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Univerzita Palackého v Olomouci 
Právnická fakulta 
Akademický senát

Zápis ze zasedání Akademického senátu
Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
dne 9. 6. 2008


Program zasedání AS PF UP: 

	Projednávání fakultních rozpočtů v následujících letech, hospodářský výsledek PF UP v roce 2007 a související rozpočtové otázky 

Různé 

Zasedání AS PF UP začalo v 17.07 hod. v místnosti č. 7 na budově A. 

Přítomni: Josef Kaštil, Zdeněk Mezuláník, Ing. Richard Pospíšil, Ph.D., JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph.D., JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M., Ondřej Šmíd, JUDr. Blanka Tomančáková, Ph.D., LL.M.,  JUDr. Maxim Tomoszek, Petr Zatloukal (celkem 9).

Omluveni: Mgr. Michal Černý, Ph.D., Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc., JUDr. Veronika Tomoszková, Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., Jana Zesevičová. 

Před projednáním 1. bodu programu byly projednány některé aktuální otázky: 

A) Na žádost přítomné paní děkanky byla projednána otázka související s Národním referenčním rámcem excelence v rámci Reformy výzkumu, vývoje a inovací, do které nebyl zařazen obor právních věd (v komisi, která se danou věcí zabývala, nebyl jediný právník). Proti této skutečnosti se v oblasti právní vědy a právnického vzdělávání vzedmula vlna protestu a naše Fakulta nemůže zůstat pozadu. Proto byl připraven ze strany paní děkanky dopis adresovaný předsedovi vlády ČR, který vyjadřuje nesouhlas s danou skutečností. K dané věci byla vedena v AS PF UP diskuse a po jejím skončení přijal AS PF UP následující usnesení: 

AS PF UP vyjadřuje zásadní nesouhlas se skutečností, že do Národního referenčního rámce excelence v rámci Reformy výzkumu, vývoje a inovací nebyl zařazen obor AG – Právní vědy               a souhlasí s postupem děkanky PF UP v dalších jednáních v této záležitosti. 

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, nikdo se nezdržel. 

B) Pan tajemník podal informaci o tom, že došlo k jeho setkání s paní děkankou a pracovníky nakladatelství Linde. Výsledkem setkání bylo, že  od září bude v nakladatelství Linde umístěna další kopírka, která bude k dispozici studentům. 

C) Již dříve byl rozeslán členům AS PF UP materiál, z něhož vyplýval výklad našich právních předpisů, že by měli členové AS PF UP podávat majetková přiznání podle zákona o střetu zájmů. Pan tajemník poskytl informaci, že hovořil s p. prorektorkou doc. Lochmanovou, od níž dostal informaci (zatím ústní, později má být i písemná) z příslušného ministerstva, že členové AS PF UP nebudou muset uvedená přiznání podávat. 


K 1. bodu programu:  

Pan tajemník poskytl členům AS PF UP výklad týkající se rozpočtu, nákladů a výnosů. Pokud jde o naše příjmy, největší částku činí dotace od státu na studenta. Dále jde o příjmy z pronájmu místností (na konference a podobné akce), příjmem jsou též poplatky studentů a výnosy z Centra distančního vzdělávání. S některými položkami rozpočtu je možné pohnout. AS PF UP se proto může vyjádřit, co je potřeba financovat a pan tajemník promyslí, co by se v té věci dalo učinit. Pokud bude v této oblasti nějaký námět, je možné se na pana tajemníka obrátit e-mailem. 

 
Ke 2. bodu programu: 

A) Předseda AS PF UP informoval, že vzhledem k tomu, že dosavadní členka AS PF UP Eva Feichtingerová úspěšně zakončila studia na PF UP, zanikl jí senátorský mandát v AS PF UP. Proto se předseda AS PF UP obrátil na prvního náhradníka v pořadí, Karinu Rovňákovou, zda hodlá v AS PF UP působit. Obdržel však od ní informaci, že z důvodu toho, že uvažuje v následujícím semestru o individuálním studijním plánu a nebude moci být často v Olomouci, nehodlá působit v AS PF UP. Předseda AS PF UP se proto obrátil na dalšího náhradníka v pořadí, Mgr. Radoslava Lavičku. V době jednání AS PF UP ještě nebyla známa jeho reakce. 
Pozn.: po skončení jednání AS PF UP obdržel předseda AS PF UP od Mgr. Lavičky informaci, že hodlá v AS PF UP působit. Členem AS PF UP tak je nově Mgr. Lavička. 

B) Vzhledem k budoucímu zaneprázdnění Dr. Tomoszkové, která se stará i webové stránky AS PF UP, byl požádán o správu těchto stránek Dr. Tomoszek, který s touto činností vyslovil souhlas. AS PF UP svým konsensem vyslovil s danou skutečností souhlas. 

C) Předseda AS PF UP informoval, že již proběhlo 1. zasedání Legislativní komise AS PF UP (dále LK). LK zvolila svého předsedu (Dr. Sovinský) a místopředsedu (Petr Zatloukal). Členové LK se shodli na tom, že dosavadní Volební a jednací řád AS PF UP (dále VJŘ) je možné vzít za základ  pro novelizaci. Předseda LK se obrátí na členy AS PF UP a vedení PF UP se žádostí, aby mu do 30.6. poslali své případné návrhy pro novelizaci. 

D) Na závěr jednání byla diskutována otázka pevných jednacích dnů AS PF UP. Po skončení diskuse přijal AS PF UP následující usnesení: 

AS PF UP stanovuje počínaje zářím 2008 svým jednacím dnem každou 3. středu v měsíci  od 17.00 hodin. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 1, 1 se zdržel. 


V 18.15 hod. zasedání AS PF UP skončeno. 

V Olomouci, dne 12. 6. 2008. 

JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph.D. 
předseda AS PF UP 





Usnesení přijatá na zasedání AS PF UP dne 9.6.2008: 

AS PF UP vyjadřuje zásadní nesouhlas se skutečností, že do Národního referenčního rámce excelence v rámci Reformy výzkumu, vývoje a inovací nebyl zařazen obor AG – Právní vědy               a souhlasí s postupem děkanky PF UP v dalších jednáních v této záležitosti. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AS PF UP stanovuje počínaje zářím 2008 svým jednacím dnem každou 3. středu v měsíci  od 17.00 hodin. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam záležitostí, jimž bude vhodné se věnovat na některém z příštích zasedání AS PF UP: 

	směrnice týkající se účasti studentů PF UP v programu Erasmus;

směrnice týkající se diplomových prací;
novelizace VJŘ AS PF UP; 
zbývající oblasti dle materiálu zpracovaného Janou Zesevičovou. 








