
Z P R A V O D A J  P R Á V N I C K É  F A K U L T Y  U N I V E R Z I T Y  P A L A C K É H O  V   O L O M O U C I
Č Í S L O  9 / 2 0 2 0  |  V Y C H Á Z Í   2 5 .  L I S T O P A D U  2 0 2 0

 � PRÁVNICKÁ FAKULTA PODPOŘÍ   
STARTOVACÍ VÝZKUM ŠESTI DOKTORANDŮ

Celkem šest posluchačů doktorského studijního programu vy-

užilo speciální grantové soutěže právnické fakulty a získalo ide-

ální podmínky pro nastartování svého výzkumu. Fakulta pod-

poří pět jejich projektů celkovou částkou 451 000 korun. Soutěž 

o  takzvané StartUP granty je na fakultě novinkou, po loňském 

pilotním běhu se nyní uskutečnil její první ročník.

StartUP granty jsou krátkodobé granty určené studentům prv-

ního a  druhého ročníku doktorského studijního programu na 

období od října do února daného akademického roku. Finanční 

podpora je určena na startovací výzkum a  předpokládá se, že 

řešitel bude následně pokračovat v  rámci komplexnějších pro-

jektů IGA nebo jiným srovnatelným výzkumem.

Vloni fakulta takto podpořila tři projekty a  všechny přinesly 

zajímavé výsledky. „Ideu StartUP projektů považuji za velmi 

dobrou. Je to skvělý nástroj, jak motivovat studenty a podpořit 

jejich výzkumné aktivity hned na začátku studia. I  proto jsem 

novému vedení fakulty navrhl, abychom v této formě podpory 

pokračovali. Vedení můj návrh přijalo, a  tak se StartUP projek-

ty staly součástí systému podpory doktorandů na naší fakultě, 

který chceme podporovat a rozvíjet v dalším období,“ vysvětlil 

Ondrej Hamuľák, proděkan pro vědu a výzkum. 

Fakulta v říjnu přijala celkem šest projektových žádostí od sedmi 

studentů. „S ohledem na to, že jde o novinku, považuji letošní 

počet žádostí za dobré číslo. Očekával jsem větší zájem ze strany 

studentů českých doktorských programů, od nich přišla pouze 

jediná přihláška. Zbylých pět projektů vypracovali zahraniční 

studenti anglického doktorského programu,“ zhodnotil Ondrej 

Hamuľák s tím, že věří, že už v příštím roce bude o podporu větší 

zájem.

Podle hodnotící komise, která žádosti posuzovala, byly všechny 

projekty na dobré úrovni. „Hodnotili jsme jednak kvalitu zpra-

cování přihlášky a  jednak také přínos podpory pro další nava-

zující výzkum a  rozvoj studentů,“ vysvětlil proděkan Ondrej 

Hamuľák, který předsedal komisi. Ta následně vytvořila pořadí 

žádostí. O financování prvních pěti bylo rozhodnuto vzhledem 

k finanční alokaci na projekty. Nefinancovaný projekt navíc ne-

naplnil požadavek dostatečného popisu navazujícího výzkumu.

Získané finanční prostředky doktorandi využijí na studijní či vý-

zkumný pobyt na zahraniční instituci, na nákup literatury a část 

tvoří stipendium za vědeckou činnost. Fakulta očekává od pod-

pořených studentů minimálně jeden odborný článek v časopise 

v  kategorii Jost, JSc nebo Jimp, vypracování projektu navazují-

cího výzkumu a  odevzdání závěrečné zprávy. Podle podmínek 

soutěže může grantová podpora na jeden projekt činit nejvýše 

100 000 korun.

Jedním z právě podpořených studentů je Vojtěch Jirásko, který se 

v rámci svého doktorského studia specializuje na soukromé prá-

vo. „K podání žádosti o grant mě v prvé řadě motivovala finanč-

ní podpora výzkumu ze strany fakulty, avšak nelze opomenout 

podporu a  motivaci doktora Petra Podrazila, který by měl být 

mým školitelem a  který se mě již nyní, v  začátcích doktorského 

studia, snaží vést k aktivní tvůrčí činnosti,“ uvedl Vojtěch Jirásko 

a vzápětí pochválil fakultu za vyhlášení soutěže. Svůj projekt za-

měřil na otázku povinnosti k náhradě újmy v agenturním zaměst-

návání a  zavázal se v  něm k  vydání dvou odborných článků na 

uvedenou tématiku. 

Všichni letošní úspěšní žadatelé shodně ocenili flexibilitu 

grantu a  rychlost schvalovacího procesu, který nebyl zatížen 

administrativou. „Myslím, že je to vynikající příležitost, a za tuto 

podporu jsem vděčný,“ dodal například Pablo Martínez Ramil. 

Podpoření doktorandi a jejich StartUP projekty:

VOJTĚCH JIRÁSKO

Povinnost k náhradě újmy v agenturním zaměstnávání

LUSINE VARDANYAN, HOVSEP KOCHARYAN

Digital integrity of the person as the foundation of digital ri-

ghts

ALESANDRO SUPPA

The role of Transnational Enterprises in the International Law: 

pre-emptive and promotive analysis

PABLO MARTÍNEZ RAMIL 

Doctrinal approaches towards Artificial Intelligence and Hu-

man Rights. A critical analysis

EMMANUEL SELASE ASAMOAH 

Economic Rights and Economic Inequalities in Developing Eco-

nomies
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 � STUDE NTSK É Z ÁLE Ž ITOSTI

ZIMNÍ ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ. Zkoušení všech předmětů pro-
běhne v  zimním zkouškovém období na právnické fakultě 
online. Cílem tohoto opatření je zajištění transparentnosti, 
předvídatelnosti a  jednotných podmínek pro všechny stu-
denty po celou dobu zimního zkouškového období. Zkouše-
ní bude realizováno primárně na platformě, kde probíhá vý-
uka (zejména MS Teams, Moodle, doplňkově EDIS). Konkrétní 
způsob zakončení bude studentům sdělen do 30. listopadu. 
Do konce výuky zimního semestru by v  každém předmětu 
mělo v  rámci seminářů proběhnout vyzkoušení způsobu 
zakončení „nanečisto“ tak, aby se předešlo případným tech-
nickým problémům a aby všichni studenti byli obeznámeni 
s  tím, jak bude zkoušení probíhat po věcné i  po technické 
stránce. Obecná pravidla týkající se zkoušení stanovená ve 
vnitřních předpisech UP a PF UP zůstávají zachována (počty 
termínů, lhůty apod.).

STÁTNÍ ZKOUŠKY. Státní závěrečné zkoušky se uskuteční ve 
standardním zimním termínu. Pokud to bude situace umož-
ňovat, proběhnou s dodržením všech aktuálních protiepide-
mických nařízení prezenčně.

WORKSHOP. Právnická fakulta společně s organizací proFem 
– Centrum pro oběti domácího a  sexuálního násilí, o.p.s., 
připravily pro studenty PF UP napříč obory a ročníky online 
workshop Sexuální násilí – pachatelé a oběti, mýty a realita. 
Uskuteční se v úterý 1. prosince od 13:00 na platformě Zoom. 
Přednášet bude Mgr. Veronika Ježková, vedoucí právních slu-
žeb neziskové organizace proFem, ředitelka organizace Pro 
bono aliance a  absolventka PF UP v  Olomouci. Podrobnos-
ti o  workshopu, včetně přihlašování, najdete na e-nástěnce 
nebo na fakultním facebooku. Počet účastníků není omezen. 

ASPI ŠKOLENÍ. Wolters Kluwer připravil školení určené pro 
všechny studenty se zájmem o  využívání ASPI online na 
www.aspi.cz.  Školení je nyní dočasně vedeno prostřednic-

tvím aplikace MS Teams. Na výběr jsou čtyři termíny, dva 
v  listopadu a  dva v  prosinci. Na seminář je nutné se regist-
rovat. Veškeré podrobnosti najdete na fakultním facebooku.

CENY REKTORA. Jestli považujete svou závěrečnou diplo-
movou práci nebo odborný článek za zdařilé, přihlaste je do 
soutěže o Cenu rektora UP. Do ní mohou být přihlášeni také 
studenti-sportovci, hodnotit se v tomto případě bude nejlep-
ší sportovní výkon v akademickém roce 2019/2020. Přihlášky, 
práce a potřebné podklady je nutné zaslat organizátorům do 
1. prosince 2020 (včetně). Práce obhájené v roce 2019 či 2020 
bude posuzovat komise složená ze zástupců všech fakult UP. 
Ty nejlepší pak navrhne rektorovi k  ocenění. Podrobnosti 
v Žurnále online.

DOTAZNÍK. Studentům všech fakult UP je učen dotazník, kte-
rý vznikl v  rámci centrálního rozvojového projektu Posílení 
prevence plagiátorství ve studentských pracích, do něhož je 
UP zapojena. Jeho vyplnění trvá maximálně pět minut a jeho 
cílem je analýza existující praxe výuky akademického psaní 
a případné nalezení příkladů dobré praxe. Děkujeme za váš 
čas, který věnujete vyplnění dotazníku.

 � Z AH R AN IČN Í Z ÁLE Ž ITOSTI

PŘIHLÁŠKY NA ERASMUS. Od 23. listopadu do 9. prosince 
je možné v  aplikaci na www.erasmusplus.upol.cz podávat 
přihlášky na zahraniční studijní pobyty v  rámci programu 
Erasmus+ na akademický rok 2021/2022. Ke stejnému datu 
najdou zájemci o studijní pobyt v zahraničí na elektronické 
nástěnce PF UP prezentaci k výjezdům, na kterou pak navá-
že online schůzka se zahraničním oddělením, která se bude 
konat v pátek 27. listopadu. Bližší informace ke schůzce včet-
ně linku budou zveřejněny na elektronické nástěnce PF UP. 
Krátké online motivační pohovory proběhnout v  týdnu od 
14. prosince. S  dotazy k  zahraničním studijním pobytům se 
studenti mohou obracet na zahraniční oddělení PF.

MAPA. Chcete vycestovat s  Erasmem, jen nevíte kam přes-
ně? Inspirujte se v právě spuštěné mapě našich partnerských 
univerzit a najděte tu svou. Půjde to snadno: než se stihnete 
zeptat, dozvíte se odpovědi na své základní otázky. Kam vů-
bec můžu? Stačí mi angličtina? Jaké budu mít stipendium? Co 
všechno zažijete, vám ale mapa nepoví. Rádi si však vyslech-
neme vaši odpověď, až se ze svého výjezdu vrátíte. Začněte 
tady a skončete tam, kam zapíchnete prst.

https://www.facebook.com/Pravnicka.fakulta.UP
https://www.facebook.com/events/1097914443997196/?event_time_id=1097914443997196
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/studenti-se-muzou-uchazet-o-cenu-rektora/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7CQwQAmTwsSNu9l8J12LhgQxs091aMFjIK5x8FR_5Bc7-fw/viewform?fbclid=IwAR0NnAF_jjS_LbdAfntLA92KL8ygIv3xsv0uK5MveNYuhOQ6Wl9fqoEyH7M
https://www.pf.upol.cz/studenti/zahranicni-oddeleni/#c47479


S T R A N A  3

UP. Přihlášky se podávají do 18. ledna 2021 do 17:00 hodin. 
Každý řešitel může předložit do soutěže pouze jeden projekt. 
Řešitelský tým může tvořit nejvýše 50 osob. Podrobnosti 
k soutěži ZDE.

 � RŮZN É

CENA MIROSLAVA LIBERDY.  S koncem kalendářního roku se 
blíží i  konečný termín pro podávání návrhů na Cenu Miro-
slava Liberdy za mimořádný přínos pro rozvoj PF UP v  Olo-
mouci a šíření jejího dobrého jména. Návrh na udělení Ceny 
Miroslava Liberdy může podávat každý zaměstnanec PF UP 
(včetně potenciálně oceněné osoby) děkanovi fakulty. Pí-
semný návrh musí být odůvodněn a předložen děkanovi fa-
kulty prostřednictvím sekretariátu děkana PF UP (na e-mail: 
renata.grezlova@upol.cz). Návrh lze podat do 15. prosince 
příslušného kalendářního roku. Vnitřní normu, která upravu-
je podmínky udělování této ceny, najdete na úřední desce 
PF UP nebo zde. Součástí normy je i  příloha – formulář pro 
sepsání návrhu.

ZE SENÁTU. Akademický senát UP vyzval Akademický senát 
PF UP k  nominaci zástupce jako delegáta do Sněmu Rady 
vysokých škol. Senátoři na svém listopadovém zasedání sou-
hlasili s  nominací doc. JUDr. Michaela Kohajdy, Ph.D., pro-
děkana pro doktorské studium, kvalifikační řízení a  finance. 
Michael Kohajda již členem Sněmu RVŠ byl a bude tak ve své 
práci a reprezentaci PF UP pokračovat. Zápis z listopadového 
zasedání senátu je zveřejněn na fakultní webu.

ŠKOLENÍ PRO AKADEMIKY. Právnická fakulta připravuje pro 
své zaměstnance školení zaměřené na online zkoušení. V pá-
tek 27. listopadu od 10:00 do 12:00 se uskuteční online ško-
lení věnované možnostem zkoušení na platformě Moodle. 
Pro ty, kteří se nemohou kurzu zúčastnit, bude ve spolupráci 
s  CVT připraven přehledný manuál s  nahranými instruktáž-
ními videi (odkaz na manuál bude rozeslán, jakmile bude 
připraven). Samozřejmě bude zachována také možnost kon-
zultovat konkrétní problémy. Přihlašovat na školení se mů-
žete zde. V úterý 1. prosince od 8:30 do 10:00 pak proběhne 
online školení zaměřené na možnosti zkoušení v MS Teams. 
Přihlašovat na školení se můžete na tomto odkaze. Podpo-
ru k jednotlivým platformám je možné i nadále konzultovat 
s  kolegy Milanem Fojtem (MS Teams - milan.fojt@upol.cz) 
a  Mgr. Blankou Šafaříkovou (Moodle - blanka.safarikova@
upol.cz). Požadavky na podporu, prosím, zadávejte s dosta-
tečným předstihem, nejméně 24 hodin předem.

 � VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČIN N OST

KULATÝ STŮL. Jean Monnet Centrum of Excellence na PF 
UP v oboru Evropského práva zorganizoval v rámci projektu 
Jean Monnet Network „European Union and the Challenges 
of Modern Society (Legal Issues of Digitalization, Robotizati-
on, Cyber Security and Prevention of Hybrid Threats)“ v po-
lovině listopadu výjimečnou akci. Na online odborné setkání 
– Kulatý stůl Digitální budoucnost pro evropské spotřebitele, 
které bylo určené nejen odborné veřejnosti, ale i studentům 
a  dalším vyučujícím, přijali pozvání odborníci, kteří se pro-
blematikou ochrany spotřebitele zabývají dlouhou dobu, ať 
už jde o zástupce odborné akademické obce, zástupce pra-
xe, zástupce předkladatele zákonů na ochranu spotřebitele, 
ale i zástupce neziskové organizace dTest, která chrání práva 
spotřebitelů v  České republice. Se svými příspěvky na něm 
vystoupilo celkem šest expertů na právní ochranu spotřebi-
tele – doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D. (PF UP v Olomou-
ci), prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (PF MU v  Brně), JUDr. 
Věra Knoblochová, Ph.D. (Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR), JUDr. Mária T. Patakyová, PhD. (Ústav európskeho práva, 
PF UK v  Bratislavě), Mgr. Svatava Veverková (PF MU v  Brně) 
a Mgr. Marcel Ivánek (dTest). Kulatý stůl sledovalo přes plat-
formu Zoom přes šedesát zájemců. Cílem tohoto kulatého 
stolu bylo soustředit se na vybrané problematické aspekty 
spojené se smlouvami uzavíranými se spotřebiteli v digitál-
ním světě, předestřít možné nástrahy pro spotřebitele v této 
často neregulované oblasti a poukázat a prodiskutovat (ne)
poctivé praktiky podnikatelů, jejich vývoj a případně i mož-
nou úpravu právní regulace do budoucna. 

IGA 2021. Rektor UP vyhlásil 12. ročník studentské grantové 
soutěže na UP (IGA). Cílem studentské grantové soutěže je 
podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo 
magisterského studijního programu a  financovaných z  pro-
středků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitel student-
ského projektu je student doktorského studijního programu, 
kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník 

https://www.psup.cz/iga-grantove-projekty/
https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FPF-B-20-05_Statut_Ceny_MLiberdy_final.pdf
https://www.pf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DvLCC_8CY0ugSl-1gEPeiUgcT6KKWg5Lik1PAzwbZMpURDdXRFRPNDc5TTRIM1c0QzVZQUVSVk9FTS4u 
https://bit.ly/skoleniTeams2 
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zákona o obchodních korporacích) a doc. JUDr. Filip Ščerba, 
Ph.D. (15. 12. – Novelizace trestněprávních předpisů v  roce 
2020). Podrobnosti, včetně přihlašování, najdou zájemci na 
Portále celoživotního a dalšího vzdělávání na UP v Olomouci.

Z KNIHOVNY. Knihovna UP upozorňuje uživatele, že mohou 
od listopadu využívat českou mediální databázi Anopress 
v rámci celé univerzitní sítě a také vzdáleně prostřednictvím 
VPN připojení. Více informací najdete na stránce na tomto 
odkaze. Dále je umožněn uživatelům přístup k  Národní di-
gitální knihovně označované jako Kramerius, více na této 
webové stránce.

NOC VĚDCŮ. Právnická fakulta se poprvé zapojí do celore-
publikové akce Noc vědců, letošní ročník má podtitul Člověk 
a  robot. A  to díky doc. JUDr. Filipu Melzerovi, Ph.D., L.L.M, 
který připravuje online živě vysílanou přednášku Odpověd-
nost za škodu způsobenou autonomními systémy. Vysílat se 
bude v pátek 27. listopadu od 18:00. Podrobnosti včetně od-
kazu najdete na webu Noci vědců.

NOVOROČENKY. I v  letošním roce připravuje fakulta pro své 
zaměstnance novoročenku. Přání budou k  dispozici v  elek-
tronické i  tištěné podobě a  ve dvou jazykových mutacích. 
O jejich distribuci budete včas informováni.

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ. Vzhledem k tomu, že není možné v součas-
né situaci nouzového stavu (covid-19) uskutečnit plánované 
školení řidičů referentských motorových vozidel, byla v sou-
ladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v  platném 
znění, prodloužena platnost školení, která propadají od října 
2020, a to do 31. března 2021. Platnost školení řidičů referent-
ských motorových vozidel si může zaměstnanec UP zkontro-
lovat na stránkách v Portále UP – můj profil.

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje, poslední v kalendář-
ním roce 2020, vyjde ve středu 23. prosince. Uzávěrka pro 
příjem textů bude v pátek 18. prosince.

KNIHKUPECTVÍ. Knihkupectví Leges na právnické fakultě je 
od 23. listopadu otevřeno pro výdej objednávek denně (pon-
dělí až pátek) od 10 do 16 hodin. Důležité kontakty: tel. 585 
637 803 | e-mail olomouc@knihyleges.cz.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tradiční akce určená uchazečům 
o studium – den otevřených dveří – se na Právnické fakultě 
UP uskuteční v pátek 4. prosince 2020. Vzhledem k opatřením 
souvisejícím s epidemií koronaviru se poprvé v historii fakul-
ty bude konat online. Fakulta připravuje program srovnatel-
ný s tradičním kontaktním dnem otevřených dveří. Uchazeči 
se budou moci virtuálně setkat se studenty i zástupci vedení 
fakulty a  na cokoli se zeptat. Program a  další podrobnosti 
k připravované akci najdete na fakultním webu.

PROVOZ FAKULTY V DOBĚ SVÁTKŮ. Jako každým rokem bude 
i letos na právnické fakultě po dobu vánočních svátků ome-
zen provoz z důvodu úspor za tepelnou energii a budovy bu-
dou uzavřeny. V pondělí a v úterý (21. a 22. prosince) budou 
budovy fakulty otevřeny do 18:00, ve středu (23. prosince) 
pak pouze do 13:00. V době od 24. prosince 2020 do 3. ledna 
2021 bude fakulta zcela uzavřena. Na 29. a 30. prosince bude 
vyhlášeno „děkanské volno“, na 31. prosince bude vyhlášeno 
dle harmonogramu akademického roku „rektorské volno“. 
V pondělí 28. prosince je pracovní den a je tedy nutné si na 
tento den vzít dovolenou.

POKLADNA. Vedení PF UP žádá všechny zaměstnance, aby 
nejpozději  do 16. prosince provedli vyúčtování všech zá-
loh a drobných vydání, dále pak nákup stravenek za prosinec. 
Po tomto datu již nebude nákup možný, a to vzhledem k uzá-
věrce. Zaměstnanci, kteří vyjíždějí po 16. prosinci na služební 
cestu, musí tuto skutečnost oznámit dopředu paní Evě Gru-
lichové a domluvit se s ní na vyúčtování cestovních náhrad.

WEBINÁŘE. Právnická fakulta připravila ještě do konce roku 
tři webináře určené širší odborné veřejnosti. Připravují je 
JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. (7. 12. – Zákoník práce v době pan-
demie), JUDr. Jan Lasák, LL.M. Ph.D. (1. 12. – Velká novela 

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.

https://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-0/
https://ezdroje.upol.cz/?id=80
https://ezdroje.upol.cz/?id=80
https://ezdroje.upol.cz/?&id=405
https://ezdroje.upol.cz/?&id=405
https://www.nocvedcu.cz/misto/551-pravnicka-fakulta
https://www.pf.upol.cz/studujte-u-nas/den-otevrenych-dveri/
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 � K ALE N DÁR IUM

27. listopadu Odpovědnost za škodu způsobenou autonomními systémy (přednáška doc. Melzera v rámci Noci vědců, 
18:00)

27. listopadu online školení pro akademiky zaměřené na možnosti zkoušení v Moodle (10:00–12:00)

1. prosince online školení pro akademiky zaměřené na možnosti zkoušení v MS Teams (8:30–10:00)

1. prosince Velká novela zákona o obchodních korporacích – webinář pro veřejnost (JUDr. Jan Lasák, LL.M. Ph.D.)

1. prosince konečný termín pro přihlašování odborných studentských prací do soutěže o Cenu rektora UP

1. prosince online workshop Sexuální násilí – pachatelé a oběti, mýty a realita (pro studenty PF UP, od 13:00)

4. prosince online den otevřených dveří na UP, včetně PF UP

7. prosince Zákoník práce v době pandemie – webinář pro veřejnost (JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.)

15. prosince Novelizace trestněprávních předpisů v roce 2020 – webinář pro veřejnost (doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.)

15. prosince konečný termín pro podávání návrhů na Cenu Miroslava Liberdy za mimořádný přínos pro rozvoj PF UP 
v Olomouci

16. prosince konečný termín pro vyúčtování všech záloh a drobných vydání na pokladně PF UP

23. prosince vyjde prosincový zPRÁVOdaj

24. prosince 2020 
až 3. ledna 2021 budou uzavřeny budovy PF UP

29. a 30. prosince děkanské volno

31. prosince rektorské volno


