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 � STROM NADĚJE A SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ              
POSLAL NA DOBROU VĚC BEZMÁLA 130 TISÍC 
KORUN

Na začátku nebyla žádná velká očekávání, zato na konci je 
129 188 korun a k tomu věcné dary. To vše věnované na dob-
rou věc převážně zaměstnanci, studenty a absolventy práv-
nické fakulty. Takovým výsledkem skončil Strom naděje a spl-
něných přání, aktivita právnické fakulty v čase adventu. 
Konec roku je na právnické fakultě spojen s charitou a pomo-
cí druhým již tradičně. Letos se však kvůli epidemii korona-
viru nemohla uskutečnit dražba zážitků, a  tak fakulta přišla 
s  novinkou. Vytvořila speciální webovou stránku Strom na-
děje a  splněných přání, kde děkovala svým zaměstnancům, 
studentům a  absolventům, kteří přispívali, pomáhali, obda-
rovávali, a tak postupně společně inspirovali ostatní. 
„Každému, kdo podpořil jakoukoli formou – finančním či 
věcným darem – jakoukoli organizaci, člověka, iniciativu 
a  podobně, jsme pověsili na fakultní Strom naděje a  splně-
ných přání speciální baňku s  jeho jménem,“ popsala aktivi-
tu Renáta Šínová, proděkanka pro komunikaci, vnější vztahy 
a konferenční činnost. S tím, že cílem aktivity bylo poděkovat 
dárcům a  také ukázat, že je na ně fakulta hrdá. „Také jsme 
se chtěli vzájemně inspirovat a  jako fakulta motivovat další. 
A to se povedlo. Na našem stromě visí například baňky kole-
gů z přírodovědecké i filozofické fakulty.“
Na konci adventu se na špici stromu třpytila celková daro-
vaná částka 129 188 korun a k tomu řada věcných darů. „Na 
začátku akce jsme neměli žádná velká očekávaní. Jen jsme 
tajně doufali, že vyvoláme vlnu pomoci. Děkujeme všem, 
kteří se zapojili,“ zhodnotila Renáta Šínová.

Přestože dárci mohli přispívat a pomáhat komukoli, pod virtu-
álním fakultním stromem byl i tip, kam s darovanou částkou. 
Šlo o  iniciativu Zdeňka Červínka z  katedry ústavního práva, 
který upozornil na složitou finanční situaci rodiny svého ka-
maráda, jejichž synovi Kubovi byl diagnostikován autismus 
a bude potřebovat dlouhodobou léčbu. Rodině malého Kuby 
nakonec putovala díky stromu z fakulty částka 15 000 korun. 
Mezi dárci byl například tým složený ze členů katedry polito-
logie a společenských věd. „Rádi jsme podpořili konkrétní ro-
dinu, navíc mající vztah k univerzitě. To, že jsme postupovali 
z většiny společně jako tým, bylo díky spontánnímu nápadu,“ 
řekla Petra Měšťánková, vedoucí katedry.
Ostatní dárci přispěli zhruba čtyřem desítkám spolků a orga-
nizacím. Mezi podpořenými byly například mobilní hospicy 
Ondrášek a Nejste sami, Charita Olomouc, Liga proti rakovině, 
Klub svobodných matek, Základní škola Jasněnka, Ježíškova 
vnoučata, Vánoce pro všechny, Spolek Brontosaurus, Post 
Bellum nebo spolky na ochranu zvířat. „Fakultní Strom naděje 
považuji za skvělý nápad jako paralelu k  tradiční dražbě zá-
žitků na vánočním večírku. Sama jsem přispěla olomouckému 
útulku. Myslím si, že se aktivita musela líbit, a určitě popostr-
čila každého, kdo nejen o vánočním čase uvažuje o nějakém 
tom dobrém skutku,“ uvedla Karolína Foukalová, absolventka 
fakulty.
Zářící Strom naděje a  splněných přání PF UP a  také seznam 
dárců si můžete prohlédnout na webu.

https://stromnadeje.upol.cz/
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 � SLOVO DĚ K ANA

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
milé studentky a milí studenti,

dovolte mi pozdravit vás krátce na konci kalendářního roku 
2020 – roku, který byl velmi náročný pro nás všechny. Jsem rád, 
že se z hlediska výuky i provozu fakulty vše podařilo zvládnout, 
a  to díky plnému nasazení každého jednoho z  vás. Proto vám 
chci popřát zasloužený klidný konec roku a  vše dobré v  celém 
roce 2021. Těším se, že se v něm potkáme. 

Pokojné svátky.
Václav Stehlík, děkan

 � ZE SE NÁTU

STRATEGICKÝ ZÁMĚR. Akademický senát PF UP na svém pro-
sincovém zasedání schválil po projednání ve Vědecké radě 
PF UP Strategický záměr PF UP 21+ dle předloženého návrhu.

JEDNACÍ ŘÁD. Předseda AS PF UP doc. JUDr. Michal Bartoň, 
Ph.D. na prosincovém zasedání předložil ke schválení změnu 
Jednacího řádu Akademického senátu PF UP. Cílem návrhu 
bylo formalizovat možnost jednání formou videokonference, 
v souladu s tím byla upravena též zmínka o tajném hlasování. 
Senátoři vnitřní předpis, kterým se mění Jednací řád AS PF 
UP č. PF-A-17/02, dle předloženého návrhu schválili. 

USNESENÍ. Senátoři na svém posledním zasedání v letošním 
kalendářním roce – 7. prosince – přijali také dvě usnesení. „AS 
PF UP v reakci na iniciativu AS PřF UP ze dne 4. listopadu 2020 
považuje zahájení procesu odvolání rektora za nejzazší mož-
nost řešení vzniklé situace a má za to, že všechny standardní 
mechanismy řešení nebyly dosud vyčerpány.“ A druhé usne-
sení: „Současně AS PF UP vyjadřuje podporu ochraně princi-
pu akademické samosprávy fakult napříč UP.“

 � STUDE NTSK É Z ÁLE Ž ITOSTI

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ. Pro zimní zkouškové období akademic-
kého roku 2020/2021 zvolilo vedení právnické fakulty plně 
online podobu. S ohledem na vývoj epidemické situace tato 
podoba představovala jedinou možnost, jak zajistit předví-
datelnost a jednotné podmínky během celého zkouškového 
období. Vzhledem k  rozdílnosti obsahu jednotlivých před-
mětů i  způsobů jejich zakončení vedení PF UP nestanovilo 
žádný jednotný způsob zkoušení – nastavení podmínek za-
končení bylo plně v kompetenci garantů jednotlivých před-
mětů. Podmínky zakončení předmětů již byly zveřejněny 
a termíny vypsány. Podněty ke zkoušení je vhodné adresovat 
primárně garantům předmětů, zejména jde-li o připomínky 
ke konkrétnímu předmětu. Pokud nechcete být s podnětem 
nijak osobně spojováni, můžete jej učinit prostřednictvím 
studentských zástupců v AS PF UP.  Podrobné informace ke 
zkouškovému období zimního semestru od proděkana JUDr. 
Maxima Tomoszka, Ph.D. najdete na e-nástěnce (zavěšeno 
dne 16. prosince 2020). Současně byly všem studentům fa-
kulty zaslány e-mailem.

LETNÍ SEMESTR. K  průběhu výuky v  letním semestru, která 
podle harmonogramu akademického roku začne na PF UP 
15. února 2021, zatím žádné závazné informace nebo pokyny 
nebyly vydány a vzhledem k nepředvídatelnému vývoji epi-
demické situace nelze v současné době ani odhadovat, jakým 
způsobem bude možné výuku v letním semestru realizovat. 
Pokud by se vycházelo z aktuální podoby protiepidemického 
systému, i na nejnižším stupni je např. limitován počet osob 
na hromadných akcích způsobem, který neumožňuje konat 
prezenční výuku zcela standardním způsobem bez jakýchko-
li omezení. Je tedy velmi pravděpodobné, že určitá omeze-
ní pro výuku v letním semestru budou uplatněna, klíčový je 
však jejich rozsah a ten bude možné upřesnit teprve v návaz-
nosti na vývoj situace v první polovině ledna 2021. Nebude-li 
do té doby existovat jasně formulovaný jednotný postup UP 
nebo jednoznačné opatření ústředních orgánů státu, bude 
vedení fakulty podobně jako při organizaci zimního semest-
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SOUTĚŽ. Už poosmé vyhlásila Liga lidských práv soutěž pro 
studenty právnických fakult Lidskoprávní moot court. Fa-
kultní kolo této celostátní soutěže se uskutečnilo v prosinci. 
Kvůli epidemii koronaviru se poprvé v historii konalo online. 
„Drobně jsme museli upravit pravidla soutěže, aby novému 
prostředí vyhovovala. Jsem rád, že i  přes řadu komplikací 
se nám podařilo fakultní kolo realizovat, a  že proběhlo bez 
technických potíží,“ zhodnotil JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D., 
koordinátor soutěže na PF UP. Výkony soutěžících posuzoval 
panel soudců z katedry ústavního práva ve složení doc. JUDr. 
Michal Bartoň, Ph.D., JUDr. Bc. Marian Kokeš, Ph.D. a Mgr. Jan 
Kratochvíl, Ph.D. Do celostátního kola nakonec postoupil tým 
ve složení: Kateřina Kaprálová, Jakub Kvapil a  Matěj Landa 
pod vedením Mgr. Martiny Grochové, Ph.D. Tým se v březnu 
utká na Ústavním soudě s vítězi z brněnské a pražské fakulty. 
„Věřím, že pro soutěžící byla účast v soutěži přínosem, proto-
že i zde platí, že v první řadě nejde o vítězství, ale především 
o  možnost si vyzkoušet vlastní argumentační dovednosti 
a schopnosti. Vím, že příští ročník je ještě daleko, ale pokud 
o účasti v moot courtu uvažujete, tak do toho určitě jděte,“ 
dodal Zdeněk Červínek.

 � VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČIN N OST

KOMENTÁŘ. V nakladatelství C.H. Beck vyšel v polovině pro-
since dvousvazkový Trestní zákoník. Komentář. Vedoucím 
autorského týmu byl doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., vedoucí 
katedry trestního práva PF UP. Na komentáři, který má přes 
3300 stran, spolu s  ním pracovalo devět předních expertů 
na trestní právo a  jeden na mezinárodní právo. Z  olomouc-
ké fakulty to byly tito akademici: JUDr. Bronislava Coufalová, 
Ph.D., JUDr. Ondřej Svaček, LL.M. Ph.D. a JUDr. Roman Viche-
rek, Ph.D. Mezi spoluautory je také absolventka olomoucké 
fakulty JUDr. Veronika Ščerbová, Ph.D. Autorský tým připra-
voval tuto odbornou publikaci přes tři roky. Komentář v plné 
míře reflektuje desetiletý vývoj od přijetí trestního zákoníku 
v  oblasti legislativy, judikatury i  doktríny. Reflektuje právní 
úpravu účinnou k  1. 1. 2021, přičemž jako poslední byla zo-

ru vycházet z  obecně přípustných variant realizace výuky 
a  podle aktuálního vývoje situace zvolí nejvhodnější mož-
nost. Vedení fakulty by rádo nejpozději 3 týdny před začát-
kem letního semestru sdělilo základní informace o  podobě 
výuky, aby studenti tomu mohli přizpůsobit plánování jiných 
aktivit a vyřešit případné logistické záležitosti.

ÚSPĚCH. Tým olomouckých studentů ve složení Natálie Vai-
cová, Jakub Holčák a Tereza Tina Rašťáková získal hlavní cenu 
v celostátní soutěži Spotřebitelskoprávní moot court. Zkusit 
si roli advokátů před fiktivním soudem se letos rozhodlo 40 
týmů ze všech právnických fakult v  České republice. Celý 
druhý ročník soutěže, včetně ústního kola, se uskutečnil dis-
tančně. Vyhlašovatelem a hlavním organizátorem klání byla 
spotřebitelská organizace dTest, spolupořadatelem se letos 
stala olomoucká právnická fakulta. O soutěži informoval Žur-
nál online.

PŘIHLASTE SE. Centrum pro klinické právní vzdělávání PF UP 
vyhlásilo výběrové řízení do právních klinik. Přihlášky s veš-
kerými podrobnostmi najdete ve zprávě s datem 1. prosince 
na e-nástěnce PF UP. Vyberte si předmět podle svého zájmu. 
Chcete pracovat na reálných případech klientů? Přihlaste se 
do Studentské právní poradny (konečný termín pro přihlašo-
vání: 31. ledna 2021). Zajímá vás Street Law, tedy předměty 
Právo pro každý den 1, 2 a simulované soudní jednání? V tom 
případě tato přihláška čeká na vás (konečný termín pro při-
hlašování: 31. prosince 2020). Stěžejním účelem Mediační 
kliniky je podpora a  rozvoj mediačních dovedností a  jejich 
praktické využití v  reálných případech. Přihlásit se můžete 
i sem (konečný termín pro přihlašování: 27. ledna 2021).

EVALUACE. S blížícím se koncem zimního semestru je tu pra-
videlná studentská evaluace. Zapojte se, prosím, do online 
dotazníku, jehož vyplnění vám zabere pár minut a  můžete 
díky němu ovlivnit podobu studijních programů a předmě-
tů do budoucna. Na stránkách eval.upol.cz či přes Portál UP 
můžete své názory, podněty a hodnocení vyplňovat až do 12. 
února 2021.

https://www.beck.cz/trestni-zakonik-komentar-2-svazky
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/v-simulovanem-soudnim-sporu-zvitezili-olomoucti-studenti-prav/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/v-simulovanem-soudnim-sporu-zvitezili-olomoucti-studenti-prav/
https://eval.upol.cz/StudentEvaluation
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v současnosti docentem na Právnické fakultě UK. Debata se 
zaměřila především na analýzu hlavních otázek souvisejících 
s  autonomními systémy a  umělou inteligencí, jako jsou vý-
zvy v oblasti odpovědnosti za škodu, problematické aspekty 
lidských práv a práv robotů nebo etická dilemata související 
s novými technologiemi. Debata se týkala také vývoje klíčo-
vých dokumentů a základních principů, které v budoucnosti 
mohou sloužit jako podklad pro právní regulaci robotů. Dru-
hou akcí pak byla online přednáška Právo být zapomenut (ri-
ght to be forgotten) v judikatuře Soudního dvora EU, která se 
konala 15. prosince. Přednášejícím hostem byl JUDr. Jan M. 
Passer, Ph.D., LL.M., soudce Soudního dvora Evropské unie.

SVOČ 2021. Děkan PF UP vyhlásil již 15. ročník soutěže stu-
dentských odborných prací – SVOČ 2021. Soutěže se může 
zúčastnit student fakulty, který je zapsán v  bakalářském, 
magisterském nebo doktorském studijním programu, a  to 
samostatně nebo v rámci soutěžního týmu. Hodnocení bude 
dvoukolové (písemné a  ústní) a  studenti, jejichž soutěžní 
práce bude navržena k ocenění, získají finanční odměnu for-
mou mimořádného jednorázového stipendia. Soutěžní prá-
ce se zasílají na e-mail svoc.pf@upol.cz a konečný termín pro 
zaslání je 17. dubna 2021. V  případě dotazů se obracejte na 
Ing. Kristýnu Ondráčkovou, referentku vědy a výzkumu (kris-
tyna.ondrackova@upol.cz, 585637513). Veškeré podrobnosti 
k soutěži najdete na elektronické nástěnce ve zprávě ze dne 
16. prosince nebo na fakultním webu.

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 
UP. Přihlášky se podávají do 18. ledna 2021 do 17:00 hodin. 
Každý řešitel může předložit do soutěže pouze jeden projekt. 

hledněna novela provedená zákonem č. 336/2020 Sb. Při 
sestavování komentáře byl kladen zásadní důraz na to, aby 
vyhovoval potřebám praxe.

GAČR. S  prestižní finanční podporou Grantové agentury ČR 
bude v  následujících třech letech pracovat řešitelský tým 
JUDr. Zdeňka Červínka, Ph.D. z  katedry ústavního práva. 
Grant získal projekt nazvaný Metoda proporcionality: Na ces-
tě za „optimálním“ vymezením její působnosti. V řešitelském 
týmu je také Mgr. Jan Kratochvíl, Ph.D. ze stejné katedry. Pod-
le Dagmar Skoupilové z Centra pro podporu vědy a výzkumu 
na PF UP má fakulta stále ještě ve hře o prestižní granty další 
tři podané projekty. Ty čekají na dokončení hodnocení mezi-
národních projektů na jaro 2021 a mohou být ještě financo-
vány ze zůstatku alokace.

MONOGRAFIE. Nakladatelství Wolters Kluwer ČR vydalo 
v prosinci monografii Právo na informace o životním prostře-
dí ve středoevropském kontextu. Autory této nové publika-
ce jsou JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D. z katedry správního práva 
a  finančního práva a  doktorand téže katedry Mgr. Jan Hak. 
Čtenáři díky této knize získají ucelenou představu o tom, jak 
je v současnosti uplatňováno právo na přístup k informacím 
o životním prostředí v Česku, na Slovensku, v Rakousku, v Ně-
mecku a v Polsku. Více o publikaci na stránkách nakladatel-
ství.

JEAN MONNET NETWORK. Hned dvě akce pro studenty, vy-
učující i  širší odbornou veřejnost se podařilo v prosinci zor-
ganizovat Jean Monnet Centre of Excellence na PF UP v obo-
ru Evropského práva, které je koordinátorem Jean Monnet 
Networku. Kvůli epidemii koronaviru se obě aktivity konaly 
ve virtuálním prostředí. Dne 8. prosince se uskutečnil kula-
tý stůl Robotizace, digitalizace a  kybernetická bezpečnost 
v  rámci budoucího vývoje EU – pohled z Evropského parla-
mentu. Setkání se účastnili místopředsedkyně Evropského 
parlamentu Dita Charanzová a Pavel Svoboda, bývalý euro-
poslanec a  předseda Výboru pro právní záležitosti, který je 

https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/pravo-na-informace-o-zivotnim-prostredi-ve-stredoevropskem-kontextu.p5859.html
https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/pravo-na-informace-o-zivotnim-prostredi-ve-stredoevropskem-kontextu.p5859.html
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síť našich fakultních škol,“ řekla Renáta Šínová, proděkanka 
pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tradiční akce určená uchazečům 
o studium – den otevřených dveří – se na Právnické fakultě 
UP uskuteční v sobotu 16. ledna 2021. Vzhledem k opatřením 
souvisejícím s epidemií koronaviru se i druhý den otevřených 
dveří v  tomto akademickém roce bude konat online. Fakul-
ta připravuje program srovnatelný s  tradičním kontaktním 
dnem otevřených dveří. Uchazeči se budou moci virtuálně 
setkat se studenty i zástupci vedení fakulty a na cokoli se ze-
ptat. Program a další podrobnosti k připravované akci najde-
te na fakultním webu.

PROVOZ FAKULTY. Jako každým rokem bude i letos na práv-
nické fakultě po dobu vánočních svátků omezen provoz 
z důvodu úspor za tepelnou energii a budovy budou v době 
od 24. prosince 2020 do 3. ledna 2021 uzavřeny. Na 29. a 30. 
prosince je vyhlášeno „děkanské volno“, na 31. prosince je 
vyhlášeno dle harmonogramu akademického roku „rektor-
ské volno“. 

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje, první v kalendářním 
roce 2021, vyjde ve středu 27. ledna. Uzávěrka pro příjem tex-
tů bude v pátek 22. ledna.

Řešitelský tým může tvořit nejvýše 50 osob. Podrobnosti 
k soutěži ZDE.

 � RŮZN É

REZIGNACE REKTORA. Rektor UP prof. Mgr. Jaroslav Miller, 
M.A., Ph.D. na jednání Akademického senátu UP dne 17. 
prosince oznámil svůj úmysl rezignovat na funkci ke konci 
dubna. Své důvody, odvíjející se od sporů kolem zřizování 
výzkumného ústavu CATRIN, podrobněji vysvětluje na svém 
blogu.

STIPENDIUM PETRA ZOUBKA. V  polovině prosince nabyla 
platnosti nová vnitřní norma PF UP o přiznání stipendia Petra 
Zoubka mimořádně nadaným studentům. Právnická fakulta 
společně s Nadačním fondem Petra Zoubka, který nese jmé-
no po výjimečném studentovi olomoucké právnické fakulty, 
který těsně před dokončením studia podlehl vážné nemoci, 
tak budou finančně podporovat mimořádně aktivní a nada-
né studenty, kteří svou výjimečností naplňují vize a poslání 
podobné těm, které měl Petr Zoubek. Vnitřní norma PF-B-
20/07 je zveřejněna na úřední desce fakulty.

KNIHOVNA. Knihovna UP, včetně pobočky na právnické fa-
kultě, je od 21. prosince 2020 do 3. ledna 2021 uzavřena z dů-
vodů vánočních svátků.

LEGES. Knihkupectví Leges na právnické fakultě bude po 
dobu vánočních svátků uzavřeno. Otevře se v  pondělí 4. 
ledna 2021 pravděpodobně s  běžnou prodejní dobou. Kvů-
li možným aktuálním změnám doporučujeme sledovat web 
knihkupectví.

FAKULTNÍ ŠKOLA. Titul „Fakultní škola Právnické fakulty UP 
v Olomouci“ užívá už pět středních škol. Nejnověji Jazykové 
a  humanitní gymnázium PRIGO v  Ostravě, Mariánských Ho-
rách. Podepsaná smlouva o  spolupráci zavazuje obě školy 
společně podporovat zájem středoškoláků o právo, vyhledá-
vat a  pracovat s  talentovanými studenty nebo podporovat 
další vzdělávání středoškolských učitelů. Jednání o  možné 
spolupráci obou subjektů začala už v létě, doplnily je vzájem-
né návštěvy a vše vyvrcholilo nyní podpisem rámcové smlou-
vy o spolupráci. „Gymnázium PRIGO realizuje kvalitní výuku 
základů společenských věd, zahrnující také podstatnou část 
zaměřenou na právo, která poskytuje studentům nejen zna-
lostní přehled, ale rozvíjí v nich kritické myšlení. Gymnázium 
splňuje i další kritéria. Jsme rádi, že právě tato škola rozšířila 

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://www.pf.upol.cz/studujte-u-nas/den-otevrenych-dveri/
https://www.psup.cz/iga-grantove-projekty/
https://jaroslavmiller.cz/18-12-20/?fbclid=IwAR09N23-0x8UWX8IPRG9sdox85tgqiJIkHukdhgcXWZX7ozAuy7e-xM8kVY
https://jaroslavmiller.cz/18-12-20/?fbclid=IwAR09N23-0x8UWX8IPRG9sdox85tgqiJIkHukdhgcXWZX7ozAuy7e-xM8kVY
https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FPF-B-20-07_Stipendium_Petra_Zoubka.pdf
https://www.knihyleges.cz/kontakt
https://www.knihyleges.cz/kontakt


S T R A N A  6

zPRÁVOdaj Právnické fakulty Univerzity Palackého | vychází jako měsíčník | za obsah odpovídají doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D., 
proděkanka JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. | sazba: Gabriela Knýblová | úvodní text a editor: Mgr. Eva Hrudníková | E: komunikace.pf@upol.cz, T: 585 637 507 | vydání 10/2020

 � K ALE N DÁR IUM

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

29. a 30. prosince děkanské volno

31. prosince rektorské volno

16. ledna online den otevřených dveří na UP, včetně PF UP

18. ledna konečný termín pro podání přihlášky do grantové soutěže IGA 2021

23. ledna uplyne 30 let ode dne, kdy AS UP rozhodl o znovuobnovení PF UP

15. února zahájení výuky v letním semestru


