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 � ÚVODNÍ SLOVO

Polský prezident vyznamenal Jiřího Jiráska, vedoucího ka-
tedry ústavního práva

Vedoucí katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity 
Palackého Jiří Jirásek obdržel vysoké polské státní vyzname-
nání – Zlatý kříž za zásluhy. Polský prezident Andrzej Duda 
mu ho udělil jako uznání za dlouholetý podíl na prohlubování 
polsko-české vědecké a kulturní spolupráce a sbližování obou 
národů.
Na vyznamenání navrhla Jiřího Jiráska Univerzita Mikuláše Ko-
perníka v Toruni, podnět vzešel z tamní Fakulty práva a admi-
nistrativy. „Kolega Jiří Jirásek má obrovský podíl na tom, jak 
úzce nyní spolupracujeme. Díky němu se daří polsko-české 
vztahy neustále rozvíjet, a to nejen na vědecké úrovni. Daří se 
budovat skutečné přátelství mezi Polskem a  Českou republi-
kou. Dlouhodobě se také podílí na popularizaci polského prá-
va v  Česku,“ odůvodnil návrh profesor Zbigniew Witkowski, 
děkan Fakulty práva a administrativy.
Připomněl, že spolupráce mezi polskými odborníky a Jiřím Ji-
ráskem trvá už třicet let. Začala ještě v  době, kdy Jiří Jirásek 
působil na pražské fakultě. „Docent Jirásek byl například spo-

luiniciátorem myšlenky polsko-českých právnických seminářů, 
které se pravidelně konají každé dva roky. Z  nich publikova-
né sborníky jsou v  odborných kruzích velmi ceněné. Na tyto 
semináře jsou zváni odborníci ze všech českých právnických 
fakult,“ řekl Zbigniew Witkowski a jmenoval další zásluhy Jiřího 
Jiráska a  jeho týmu. „Podíleli se s  námi na rozsáhlých vědec-
kých grantech, zapojují se do výuky na fakultě nebo jsou čle-
ny redakčních rad vědeckých časopisů, včetně nejdůležitějších 
periodik ústavního práva v Polsku.“
Jiří Jirásek vnímá polské státní vyznamenání jako ocenění prá-
ce celého týmu katedry ústavního práva. „Do spolupráce s pol-
skými kolegy se zapojuje celá naše katedra. Je to ale také oce-
nění pro fakultu. Vedení nám poskytuje prostor polsko-českou 
spolupráci rozvíjet a  podporuje ji. Před pár týdny podepsala 
naše fakulta s  toruňskou Memorandum of Understandig, na 
jehož základě by se měly vztahy ještě prohlubovat,“ uvedl Jiří 
Jirásek. 
Olomoucká právnická fakulta vedle toruňské univerzity vel-
mi úzce spolupracuje také s  univerzitou v  Gdaňsku a  Lodži. 
„V  Polsku má naše fakulta velmi dobré jméno, polští kolego-
vé se obracejí i  na jiné naše katedry,“ dodal Jiří Jirásek. Mezi 
jeho nejbližší polské spolupracovníky patří zmiňovaný profe-
sor Zbigniew Witkowski, profesor Krzysztof Skotnicki z Lodže, 

Jiří Jirásek si polské státní vyznamenání převzal v Toruni u příležitosti univerzitních oslav. Foto: Univerzita Mikuláše Koperníka v Toruni
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 � STUD IJ N Í Z ÁLE ŽITOSTI

POČTY PŘIHLÁŠEK. Studijní programy realizované na právnické 
fakultě dlouhodobě patří mezi nejžádanější na Univerzitě Pa-
lackého. To se potvrdilo i letos, kdy se do magisterského studia 
oboru Právo přihlásilo 1364 uchazečů a do bakalářského obo-
ru Právo ve veřejné správě 357 uchazečů. U  obou tedy počet 
uchazečů oproti loňskému roku mírně poklesl: u magisterského 
studia o 16, u bakalářského studia dokonce o 34. Tento pokles 
reflektuje stagnaci celkového počtu absolventů středních škol 
v důsledku vývoje populační křivky. Větší počet přihlášek opro-
ti loňskému roku naopak zaznamenal navazující magisterský 
obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo, o nějž 
má letos zájem 48 uchazečů. Předpokládaný počet studentů, 
kteří nastoupí do prvního ročníku, je u  oboru Právo asi 270, 
u oboru Právo ve veřejné správě asi 55 a u oboru Evropská stu-
dia se zaměřením na evropské právo asi 28. Počty přihlášených 
tak poskytují dostatečnou záruku, že bude možné v přijímacím 
řízení vybrat uchazeče s kvalitními předpoklady pro studium.

ELEKTRONICKÉ DORUČOVÁNÍ. V  návaznosti na novelu zákona 
o vysokých školách a Statutu UP, vnitřního předpisu UP, jsou stu-
dentům nově doručována rozhodnutí o uznání splnění studijní 
povinnosti a rozhodnutí o přiznání či nepřiznání stipendia pro-
střednictvím elektronického informačního systému UP. Tato pí-
semnost je zpřístupněna prostřednictvím Portálu UP pod zálož-
kou Studijní dokumenty. Dle § 69a zákona o vysokých školách 
se za den doručení a oznámení písemnosti považuje první den 
následující po zpřístupnění dané písemnosti v  elektronickém 
informačním systému UP.

JAK SPRÁVNĚ CITOVAT? Přijďte si procvičit, jak správně citovat. 

Seminář k citačnímu manažeru CITACE PRO aneb Jak vyzrát na 
citování se uskuteční ve dvou termínech, a to 4. dubna (13:15-
14:45), 12. dubna (9:45-11:15). Školit se bude v  Knihovně UP 
(Zbrojnice, přízemí – počítačová místnost č. 166). Nutná je re-
zervace místa i termínu na: iv@upol.cz nebo na tel.: 585 631 743. 
Seminář je pro studenty a zaměstnance UP zdarma!

LIDSKOPRÁVNÍ MOOT-COURT. Na konci února se konalo na 
Ústavním soudu celorepublikové finále lidskoprávního moot-
-courtu, soutěže pro studenty práv, kterou Liga lidských práv 
organizuje spolu s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. 
V simulovaném soudním procesu si šest týmu ze tří právnických 
fakult vyzkoušelo zastupování stran sporu týkajícího se úhra-
dy mimořádné a  velmi nákladné zdravotní péče z  prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Nejlepší výkon předvedl ve 
finále tým z pražské právnické fakulty ve složení Artur Šteffek, 
Jana Cimlerová a Jan Trnovský. Jako nejlepšího řečníka ocenila 
porota studentku Janu Hajdučkovou z  brněnské právnické fa-
kulty. Nejlepší písemné podání vyhrál tým olomoucké právnic-
ké fakulty ve složení Jan Hudáč, Ondřej Pekárek a Anna Marie 
Hanušová. O výsledcích rozhodoval senát složený ze soudkyně 
Kateřiny Šimáčkové z Ústavního soudu, soudce Jana Kratochví-
la z městského soudu v Praze a advokátky Zuzany Candiglioty 
spolupracující s Ligou lidských práv. PF UP ve finále reprezen-
toval také tým ve složení Jaroslav Křepelka, Jiří Stýblo, Kristýna 
Šulková a Štěpán Vencl.

HARMONIZACE DANÍ A DVOJÍ ZDANĚNÍ. Nenechte si ujít před-
nášku odbornice na problematiku daní Mgr. Simony Hornocho-
vé, a to na vysoce aktuální téma Harmonizace daní a dvojí zda-
nění. Simona Hornochová je daňovou poradkyní od roku 1997, 
sedmnáct let působila v  přední poradenské společnosti Ern-
st&Young, kde se specializovala zejména na zdanění společností 
a mezinárodní daňovou problematiku. Podílela se také na kon-
cepci vzdělávání zaměstnanců firmy v rámci jejich odborného 
rozvoje. V Komoře daňových poradců ČR jako člen odborných 
sekcí spolupracovala na připomínkování návrhů zákonů a jiných 

jinak honorární konzul ČR v Polsku, a profesor Andrzej Szmyt 
z Gdaňska.
K  vyznamenání Jiřímu Jiráskovi už osobně pogratulovala 
děkanka olomoucké právnické fakulty Zdenka Papoušková. 
„Jsem velmi ráda, že působíte právě na naší fakultě. Vaší prá-
ce, odbornosti a kontaktů si nesmírně ceníme,“ řekla děkanka 
při společném setkání. Zároveň převzala medaili pro fakultu, 
kterou jí Jiří Jirásek přivezl jako symbol spolupráce od děkana 
z Toruně.
Jiří Jirásek je teprve třetím cizincem, který získal Zlatý kříž za 
zásluhy na návrh Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni. Před 
ním to byli Graziella Filippini (Univerzita v  Padově, Itálie) a   
Gian Candido De Martin (Mezinárodní univerzita pro studium 
sociálních věd Guido Carli, Roma, Itálie). Jiří Jirásek si polské 
státní vyznamenání převzal v Toruni na slavnostním zasedání 
akademického senátu u příležitosti univerzitních oslav.
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dokumentů z oblasti daní a účetnictví, v letech 2013–2014 byla 
členkou Prezidia, mimo jiné odpovědnou za oblast vzdělávání. 
Simona Hornochová je členkou redakční rady Bulletinu Komory 
daňových poradců. V  letech 2014-2015 působila na pozici ná-
městkyně ministra financí pro daně a cla a byla odpovědná za 
realizaci zásadních opatření vlády, které cílily na zlepšení výběru 
daní v České republice. Přednáška, kterou pořádá katedra správ-
ního práva a finančního práva, se uskuteční 18. dubna v aule PF 
UP od 11:30 do 13:00.

PŘEDNÁŠKA SOUDCE TRIBUNÁLU EU. Jean Monnet Centre of 
Excellence v  oboru evropského práva při PF UP zve všechny 
zájemce na přednášku spojenou s  diskuzí JUDr. Jana M. Pa-
ssera, Ph.D., LL.M. (soudce Tribunálu Evropské unie) na téma 
Fungování Soudního dvora EU v podobě obou jeho jurisdikcí, 
jejich vzájemné odlišnosti a rozdíly oproti národním soudům. 
Akce je určena studentům a zaměstnancům UP a všem dalším 
zájemcům. Přednáška se uskuteční 29. března (9:45-11:15) v za-
sedací místnosti v budově A PF UP. Bližší informace: nadezda.
siskova@upol.cz

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ. Advokátní kancelář Taylor Wessing Praha 
ve spolupráci s Českým rozhlasem, veřejnoprávním rozhlaso-
vým médiem, vyhlásily další, již šestý ročník studentské lite-
rární soutěže určené studentům nejen právnických fakult čes-
kých vysokých škol, se sídlem v České republice. Téma literární 
eseje je „ Společenská odpovědnost a role studenta v ní“. Poro-
ta bude sestavena z právníků, novinářů a studentů organizace 
ELSA Česká republika. Více o soutěži zde.

PROMOCE. Diplomy stvrzující úspěšné zakončení studia na 
právnické fakultě převzalo v  březnu 47 nových magistrů a  8 
bakalářů. Spolu s nimi si přišlo 7 absolventů rigorózního řízení 
pro diplomy, které je opravňují užívat titul doktor práv.

SPECIÁLNÍ OPEN DAY. Neváhejte a  přihlaste se na Open Day 
v  HAVEL & PARTNERS, které je připraveno exkluzivně pouze 
pro studenty PF UP (preferováni jsou studenti od 2. ročníku 
studia). Akce se uskuteční v sobotu 7. dubna, a to přímo v hlav-

ní kanceláři v pražském Florentinu. Přihlášky zasílejte co nej-
dříve na daniel.pospisil@upol.cz (k e-mailu připojte své CV), ka-
pacita míst je omezena. Hlásit se můžete do pondělí 2. dubna.

KONFERENCE GLORIUS. Jsi ambiciózní, makáš na sobě a chceš 
v životě něčeho dosáhnout? Pak je Konference Glorious 2018 
přesně pro tebe! Potkej a  poznej desítky zkušených českých 
podnikatelů, lídrů ze světového top managementu a zkušené 
odborníky, kteří sklidili úspěch ve firmách jako jsou Microsoft, 
Google, nebo Adobe. Konkrétní zkušenosti, rady a tipy od těch, 
kteří už uspěli a dokázali ve světě velké věci, ti zajistí náskok 
před konkurencí. Čeká tě networking v neformální atmosféře 
jak s řečníky, tak i s ostatními účastníky, se kterými budeš moci 
rozebrat svoje nápady, vize a projekty. Přijď si poslechnout lidi, 
kteří ti řeknou, jak vytvořit produkt, který budou chtít miliony 
zákazníků, nebo třeba jak kompletně změnit marketing ve For-
muli 1. Doraz do Brna o víkendu 3.-5. května a pojď s námi na-
sát zkušenosti od těch nejúspěšnějších Čechů ve svém oboru! 
Konference, po které začneš uvažovat jinak. Další informace 
a vstupenky najdeš zde.

 � VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČIN N OST

SVOČ 2018. Připomínáme studentům přihlášeným do letošní 
soutěže ve Studentské vědecké a odborné činnosti, že termín 
odevzdání soutěžních prací je 15. dubna. Podrobné informa-
ce o náležitostech odevzdané práce naleznete na fakultních 
webových stránkách.

KONFERENCE. Jean Monnet Centre of Excellence v oboru ev-
ropského práva na PF UP ve spolupráci s Českou asociací pro 
evropská studia srdečně zve k účasti na mezinárodní multi-
disciplinární vědecké konferenci s  názvem Budoucnost EU 
a  evropského práva (včetně relevantních otázek vnitrostát-
ního práva členských států). Tematicky uvedené fórum zahr-
nuje co nejširší okruh právních, politických a ekonomických 
problémů – od reformy samotné EU, jejích institucí a nového 
přerozdělování pravomocí mezi Unií a  jejími členy, nových 
výzev pro Unii a  jejich řešení až po eventuální dopady ak-
tuálních reformních procesů na vnitrostátní právo členských 
států. Cílem konference je přispět z vědeckých pozic k aktu-
ální politické diskusi, jež probíhá na evropské a vnitrostátní 
úrovni, včetně analytického zhodnocení možných scéná-
řů budoucího vývoje, posouzení jejích případných dopadů 
a návrhů de lege ferenda. Konference se uskuteční na PF UP 
19.-20. dubna. K účasti zve doc. et doc. JUDr. Naděžda Šiško-
vá, Ph.D., vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence. Speci-
ální pozvánka zde.

https://www.pf.upol.cz/nc/zprava/clanek/studijni-stipendium-olomouckeho-kraje-na-studium-v-zahranici-v-roce-2018/
https://feedit.cz/2018/03/06/taylor-wessing-zahajuje-uz-vi-rocnik-celorepublikove-literarni-souteze-pro-studenty-vsech-vysokych-skol-spolu-s-ceskym-rozhlasem/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/olomoucke-pravni-kliniky-jsou-soucasti-projektu-strategickeho-partnerstvi/
http://bit.ly/objevGlorious
https://www.pf.upol.cz/studenti/studentske-souteze/#c7685
https://www.pf.upol.cz/studenti/studentske-souteze/#c7685
https://sway.com/6GMEK7J2VqxySeeZ?ref=Link
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 � RŮZN É

INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACE NA PF UP. Koncem roku 2017 
podala Univerzita Palackého žádost o institucionální akredi-
taci, a to mimo jiné také v oblastech vzdělávání Právo a Po-
litické vědy, které jsou realizovány také na Právnické fakultě 
UP. V současné době o těchto žádostech vede Národní akre-
ditační úřad (NAÚ) řízení, jehož součástí je návštěva hodnotí-
cí komise pro danou oblast přímo na dané instituci. Právnická 
fakulta UP přivítala zástupce hodnotící komise NAÚ pro ob-
last Politické vědy v pondělí 26. března a pro oblast Právo je 
přivítá ve středu 4. dubna. Předmětem jednání bylo a bude 
zejména zhodnocení perspektivy personálního zajištění da-
ných oblastí na dobu případné institucionální akreditace (10 
let) a doplnění konkrétních informací o realizaci studia v da-
ných oblastech.

ZASEDÁNÍ KATEDER. PF UP hostila v  březnu společné zase-
dání kateder správního práva ČR a  SR. „Poslední zasedání 
podobného charakteru se konalo před deseti patnácti lety. 
Olomouc je na půl cesty mezi Plzní a Košicemi, proto se první 
obnovený ročník konal u nás,“ vysvětlila za pořadatele Kateři-
na Frumarová, vedoucí katedry správního práva a finančního 
práva. Setkání přilákalo do Olomouce přes šedesát odbor-
níků na správní právo. Cílem dvoudenní akce byla výměna 
zkušeností, řešení společných problémů především v  otáz-
kách výuky správního práva a  souvisejících oborů a  posíle-
ní vzájemných vztahů mezi pracovišti. Součástí setkání byla 
také konference Správní soudnictví – 15 let existence soud-
ního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového 
správneho súdneho poriadku.

WIKI VÍKEND.  Ve dnech 24. a 25. března se uskutečnil na PF 
UP již druhý právnický Wiki víkend. Jedná se o setkání práv-
níků a studentů práv ze všech fakult v České republice, jehož 
cílem je rozvoj právnické encyklopedie Iurium Wiki. Jedná se 

o  akci studentského spolku Nugis Finem, který stabilně na 
olomoucké právnické fakultě působí. Co to vlastně Iurium 
Wiki je? Iurium Wiki je prostor pro tvorbu právních výuko-
vých materiálů, který slouží jak studentům práv a právníkům 
v  praxi, tak i  laické veřejnosti, která se zde může seznámit 
s  tématy, které ji zajímají. Oproti klasickým vypracovaným 
materiálům jsou články ověřovány pedagogy právnických fa-
kult. Dalším jejím benefitem je její online dostupnost, úplná 
otevřenost a především je zcela zdarma.
 
PLES 2018. 650 hostů, 120 cen v  tombole, 1975 prodaných 
tombolových lístků, 1500 snědených koláčků, 33 účinkují-
cích, 305 osobních fotografií z fotobudky, jedny zapomenu-
té boty… I  takový byl letošní Reprezentační ples právnické 
fakulty, který se konal v  NH Collection Olomouc Congress. 
Připomenout si jej může prostřednictvím fotek Izabely Grun-
dové na fakultním Facebooku. Těšit se můžete i na krátký vi-
deospot. Už nyní fakulta připravuje další ročník reprezentač-
ního plesu. Uskuteční se 1. března 2019 opět v NH Collection 
Olomouc Congress.

SVOČ 2018. Do 15. února je možné zasílat přihlášky do soutě-
že Studentské vědecké a odborné činnosti. S vlastní původ-
ní prací může soutěžit student bakalářského, magisterského 
i doktorského studijního programu a ucházet se tak o finanč-
ní odměnu i  možnost postupu do česko-slovenského kola 
SVOČ. Více informací zde. 

EVIDENČNÍ LISTY. Personální oddělení PF UP připomíná, že 
pro zaměstnance fakulty jsou připraveny k  podpisu a  pře-
vzetí evidenční listy důchodového pojištění s výdělky za rok 
2017. V  kanceláři personálního oddělení se můžete zastavit 
kdykoli v pracovní době referentky Šárky Jordánové.

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu 25. 
dubna. Uzávěrka pro příjem textů je v pátek 20. dubna.

https://www.pf.upol.cz/studenti/studentske-souteze/#c7685.
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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.
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 � K ALE N DÁR IUM

29. března
Fungování Soudního dvora EU v podobě obou jeho jurisdikcí, jejich vzájemné odlišnosti a rozdíly 
oproti národním soudům – přednáška JUDr. Jana M. Passera, Ph.D., LL.M. (zased. místnost budova A PF UP, 
9:45-11:15)

4. dubna 2. seminář AK Kinstellar (rotunda PF UP, 15:00-16:30)

4. dubna CITACE PRO aneb Jak vyzrát na citování (Zbrojnice, 13:15-14:45)

6. dubna Mezinárodní středoškolský moot court – fakultní kolo (PF UP)

7. dubna Open Day v HAVEL & PARTNERS

9. dubna zasedání AS PF UP (zased. místnost budova A PF UP, čas bude upřesněn)

11.-13. dubna Mezinárodní konference obecních policií (PF UP)

12. dubna CITACE PRO aneb Jak vyzrát na citování (Zbrojnice, 9:45-11:15)

12. dubna Olomoucké diskusní fórum na téma Etika v trestním řízení (rotunda, od 14:00)

13. dubna Mezinárodní středoškolský moot court  – finále (PF UP)

18. dubna Harmonizace daní a dvojí zdanění – přednáška Mgr. Simony Hornochové (aula PF UP, 11:30-13:00) 

18. dubna Vyjednávání v policejní praxi – přednáška policejního vyjednavače kpt. Mgr. Ladislava Rabiny (MS2, 
od 13:00)

19.-20. dubna Budoucnost EU a evropského práva – konference (PF UP)


