht (MEP/MC1)
a předmět odborný cizí jazyk.
SPOLUPRÁCE S TORUNÍ. Právnická fakulta podepsala Memorandum of Understanding s Univerzitou Mikuláše Koperníka
v Toruni. Fakulta si od tohoto kroku slibuje prohloubení vzájemné spolupráce, za kterou doposud vděčí katedře ústavního práva a především pak doc. JUDr. Jiřímu Jiráskovi, CSc.

 VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČI N N OST
OCENĚNÝ ODBORNÝ ČLÁNEK. Marek Masarik, posluchač
právnické fakulty, získal druhé místo ve studentské vědecké soutěži o Cenu Ernesta Valka, kterou vyhlašuje slovenská
nevládní organizace Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika. O
úspěchu Marka Masarika informoval Žurnál on-line. Najdete
tam i odkaz na oceněný odborný článek.

 Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
WINTER SCHOOL OF LEADERSHIP. Univerzita Palackého připravuje na přelom února a března první ročník Winter school
of Leadership. Určena je studentům z partnerské South-West University v Čchung-Čchingu. Na této zimní škole se
bude jako spoluorganizátor významně podílet PF UP. Výuka
se uskuteční právě v jejich prostorách. PF UP bude mít zastoupení i mezi lektory. Přednášet budou doc. JUDr. Václav
Stehlík, LL.M. Ph.D., JUDr. Martin Faix, Ph.D.,MJI a JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.
COMPARATIVE LAW. V rámci předzápisu na letní semestr se
studenti UP mohou zapisovat na následující kurzy Comparative Law: Comparative Law 1 – lektorka Nellie Munin (Izrael),
výuka 5.–22. března, téma International Trade Law | Comparative Law 2 – lektorka Dorothy Paine (USA), výuka 11.–20.

SEMINÁŘ K OBD. PF UP připravila pro své akademické pracovníky seminář k evidenci publikační činnosti v systému OBD.
Konat se bude ve dvou termínech: 5. února od 10 hodin v
učebně č. 8 (budova B), a 15. února v 16 hodin v učebně 1.03
(počítačová učebna v suterénu, budova A). Předmětem semináře bude seznámení s novými datovými prvky, korektním
způsobem evidence a nejčastějšími chybami, kterých se uži-
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vatelé při práci s OBD dopouštějí. Seminář povede Lukáš Walek. Uzávěrka vkládání výsledků za loňský rok do OBD je jako
každý rok 28. února. Výsledky zaevidované po tomto datu již
nebudou zaslány do RIVu v roce 2018 ani nebudou předmětem hodnocení dle směrnice děkanky S-1/2017.
OBHAJOBY FRUP 2017. Dne 18. ledna 2018 proběhly obhajoby projektů FRUP 2017. Obhajováno bylo sedm projektů s
celkovou dotací 507 400 Kč. Všechny projekty byly úspěšně
obhájeny.
HODNOCENÍ PROJEKTŮ IGA. V pátek 16. února se uskuteční
hodnocení přihlášených projektů IGA 2018–2019. Alokace PF
UP na rok 2018 činí téměř 4 miliony korun.
SVOČ 2018. Do 15. února je možné zasílat přihlášky do soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti. S vlastní původní
prací může soutěžit student bakalářského, magisterského i
doktorského studijního programu a ucházet se tak o finanční odměnu i možnost postupu do česko-slovenského kola
SVOČ. Více informací zde.

 RŮZN É
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. V pořadí druhý den otevřených
dveří v tomto akademickém roce má za sebou právnická fakulta. Ujít si ho v sobotu 20. ledna nenechaly stovky zájemců.
Do Olomouce se sjely z různých koutů republiky a nechyběli
ani středoškoláci ze Slovenska. „Dva termíny se nám osvědčily. Oslovili jsme jeden a půl krát, možná i dvakrát více maturantů než v předchozích letech,“ řekl proděkan Maxim
Tomoszek. Z dotazů uchazečů byl patrný blížící se konečný
termín pro podání přihlášek na vysoké školy. „Na rozdíl od
prosince k nám tentokrát přišli ti, kteří vážně zvažují studium u nás, nebo jsou už dokonce rozhodnuti. Jejich dotazy
byly velmi konkrétní,“ srovnal proděkan. Nastavený koncept
dne otevřených dveří, kdy se prolínají informace, rady, doporučení s praktickými ukázkami výuky a jsou do něj zapojeni
studenti fakulty, se podle něj osvědčil a fakulta v něm bude
pokračovat. Více o dnu otevřených dveří na webových stránkách fakulty.

OLOMOUCKÉ DNY SOUKROMÉHO PRÁVA. V pátek 9. února
se v prostorách PF UP uskuteční již osmý ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké dny soukromého práva.
Termín přihlášení na konferenci je do 4. února 2018. Letošními tématy setkání jsou: Aktuální otázky soukromého práva,
Postavení dítěte v soudních řízeních, Náhrada újmy v pracovněprávních vztazích a Důkazní břemena v civilním soudním
řízení. Více informací na tomto odkazu.
KRIMINOLOGICKÉ DNY. Oběť, trestný čin, věznice nebo výzkum… Tato slova patřila v polovině ledna k nejskloňovanějším na PF UP. Konala se tu výroční konference České kriminologické společnosti nazvaná Kriminologické dny. Dvoudenní
akce, kterou spolupořádala právnická fakulta, přilákala na
150 odborníků z praxe i z akademické sféry.

DAŇOVÉ PROHLÁŠENÍ. Tradičně na začátku roku je nutné,
aby zaměstnanci podepsali a doplnili své daňové prohlášení poplatníka daně za rok 2017 a na rok 2018. Bez doplnění
tohoto prohlášení nelze uplatňovat slevy na dani na poplatníka a případně i na děti. Personální a mzdové oddělní PF
UP proto žádá všechny zaměstnance, kteří mají podepsáno
prohlášení poplatníka daně /růžový dvojlist/, aby se dostavili
nejpozději do 15. února do kanceláře personálního a mzdového oddělení.
ÚNOROVÉ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu
28. února. Uzávěrka pro příjem textů je v pátek 23. února.
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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
1.–14. února

Jsi tím, co dýcháš – výstava (přízemí Galerie Šantovka)

5. února

seminář k evidenci publikační činnosti v systému OBD (PF UP, uč. 8, od 10:00)

9. února

Olomoucké dny soukromého práva – konference (PF UP)

12. února

zahájení výuky v letním semestru

14. února

Ochrana ovzduší: role práva, vědy a politiky – konference (PF UP – rotunda, 9:00-15:00)

15. února

seminář k evidenci publikační činnosti v systému OBD (PF UP, uč. 1.03, od 16:00)

16.–18. února

výjezdní workshop pro studenty klientských právních klinik (Kouty nad Desnou)

16. února
17. února–3. března

hodnocení projektů IGA 2018–2019

24. února

Winter school of Leadership (PF UP)
předání čestného uznání autorům odborných knih, předání cen rektora UP studentům (aula Pedagogické
fakulty UP, 10:00-13:00)
Reprezentační ples UP (hotel NH Collection Olomouc Congress, od 20:00)

28. února

konečný termín pro podání přihlášek ke studiu na UP

2. března

Reprezentační ples PF UP (hotel NH Collection Olomouc Congress, od 20:00)

21. února
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