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Univerzita Palackého získala institucionální akreditaci
Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akre-
ditaci. Co to pro vás znamená? Především zkvalitnění vašeho studia a více možností ve zkombinování toho, co chcete 
studovat.

Nově si můžete vybírat z široké studijní nabídky, a to jak z jednooborových studií, tak z nových jednooborových studií 
(completus) či z programů se specializací. Můžete ale také zkombinovat různá zaměření ve dvou studijních programech, 
to v praxi znamená, že hlavní program (maior) můžete doplnit takzvaným vedlejším programem (minor). Dejte ale při 
výběru a vyplňování přihlášky velký pozor na to, že závěrečnou práci budete v tomto případě psát jen z hlavního (maior) 
programu a nejde to během studia změnit! 

Chcete-li se věnovat do hloubky jednomu studijnímu zaměření, volíte: 
 � jednooborové studium,
 � completus – samostatný studijní program,
 � studijní program se specializací.

Chcete-li se při studiu orientovat na dvě studijní zaměření, volíte ze dvou studijních programů: 
 � maior (hlavní studijní program se závěrečnou prací, ke kterému si přibíráte studijní program minor), 
 � minor (vedlejší studijní program bez závěrečné práce).

Jelikož nové studijní programy stále aktualizujeme, doporučujeme, abyste průběžně sledovali Katalog studijních progra-
mů a oborů a informace na speciálním webu: www.studuj.upol.cz.

Studium na Právnické fakultě UP
Univerzita Palackého v Olomouci (UP) získala nově institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání Právo, což odráží 
vysokou odbornou i pedagogickou úroveň vzdělávacích a výzkumných činností, které realizuje.

Právnická fakulta UP (PF UP) zajišťuje vysokoškolské studium v magisterském programu Právo, v navazujícím magist-
erském oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo, v navazujícím magisterském programu International and 
European Law a v bakalářském programu Právo ve veřejné správě.

Po absolvování magisterského studia v programu Právo je možné na fakultě získat v rámci akreditovaného rigorózního 
řízení titul doktor práv (JUDr.) nebo pokračovat v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy, který předsta-
vuje nejvyšší dosažitelný stupeň vysokoškolského vzdělání v právu, kde lze získat titul doktor (Ph.D.).

Právnická fakulta UP zaměřila magisterský program Právo prakticky, což se projevuje v orientaci na řešení příkladů 
z praxe, rozvoji profesních dovedností a velkému množství praktických volitelných předmětů včetně v ČR nejrozvinutěj-
šího programu právních klinik, ve kterých studenti aplikují své teoretické znalosti na řešení konkrétních příkladů z praxe. 
Tento program také nabízí největší rozsah povinné výuky soukromého práva v ČR.

Důležité: Právnická fakulta UP nenabízí žádný studijní program, který by se mohl kombinovat s jiným studijním programem. 
Lze tedy vybírat jen z jednoho studijního zaměření, tzn. programu Právo, programu Právo ve veřejné správě nebo z jednoo-
borového studia Evropská studia se zaměřením na evropské právo.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Den otevřených dveří pořádá Právnická fakulta UP v pátek 7. prosince 2018 a v sobotu 19. ledna 2019 ve svých budovách 
(třída 17. listopadu 6 a 8) v době od 9 do 14 hodin. Uchazeči získají informace o nabízených studijních programech, obsa-
hu studia, požadavcích na přijetí, možnostech zahraničních studijních pobytů a stáží nebo uplatnění absolventů v praxi. 
Prohlédnou si zázemí fakulty a o zkušenosti a rady se s nimi podělí přímo studenti olomouckých práv. Mohou se těšit i na 
praktické ukázky výuky a bohatý doprovodný program.

Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola 
v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, 
práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, 
přírodovědné, zdravotnické či lékařské zaměření.
Přesvědčte se sami, co nabízí právnická fakulta (PF), která klade 
důraz i na praktické formy výuky, například dovednostní učení, 
a v klinickém právnickém vzdělávání patří mezi špičku v Evropě. 

Právnická fakulta UP
studijní oddělení
17. listopadu 8 | 771 11 Olomouc
T: 585 637 510–11, 585 637 706
E: studijni.pf@upol.cz
www.pf.upol.cz
www.facebook.com/Pravnicka.fakulta.UP
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S T U DI J N Í PRO G R A M Y PF U P PRO A K A D E M ICK Ý RO K 2019/2020
P R ÁVO V E V E Ř E J N É S P R ÁV Ě

Studium bakalářské, prezenční
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 55–60
Počet uchazečů pro akad. rok 2018/2019 357

Info o přijímacím řízení: www.pf.upol.cz (Studujte u nás)

Charakteristika
Studijní program poskytne základní klíčové, profesní i občanské kompetence nezbytné pro výkon veřejné správy a při-
pravuje tak vysoce erudované odborníky pro výkon různých činností ve veřejné správě, pro které není vyžadováno ma-
gisterské právní vzdělání.

Profil a uplatnění absolventa
Absolventi mohou získané vzdělání uplatnit jako odborní pracovníci nebo nižší či střední management ministerstev, 
jiných správních úřadů s celostátní působností, územních odborných správních úřadů, územních samosprávných celků 
(obcí a krajů), dalších veřejnoprávních korporací (komory, veřejné vysoké školy), u Policie ČR, obecních úřadů, vězeňské 
služby a justiční stráže, celní správy, jako tzv. soukromé autorizované osoby soukromého práva, případně i v jiných pro-
fesích, vyžadujících základní dovednosti nižšího či středního managementu.

Požadavky na přijetí
 � Pro přijetí je podmínkou ukončené úplné středoškolské vzdělání, což je třeba doložit maturitním vysvědčením. Fakulta 

bude pro přijímání vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společ-
ností www.scio.cz – testů Obecných předpokladů ke studiu (OSP) a Základů společenských věd (ZSV). 

 � Ke složení NSZ se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz – odkaz Přihlásit se. Uchazeč, který podá elektronickou 
přihlášku na PF UP, bude mít možnost absolvovat navíc jeden kompletní test (OSP a ZSV) u společnosti www.scio.cz 
dne 25. 5. 2019 zdarma. K využití této možnosti získá uchazeč tzv. Poukaz na NSZ – bližší informace: www.scio.cz – 
odkaz Národní srovnávací zkoušky – Fakulty VŠ – kliknout na Olomouc, UP v Olomouci, Právnická fakulta. 

 � NSZ může účastník vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek. 
 � S převodem výsledků NSZ do databáze přijímacího řízení PF UP v Olomouci vyjádří uchazeč agentuře www.scio.cz 

svůj souhlas. Uchazečům, kteří nedají souhlas s poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke 
studiu. Výsledky testů NSZ uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají. 

 � NSZ – Informace o zpracování osobních údajů: www.scio.cz/osobni-udaje/nsz.asp
 � Váhy testů NSZ: Předměty: Základy společenských věd (váha 1), Obecné studijní předpoklady (váha 1). Oddíly: ZSV – 

člověk a společnost (váha 0.2); ZSV – stát a právo (váha 0.5); ZSV – hospodářství a svět (váha 0.3); OSP – verbální 
oddíl (váha 0,7); OSP – analytický oddíl (váha 0,3).

 � V přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019 poslední přijatý uchazeč dosáhl celkem 93,1 percentil při nejvyšším 
možném zisku 200 percentil (tj. 100 percentil z OSP a 100 ze ZSV).

Přihlášky:
 � Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky. 
 � Lhůta pro podání přihlášek: od 1. 11. 2018 do 28. 2. 2019
 � Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního programu a zaplacení poplat-

ku za úkony spojené s přijímacím řízením. Výše poplatku elektronické formy přihlášky činí 690 Kč.
 � Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 690 Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, 

podrobnosti o  způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou 
úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

 � Fakulta nezasílá pozvánku k přijímacím zkouškám.
 � Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 12. 6. 2019 včetně na adresu studijního oddělení fakulty (Právnická fakulta 

Univerzity Palackého v Olomouci, třída 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) úředně ověřenou fotokopii 
maturitního vysvědčení. V pravém horním rohu fotokopie maturitního vysvědčení vyznačí studijní program, na který se hlá-
sí. Podmínka platí i pro případné absolventy vysokých škol a pro uchazeče, kteří se hlásili i v minulých letech. V případě, že 
si uchazeč podá přihlášky na více programů – zasílá úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení na každý program zvlášť.

 � Uchazeči, který neodešle ve stanoveném termínu (do 12. 6. 2019 včetně) úředně ověřenou fotokopii maturitního vy-
svědčení, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky dosažení středního vzdělání 
s maturitní zkouškou.
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P R ÁVO

Studium magisterské, prezenční
Délka studia (roky) 5
Akademický titul Mgr.
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 270–280
Počet uchazečů pro akad. rok 2018/2019 1 364

Info o přijímacím řízení: www.pf.upol.cz (Studujte u nás)

Charakteristika
Koncepce studijního programu je založena na studiu všech odvětví českého práva a práva mezinárodního a evropského. 
Jedná se o komplexní právní vzdělání poskytující kvalifikaci pro výkon regulovaných právních profesí. Standardní doba 
studia je 5 let a studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.

Profil a uplatnění absolventa
Absolvent studijního oboru najde uplatnění především v  regulovaných a  jiných právních profesích, jako např. notář, 
notářský koncipient, notářský kandidát, exekutor, exekutorský koncipient, exekutorský kandidát, advokát, advokátní 
koncipient, soudce, asistent soudce, justiční čekatel, přísedící senátu kárného soudu, státní zástupce, právní čekatel, 
asistent státního zástupce, asistent Veřejného ochránce práv, vyšší soudní úředník, vyšší úředník státního zastupitelství, 
předseda komise k projednávání přestupků nebo komise rady obce, která je pověřena projednáváním přestupků, nucený 
správce a zástupce nuceného správce pojišťovny nebo zajišťovny, likvidátor pojišťovny nebo zajišťovny, rozhodce, úředník 
v ústředních orgánech státní správy, odborný zaměstnanec v mezinárodních organizacích, právník v soukromém i nezis-
kovém sektoru. V průběhu studia budou studenti mít možnost se v rámci povinně volitelných a volitelných předmětů 
profilovat směrem ke specifickým právním oblastem podle zamýšlené oblasti uplatnění.

Požadavky na přijetí
 � Pro přijetí je podmínkou ukončené úplné středoškolské vzdělání, což je třeba doložit maturitním vysvědčením. Fakulta 

bude pro přijímání do studijního programu vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek /NSZ/ 
organizovaných společností www.scio.cz – testů Obecné studijní předpoklady (OSP) a Základy společenských věd (ZSV). 

 � Ke složení NSZ se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz – odkaz Přihlásit se. Uchazeč, který podá elektronickou 
přihlášku na PF UP, bude mít možnost absolvovat navíc jeden kompletní test (OSP a ZSV) u společnosti www.scio.cz 
dne 25. 5. 2019 zdarma. K využití této možnosti získá uchazeč tzv. Poukaz na NSZ – bližší info: www.scio.cz – odkaz 
Národní srovnávací zkoušky – Fakulty VŠ – kliknout na Olomouc, UP v Olomouci, Právnická fakulta. 

 � NSZ může účastník vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek. 
 � S převodem výsledků NSZ do databáze přijímacího řízení Právnické fakulty UP v Olomouci vyjádří uchazeč agentuře 

www.scio.cz svůj souhlas. Uchazečům, kteří nedají souhlas s poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí 
o nepřijetí ke studiu. Výsledky testů NSZ uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají. 

 � NSZ – Informace o zpracování osobních údajů: www.scio.cz/osobni-udaje/nsz.asp
 � Váhy testů NSZ: Předměty: Základy společenských věd (váha 1), Obecné studijní předpoklady (váha 1). Oddíly: ZSV – 

člověk a společnost (váha 0.2); ZSV – stát a právo (váha 0.5); ZSV – hospodářství a svět (váha 0.3); OSP – verbální 
oddíl (váha 0,7); OSP – analytický oddíl (váha 0,3).

 � V přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019 poslední přijatý uchazeč dosáhl celkem 113,3 percentil při nejvyš-
ším možném zisku 200 percentil (tj. 100 percentil z OSP a 100 ze ZSV).

Přihlášky:
 � Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky. 
 � Lhůta pro podání přihlášek: od 1. 11. 2018 do 28. 2. 2019
 � Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního programu a zaplacení poplat-

ku za úkony spojené s přijímacím řízením. Výše poplatku elektronické formy přihlášky činí 690 Kč
 � Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 690 Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, 

podrobnosti o  způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou 
úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

 � Fakulta nezasílá pozvánku k přijímacím zkouškám.
 � Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 12. 6. 2019 včetně na adresu studijního oddělení fakulty (Právnická fa-

kulta Univerzity Palackého v Olomouci, třída 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) úředně ověřenou 
fotokopii maturitního vysvědčení. V pravém horním rohu fotokopie maturitního vysvědčení vyznačí studijní program, 
na který se hlásí. Podmínka platí i pro případné absolventy vysokých škol a pro uchazeče, kteří se hlásili i v minulých 
letech. V případě, že si uchazeč podá přihlášky na více programů – zasílá úředně ověřené kopie maturitního vysvědče-
ní na každý program zvlášť. Uchazeči, který neodešle ve stanoveném termínu (do 12. 6. 2019 včetně) úředně ověřenou 
fotokopii maturitního vysvědčení, bude vydáno rozhodnutí o  nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky 
dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
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E V RO P S K Á S T U D I A S E Z A M Ě Ř E N Í M N A E V RO P S K É P R ÁVO

Studium jednooborové, magisterské navazující, prezenční
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 25–30
Počet uchazečů pro akad. rok 2018/2019 48

Info o přijímacím řízení: www.pf.upol.cz (Studujte u nás)

Charakteristika
Hlavním cílem dvouletého magisterského programu je připravit odborníky, kteří propojí již získané znalosti původního 
oboru s hlubokými znalostmi evropských integračních procesů a evropského práva. Přestože je studium organizováno a za-
bezpečováno právnickou fakultou, absolventi programu budou nositelé titulu magistr evropských studií a evropského práva.

Profil a uplatnění absolventa
Absolvent studijního programu najde uplatnění především ve veřejné správě na všech úrovních, kde je dlouhodobý 
nedostatek odborníků na evropské integrační procesy, konkrétně ve státních institucích (Úřad vlády, ministerstva nebo 
veřejná správa na úrovni krajů), samosprávních institucích (krajská a obecní správa), institucích Evropské unie a  jejich 
přidružených organizacích, evropských regionálních agenturách. Mimo oblast veřejné správy mnoho absolventů získává 
uplatnění i v českých nebo zahraničních soukromých firmách, ať již jde o malé a střední podniky nebo nadnárodní kor-
porace, banky nebo právnické firmy.

Požadavky na přijetí 
 � Pro přijetí do tohoto programu je podmínkou ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň v bakalářském stupni, což 

je třeba doložit příslušným bakalářským, magisterským nebo inženýrským diplomem. Fakulta bude pro přijímání do 
studijního oboru vycházet z výsledků testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.
scio.cz – Test ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií /ZSV ES/.

 � Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz – odkaz registrace. 
Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na PF UP, bude mít možnost absolvovat navíc jeden kompletní test (Test 
ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií) u společnosti www.scio.cz dne 25. 5. 2019 zdarma. K vy-
užití této možnosti získá uchazeč tzv. Poukaz na NSZ – bližší informace: www.scio.cz – odkaz Národní srovnávací 
zkoušky – Fakulty VŠ – kliknout na Olomouc, UP v Olomouci, Právnická fakulta. 

 � NSZ může účastník vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek. S převodem výsledků NSZ do 
databáze přijímacího řízení Právnické fakulty UP v  Olomouci vyjádří uchazeč agentuře www.scio.cz svůj souhlas. 
Uchazečům, kteří nedají souhlas s poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vý-
sledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají.

 � NSZ – Informace o zpracování osobních údajů: www.scio.cz/osobni-udaje/nsz.asp

Přihlášky: 
 � Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky. 
 � Termín podání přihlášek: od 1. 11. 2018 do 28. 2. 2019
 � Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního programu a zaplacení poplat-

ku za úkony spojené s přijímacím řízením. Výše administrativního poplatku elektronické formy přihlášky činí 690 Kč.
 � Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 690 Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu 

či oboru, podrobnosti o  způsobu platby a  platební údaje jsou uvedeny v  e-přihlášce. Poplatek je nevratný. Pouze 
úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

 � Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 28. 6. 2019 včetně na adresu studijního oddělení fakulty (Právnická fa-
kulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) úředně ověřenou 
fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o  řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou 
zkouškou). Podmínka platí i pro případné uchazeče z minulých let. Uchazeči, který neodešle ve stanoveném termí-
nu (do 28. 6. 2019 včetně) úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o řádném ukončení 
vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou), bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí pro nesplnění zákonné 
podmínky ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

Další informace
Požadovaná zdravotní způsobilost u zmíněných studijních programů PF UP není vyžadována.
Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas v e-přihlášce, doručena prostřednictvím el. 
informač. systému UP v Olomouci. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních 
rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou 
uchazeče na doručovací adresu uvedenou v e-přihlášce.


