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Univerzita Palackého v Olomouci 
Právnická fakulta 
Akademický senát

Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu 
Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
dne 4. 3. 2008

Program mimořádného zasedání AS PF UP: 

	Projednání otázky účasti AS PF UP na řízení vedeném u Městského soudu v Praze ve věci podané správní žaloby 


Přítomni: Josef Kaštil, Zdeněk Mezuláník, Ing. Richard Pospíšil, Ph.D., JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph.D., Mgr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M., Ondřej Šmíd, JUDr. Maxim Tomoszek, JUDr. Veronika Tomoszková, Jana Zesevičová (celkem 9).

Omluveni: Mgr. Mgr. Bc. Ivo Beneda, Eva Feichtingerová, Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc., JUDr. Blanka Tomančáková, Ph.D., LL.M., Petr Zatloukal, Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.

Mimořádné zasedání AS PF UP začalo v 11.23 hodin v zasedací místnosti PF UP (č. 7, budova A). 

K 1. bodu programu: 

V úvodu zasedání předseda AS PF UP stručně shrnul předmět jednání a otevřel k věci diskusi. V diskusi zazněly jak argumenty pro účast AS PF UP na předmětném řízení, tak argumenty proti. Objevila se poznámka, zda vůbec může AS PF UP u soudu jako zúčastněná osoba vystupovat, a pokud ano, tak z jakého důvodu. Stejně tak se objevila i úvaha (Dr. Tomoszková), zda je vůbec účasti třeba. Přítomní studenti hájili vesměs názor, že pokud toto právo máme, bylo by vhodné ho využít, kvůli možnosti dostat se k informacím. 
Dr. Tomoszek poznamenal, že pokud se k řízení AS PF UP připojí, je otázka, zda neutrpí image Fakulty. Do diskuse se zapojil i Dr. Pospíšil, s tím, že  naše Fakulta na tom není špatně, a že vzhledem k tomu, že máme březen 2008, již není daná věc aktuální. Připojil se i Dr. Stehlík, s tím, že daná věc (zastupování AS PF UP na soudě) by mohla s sebou nést i náklady na odměny zástupce.

Poté byl sestaven následující návrh usnesení (a bylo o něm hlasováno): AS PF UP reaguje na výzvu z Městského soudu v Praze ze dne 15.2.2008 a usnáší se tak, že bude uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení v řízení vedeném u tohoto soudu pod sp. zn.  5 Ca 15/2008.  

Výsledek hlasování: pro 2, proti 3, 4 se zdrželi. Usnesení tak nebylo přijato. 

Na závěr zasedání byla diskutována otázka příštího (řádného) zasedání AS PF UP; jedním z možných termínů může být úterý 25.3.2008 od 8.00 hodin. Tento termín našel mezi přítomnými v zásadě pochopení. Předseda AS PF UP oznámil, že jedním z bodů tohoto zasedání by měla být i otázka postupné novelizace VJŘ AS PF UP. 

V 11.52 hodin bylo mimořádné zasedání AS PF UP skončeno. 

V Olomouci, dne 4. 3. 2008

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

