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 ÚVO D N Í SLOVO
KNIŽNÍ RARITA. TÝM Z OLOMOUCKÉ PRÁVNICKÉ FAKULTY
VYDAL KOMPLETNÍ DIGESTA
Digesta seu Pandectae – kniha, která je dopadem na evropskou
kulturu srovnatelná s Biblí, přesto je v tištěné podobě prakticky nedostupná. To se rozhodl změnit tým složený ze studentů
a akademiků Právnické fakulty Univerzity Palackého. Takzvaná
Digesta, nejrozsáhlejší a nejdůležitější pramen poznání římského práva, který hluboce ovlivnil vývoj soukromého práva,
nyní vydávají v plném původním znění. První „pracovní“ výtisk, na 900 stran psaných latinsky o váze přes dva kilogramy,
už dorazil z tiskárny na fakultu. Jde o historicky první vydání na
území celého bývalého Československa.
S myšlenkou vydat kompletní Digesta knižně přišla Lucie
Černá, studentka 3. ročníku oboru Právo. „Digesta potřebujeme jako nejdůležitější pramen při výuce Římského práva. Učili jsme se o fragmentech z nich, některé části jsme rozebírali,
ale ucelený text jako kniha dostupný není. I specializované

knihovny na právnických fakultách mají po pár kusech a jen
pro prezenční výpůjčky. Existují pouze jedny webové stránky, kde je kompletní verze přístupná online,“ vysvětluje Lucie
Černá. Pro vydání Digest ji nadchli její vyučující. Úzce spolupracovala s akademiky Petrem Dostalíkem a Kamilou Bubelovou z katedry teorie práva a právních dějin.
Tým pracoval na knize rok a půl, k vydání použil edici německého badatele Theodora Mommsena přepracovanou Paulem
Krügerem. „Nejprve jsme potřebovali získat kompletní originální text. Oslovila jsem proto profesora Yvese Lassarda z Université Grenoble Alpes, který spravuje zmiňovanou webovou
stránku. A on s využitím textu souhlasil,“ popsala začátky Lucie
Černá. Technickou stránku – grafiku, sazbu a tisk – zajišťoval
studentský spolek Nugis Finem, nezisková organizace zaměřující se na inovace ve vzdělávání. Vydavatelem je nakladatelství
Nugis Finem Publishing.
Digesta, souhrn děl klasických právníků, vypracovala na popud východořímského císaře Justiniána I. v 6. století naše-

O vydání Digest se zasloužil tým kolem studentky Lucie Černé a dr. Petra Dostalíka. Foto: Eva Hrudníková
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ho letopočtu komise kompilátorů. Dodnes je římské právo
nejdokonalejším a nejrozsáhlejším právním systémem. Moderní právní řády na něm staví a přejímají římskoprávní instituty.
„Oprávněně by se dalo očekávat, že bude kniha takového významu svazkem obecně dostupným. Opak je ale pravdou. Pro
člověka, který není ochoten obětovat poměrně vysokou sumu
za historický výtisk, který lze sehnat jen ojediněle, jsou v dnešní době tištěná Digesta prakticky nedostupná,“ upozornil John
A. Gealfow, prezident Nugis Finem.
Jeho slova potvrzuje i Petr Dostalík, odborný asistent z katedry
teorie práva a právních dějin PF UP. „Pro výuku a vědeckou práci používám vlastní Digesta, jde o akademické vydání z roku
1756. Webová verze je pro akademickou práci nepoužitelná.
Kdo chce a potřebuje pracovat s originálním latinským textem a chce mít vše na jednom místě v papírové podobě, musí
sáhnout po této naší knize,“ dodal Petr Dostalík, který spolu
se Stanislavem Balíkem, bývalým soudcem Ústavního soudu
a předním českým odborníkem na dějiny státu a práva, napsal
ke knize předmluvu.
Pochvalně se o počinu olomouckého týmu zmiňuje například
Michal Skřejpek, jeden z největších expertů na římské právo
v Česku, který postupně překládá Digesta do češtiny. „Je více
než záslužné, že se olomoučtí kolegové ujali velmi nesnadného a mimořádně pracného úkolu zpřístupnit toto mommsenovsko-krügrovské vydání Digest všem, kteří by chtěli s jeho
textem pracovat. Patří jim proto dík celé české romanistické
obce a zároveň i hluboká poklona za odvedenou práci,“ zhodnotil Michal Skřejpek z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Poděkování a uznání se týmu tvůrců dostalo i od vedení olomoucké fakulty. „Děkuji všem, kteří se podíleli na vydání Digest od nápadu až po jeho realizaci. Odvedli jste skvělou práci,
která výrazně přispěje k šíření dobrého jména naší fakulty,“
dodala Zdenka Papoušková, děkanka PF UP.
Unikátní projekt se podařilo uskutečnit díky sponzorům. První výtisky vzniknou za finanční podpory Univerzity Palackého,
Právnické fakulty UP, Statutárního města Olomouce a advokátních kanceláří – PRK Partners, AK Rudolf Skoupý a AK Stanislav
Balík. Knihu si bude možné objednávat na stránkách spolku
Nugis Finem. Tvůrci věří, že o ni bude zájem i v zahraničí.
Pohled prof. JUDr. Michala Skřejpka, DrSc. na vydání Digest.

 VĚ D ECK Á A T VŮRČÍ ČI N N OST
PRESTIŽNÍ CENA ZA PUBLIKACI. Autorskou cenu Karlovarských právnických dnů za “nejhodnotnější právní publikaci“
vydanou v roce 2017 v ČR získal jednosvazkový komentář
k občanskému zákoníku od nakladatelství C. H. Beck. Významně se na něm podíleli autoři z PF UP: Mgr. et Mgr. Jan Petrov,

LL.M. Ph.D. (jako jeden z vedoucích autorského kolektivu),
JUDr. Marian Kokeš, Ph.D., JUDr. Jan Lasák, LL.M. Ph.D., Mgr.
Tereza Mimrová a JUDr. Tomáš Tintěra, Ph.D. Gratulujeme!

ODBORNÁ DATABÁZE. Do prestižní databáze odborných textů Sciendo byl zařazen časopis vydávaný PF UP ve spolupráci
s Univerzitou Johannese Keplera v Linci a Karl-Franzens Universität v Grazu – International and Comparative Law Review
(ICLR). Časopis je vydáván od roku 2001, recenzován od roku
2005. Vychází dvakrát ročně. Cílem časopisu ICLR je odrážet
odborný výzkum v oblasti mezinárodního práva a práva EU.
Šéfredaktorem časopisu je JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. z katedry mezinárodního a evropského práva.
DVOJÍ KVALITA POTRAVIN. Prodiskutovat problematiku dvojí
kvality potravin v různých zemích Evropské unie bylo cílem
kulatého stolu, který se konal začátkem června v Olomouci.
Na ojedinělém multioborovém setkání, které pořádala Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR ve spolupráci
s nezávislým portálem Obnovitelně.cz, měla svého zástupce
i Právnická fakulta UP. Blanka Vítová z katedry soukromého
práva a civilního procesu informovala účastníky o připravovaných novinkách evropské legislativy v oblasti ochrany spotřebitele. Více v Žurnálu online.
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ODMP 2018. Registrace na 12. ročník konference Olomoucké debaty mladých právníků byla spuštěna. Konference se
uskuteční 21.-22. září poprvé přímo v Olomouci, v prostorách
Pevnosti poznání. Pozvání do plenární sekce tentokrát přijali Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M. z advokátní kanceláře HAVEL
& PARTNERS, Mgr. Zuzana Vikarská, MJUr, MPhil z Právnické
fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a JUDr. David Kryska,
Ph.D. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Více informací včetně elektronické přihlášky naleznete na speciální
webové stránce.
FINÁLE SVOČ. V termínu 13.-14. září se uskuteční v prostorách
PF UP Česko-slovenské kolo soutěže ve studentské vědecké
a odborné činnosti (SVOČ) 2018. PF UP budou v soutěži reprezentovat studenti, kteří zvítězili v květnovém fakultním
kole.
NOVÍ DOKTORANDI. V pondělí 25. června se konaly na PF UP
přijímací zkoušky do doktorského studijního programu. Ke
studiu se přihlásilo celkem 33 zájemců. Na PF UP je možno
v rámci tříletého doktorského studijního programu získat
vědecké znalosti a dovednosti v těchto oborech: Evropské
a mezinárodní právo (9 uchazečů), Občanské právo (9 uchazečů), Správní právo (7 uchazečů), Trestní právo (3 uchazeči),
Ústavní právo (1 uchazeč) a European and International Law
(4 uchazeči). V době uzávěrky zpravodaje nebylo ještě přijímací řízení uzavřeno.
KONFERENCE O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE. Vydařenou premiéru má za sebou mezinárodní vědecká konference – Zásady
evropského soukromého práva v aplikační praxi s tématem
Spotřebitelský kodex: Ano či ne? Odborné setkání, které jako
jedno z mála velkých konferencí bylo zaměřené výhradně
na ochranu spotřebitele, hostila Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Na spoluorganizaci se významně podílely
Právnická fakulta Univerzity Palackého, Právnická fakulta Trnavské univerzity a Ústav státu a práva Akademie věd
ČR. PF UP reprezentovali proděkanka Blanka Vítová, která
si připravila příspěvek Mimosoudní řešení spotřebitelských
sporů, a Filip Melzer s příspěvkem Výklad ustanovení spotřebitelského práva. Více si můžete přečíst v Žurnálu online.
STIPENDIA. Studentům, kteří vykázali za uplynulý rok publikační činnost, byly schváleny odměny formou stipendií. Za publikační činnost studentů PF UP
v roce 2017 tak bylo letos vyplaceno téměř 180 000 Kč.

 STUD I J N Í A STUD E NTSK É Z ÁLE Ž ITOSTI
STÁTNÍ ZKOUŠKY A PROMOCE. Ve dnech 28. května až 8. června

se uskutečnily státní závěrečné zkoušky oboru Právo. Přihlášeno bylo celkem 181 studentů, z toho ovšem jen 50 na obě části státní závěrečné zkoušky. Slavnostní promoce absolventů je
na programu v pátek 29. června a diplom si převezme celkem
54 čerstvých absolventů magisterského programu Právo na PF
UP, z toho dva absolvovali s vyznamenáním. Státní závěrečné
zkoušky oboru Právo ve veřejné správě proběhly ve dnech 25.27. června a zúčastnilo se jich celkem 32 studentů, státní závěrečné zkoušky oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo proběhnou v úterý 3. července a je na ně přihlášeno
celkem 17 studentů. Slavnostní promoce absolventů oborů Právo ve veřejné správě a Evropská studia se zaměřením na evropské právo je plánována na pátek 13. července. Podzimní termín
státních závěrečných zkoušek oboru Právo byl stanoven na období 3.-14. září, přihlašování je možné do 2. srpna.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. V polovině června vyvrcholilo na PF UP přijímací řízení do magisterského oboru Právo a bakalářského oboru Právo ve veřejné správě. Obecně lze ve srovnání s loňským
rokem konstatovat pozitivní trend. Celkový počet přihlášek sice
velmi mírně poklesl (z 1383 na 1364), ovšem zvýšil se zájem
uchazečů o studium na PF UP. Bylo přijato celkem 447 uchazečů, přičemž poslední z nich se umístil na 701. místě v pořadí se
součtem percentilu 133. Vloni bylo v této fázi přijímacího řízení
přijato 440 uchazečů, přičemž poslední z nich byl na místě 743
a percentilem 126,2. Poměr přijatých ve vztahu k umístění indikuje, zda uchazeči dodali v rámci přijímacího řízení maturitní
vysvědčení a tedy zda mají skutečný zájem o studium na PF UP
– a tento faktor se zvyšuje, a to nejen u oboru Právo, ale i u oboru Právo ve veřejné správě. Tam bylo letos přijato 105 uchazečů,
přičemž poslední byl na místě 137 s percentilem 114,8, zatímco
loni při přijetí 101 uchazečů byl poslední na místě 146 s percentilem 113,8. Přijímací řízení bude završeno v září rozhodováním
o odvoláních neúspěšných uchazečů v závislosti na tom, kolik
z přijatých uchazečů se ke studiu skutečně zapíše. Dle zkušeností z minulých let je to zhruba mezi 55-60 % přijatých. I pro
příští rok zůstává zachována stávající podoba přijímacího řízení, neboť na svém červnovém zasedání Akademický senát PF
UP schválil podmínky přijímacího řízení pro akademický rok
2019/2020 v nezměněné podobě.
ŘÍMSKO-PRÁVNÍ MOOT COURT. Fakt, že v loňském roce získal
tým reprezentující PF UP v mezinárodním kole římsko-právního
moot courtu zlatou medaili, stavěl letošní fakultní vítěze do nelehké pozice. Naši letošní zástupci byli vybráni v dvoukolovém
fakultním zápolení – 6. dubna se konalo písemné vyřazovací
kolo (na téma věcná práva), ze kterého postoupily do finále 3
týmy. Z nich si s ústní obhajobou fragmentu z oblasti obligačního práva (20. dubna) nejlépe poradili studenti Tomáš Gibala,
Tereza Kuběnová a Andrea Petráková. Už o čtyři dny později re-
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prezentovali olomouckou fakultu v mezinárodním kole v Banské Bystrici. Tento tým si zaslouží poděkování za dobrou reprezentaci fakulty i přesto, že medailové pozice neobsadil. Studenti
sami hodnotí tuto zkušenost jako prospěšnou a ocenili i nové
kontakty se slovenskými kolegy. Ačkoliv letos nemůžeme slavit,
zaslouží si kolegové Gibala, Kuběnová a Petráková pochvalu za
dobře odvedenou práci, neboť se stali týmem, který měl nejširší vlastní znalosti bez použití pramenů a literatury. Věříme, že
v dalším studiu je ještě vhodně využijí a za reprezentaci fakulty
jim děkujeme.

CAMP PEIRA 2018. PF UP ve spolupráci s Armádou ČR pořádá již
třetí ročník simulovaného cvičení Camp Peira 2018. Uskuteční se
12.-14. října ve srubovém táboře VVP Březina u Vyškova. Chceš
být u tohoto výjimečného cvičení, které nemá v Evropě obdoby? Chceš si vyzkoušet, jaké to je být uprchlíkem, bojovníkem
nebo (vyslýchaným) zajatcem ve vojenském táboře? Zajímá tě
mezinárodní právo – právo ozbrojených konfliktů, migrační právo, mezinárodní trestní právo? Tak se přihlas! Mezní termín pro
přihlášení je 23. září na e-mail martin.faix@upol.cz s následujícími podklady: stručný životopis, motivační dopis (max. jedna
A4, v anglickém jazyce). Podrobnosti ve speciální prezentaci.
KDY NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ? Studijní oddělení PF UP upozorňuje na změnu úředních hodin po dobu letních prázdnin. Posluchači fakulty budou moci své záležitosti vyřizovat od 1. července do 5. srpna vždy v pondělí a ve středu od 9 do 11 hodin.
V termínu 6. až 19. srpna bude studijní oddělení zavřené. Od 20.
do 31. srpna budou referentky studijního oddělení posluchačům k dispozici opět vždy v pondělí a ve středu od 9 do11 hodin.
Informace najdete i na webových stránkách.
KNIHOVNA O PRÁZDNINÁCH. Zaměstnankyně knihovny PF
UP upozorňují na změnu otevírací doby v době letních prázdnin. V týdnu od 2. do 6. července bude knihovna zavřená. Od
9. července do 3. srpna se do knihovny dostanete vždy v úterý,
ve středu a ve čtvrtek od 9:00 do 15:00. Od 6. srpna bude dva
týdny zavřeno, stejně jako obě budovy fakulty. Od 20. srpna až

do konce srpna si pak bude možné knihy půjčovat, vracet nebo
v knihovně studovat opět v úterý, středu a ve čtvrtek od 9:00 do
15:00. Otevírací dobu knihovny PF UP můžete sledovat i na webu.

 Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
AKADEMICI V MAĎARSKU. Na přelomu května a června se
v Budapešti na Pázmány Péter Catholic University uskutečnila dvoudenní konference First Conference of Visegrad Countries’ Law Schools. Sympózium, jehož hlavním
tématem byla národní ústavní identita a ústavní hodnoty, přilákalo odborníky z Maďarska, ČR, SR, Polska, Gruzie
a Arménie. Své zástupce tam měla i PF UP. Doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D. si společně s JUDr. Ondrejem Hamuľákem, Ph.D. připravili prezentaci na téma Discovering
the Core Constitutional Values within Defining the Relation between EU and Constitutional Law. Účastníci a organizátoři se shodli na pořádání konference i v příštích letech.

STUDENTI Z ČÍNY. V termínu 18.-29. června se v prostorách
PF UP koná Summer School of Central Europe and European
Integration organizovaná pro studenty dvou partnerských
univerzit z Číny. Celkem 25 vybraných čínských studentů se
vzdělává v oblasti historie a role střední Evropy v EU. Na výuce se podílí odborníci z PF UP.
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COMPARATIVE LAW. Zajímá vás, jak bude vypadat výuka
Comparative Law v zimním semestru? Comparative Law 1 –
Dorothy Paine – Trial skill – pro velký zájem fakulta požádala
paní profesorku o další cyklus přednášek, ten se uskuteční
8.-19. října a je určen pouze pro 20 studentů. Comparative
Law 2 – Michael Schlesinger – Transactional Law – výuka se
uskuteční v průběhu celého semestru, zde výjimečně není
bloková výuka. Comparative Law 3 – Kris Gledhill – Human
Rights Litigation – bude přednášet 3. až 14. prosince. Dále je
naplánován další Comparative Law s prof. Strydomem z University of Johanesburg (JAR) z oblasti mezinárodního práva
veřejného, téma ani přesný termín zatím nejsou stanoveny.

O den později přišlo na řadu loučení s absolventy Univerzity třetího věku. Čtyřsemestrální kurz Ochrana jednotlivce
a jeho práv absolvovalo na 50 posluchačů. „Běh na právnické
fakultě je nejmladší, nyní promují teprve její druzí absolventi. Zároveň je ale nejžádanějším a nejnavštěvovanějším ze
všech našich nabízených kurzů,“ řekla Naděžda Špatenková,
vedoucí U3V UP.

 RŮZN É
ZE ZASEDÁNÍ SENÁTU. Členové Akademického senátu PF UP
se sešli na zasedání 11. června. Schválili Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti PF UP, podmínky
přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 a souhlasili
se jmenováním disciplinární komise PF UP. Členy disciplinární komise jsou z řad akademických pracovníků Mgr. Zdeněk
Červínek, doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. a JUDr. Renáta Šínová,
Ph.D., z řad studentů Mgr. Kateřina Flegrová, Luděk Plachký
a Jiří Stýblo. Zápis ze zasedání najdete na webové stránce
akademického senátu.
LETNÍ PROVOZ PF UP. I letos dojde o letních prázdninách
k omezení provozu právnické fakulty. Budovy budou v období od 1. července do 31. srpna otevřeny od 7:30 do 16:00.
Od 1. září bude otevírací doba fakulty opět prodloužena do
21:00. V týdnu od 6. do 17. srpna bude fakulta zcela uzavřena
v souladu s nařízením hromadného čerpání dovolené.
DOTACE NA DOVYBAVENÍ. Univerzita Palackého uspěla se
svým projektem Rozvoj studijního prostředí na UP. Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je financován z fondů EU, získá téměř 220 milionovou dotaci. V projektu jsou zahrnuty všechny fakulty. Například právnická fakulta
bude mít možnost čerpat až 12 milionů korun. Pro fakultu je
to výjimečná příležitost, jak obnovit a dovybavit své studijní
prostředí. Více na webu fakulty.
DVA SLAVNOSTNÍ PROMOČNÍ AKTY. V aule právnické fakulty se 31. května a 1. června promovalo. Nejprve si pro své
diplomy přišli absolventi doktorských studijních programů
a rektor UP předával jmenovací dekrety novým docentům.
Na právnické fakultě ukončili doktorské studium Martina Krížovská, Petra Melotíkové (obě v oboru správní právo), Kateřina Smolíková a Pavla Sýkorová (obě v oboru občanské právo).

WORKSHOP. Ve středu 23. května pořádala katedra teorie
práva a právních dějin PF UP kromě pravidelného setkání
členů kateder teorie práva ČR a SR také speciální workshop
Etika v právu a právnická etika. Na workshopu se setkalo 30
právníků, kteří se zabývají buď výukou etiky právnických povolání na právnických fakultách v ČR a SR, nebo etikou jako
právně filozofickým problémem. Kromě konzultací zkušeností se hovořilo také o tom, jak do budoucna právnickou
etiku vyučovat, jak do její výuky zapojit řešení praktických
dilemat a jak využít zahraniční zkušenosti v tomto směru.
Organizátory k tématu inspiroval doc. JUDr. Tomáš Sobek,
Ph.D., který s několika dalšími kolegy připravuje na PF UP vydání kolektivní monografie na uvedené téma.
VÝCVIK V MEDIACI. Chystáte se na zkoušky mediátora? Hledáte kurz, který vás na ně kvalitně připraví? Nebo potřebujete
při výkonu svého povolání řešit konfliktní situace? Pak právě
pro vás chystá PF UP základní výcvik v mediaci se špičkovými
odborníky (100 výukových hodin). Kurz je určen advokátům,
soudcům, sociálním pracovníkům, psychologům, pedagogům, pracovníkům veřejné správy, poradenským pracovníkům, komunitním pracovníkům a dalším. Kurz se uskuteční
ve čtyřech třídenních blocích v září a říjnu přímo na PF UP.
Pro studenty, zaměstnance a absolventy UP platí zvýhodněná cena kurzu. Podrobnosti zde.
VELETRH VĚDY. Jeden z dvacítky stánků na letošním Veletrhu
vědy a výzkumu UP, který se konal 15. a 16. června v Pevnos-
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ti poznání, obsadila právnická fakulta. Pod heslem „Právně
správně“ děti podle příběhu a za asistence studentů práv
poznávaly trestné činy, dozvěděly se víc o jednotlivých právních profesích, hrály speciální právnické pexeso, lámaly si
hlavu nad otázkami v soutěži Riskuj, listovaly zákoníky nebo
kreslily paragraf.

ABSOLVENTSKÉ SETKÁNÍ. I v letošním roce připravuje Univerzita Palackého Absolventské setkání. Uskuteční se v sobotu
8. září a PF UP bude při tom. Fakulta dala akci podtitul „Než
se fakulta promění“. Součástí programu, který se uskuteční
v předsálí auly od 15:00 do 18:00, bude výstava fotografií
z historie znovuobnovené PF UP (1991-2018) a představení
projektu „Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdě-

lávací činnosti a internacionalizaci studia“, jehož podstatou
je dostavba nového centrálního křídla fakulty s knihovnou
a studijním centrem a vybudování nového Centra pro klinické právní vzdělávání.
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde v netradičním
termínu a bude speciální. Celé bude věnované doc. JUDr. Miroslavu Liberdovi, prvnímu děkanovi obnovené PF UP. Letos
totiž uplynulo dvacet let od jeho úmrtí. Pokud máte jakoukoli zajímavost (fotografii, vzpomínku…) spojenou s docentem
Liberdou, prosím, pište na e-mail eva.hrudnikova@upol.cz.
Speciální číslo vyjde 5. září, tak aby bylo k dispozici na Absolventském setkání.

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
29. června

promoce absolventů PF UP (aula PF UP, 10:00 a 11:30)

8.-22. června

Summer Law School Olomouc on Medical Law (PF UP)

2. srpna
30. a 31. srpna
3.-14. září
6. září
7.-9. září
8. září
13.-14. září
17. září
21. – 22. září
23. září

mezní termín pro přihlašování na podzimní termín státních závěrečných zkoušek oboru Právo
zápis do 1. ročníků (aula PF UP)
podzimní termín státních závěrečných zkoušek oboru Právo
mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2017/2018
Právnický seznamovák
Absolventské setkání (PF UP, Konvikt, Zbrojnice)
Česko-slovenské kolo soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti – SVOČ 2018 (PF UP)
zahájení výuky v zimním semestru na PF UP
Olomoucké debaty mladých právníků (Pevnost poznání)
mezní termín pro přihlášení na Camp Peira 2018
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