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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 10. 4. 2007


Program mimořádného zasedání AS PF UP: 

Projednání a schvalování rozpočtu Právnické fakulty UP na rok 2007


Mimořádné zasedání AS PF UP začalo v 15.05 hod. v Rotundě PF UP. 

Přítomni: Mgr. Mgr. Bc. Ivo Beneda, Eva Feichtingerová, Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc., Josef Kaštil, JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph.D., Mgr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M., Ondřej Šmíd, JUDr. Maxim Tomoszek, Petr Zatloukal, Jana Zesevičová, Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. (celkem 11).
Omluveni: Zdeněk Mezuláník, Ing. Richard Pospíšil, Ph.D., JUDr. Blanka Tomančáková, Ph.D., LL.M, JUDr. Veronika Vlčková.

K 1. bodu programu: 
Po úvodním proslovu předsedy AS PF UP vystoupil s proslovem přítomný děkan               PF UP, JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D. Mj. připomněl, že naše Fakulta je na UP poslední, která dosud neschválila rozpočet. Po panu děkanovi vystoupil přítomný tajemník PF UP, Bc. Ing. Petr Bačík, který seznámil přítomné s předloženým rozpočtem a objasnil jeho jednotlivé položky. Připomněl také, že se jedná o tzv. plán nákladů a výnosů na rok 2007; některé položky lze již nyní spočítat, některé je možno toliko odhadnout. Pohovořil                      (o některých otázkách i v rámci navazující diskuse) o dotaci z Ministerstva školství na studenta; o mzdových prostředcích (předpokládá se jejich navýšení v souvislosti s přijetím nových zaměstnanců na posílení výuky ve studijních programech); o tvorbě sociálního fondu (jde o novinku, konkrétní jeho použití je v jednání, příslušná směrnice dosud neplatí);                   o uhrazení dluhu z loňského roku a dalších otázkách. 

Po vystoupení pana tajemníka otevřel předseda AS PF UP k danému bodu diskusi. V diskusi vystoupil Dr. Zlámal (zajímal se o drobný hmotný majetek, ostatní služby a položku týkající se poplatků) a po něm i další přítomní. Pan děkan a pan tajemník reagovali na dotazy. Pan děkan se vyjádřil k deficitu Fakulty z loňského roku, s tím, že je nyní snaha dovést Fakultu do zisku. Pohovořil též o výhledu do budoucna: o snaze dále personálně a prostorově rozšířit Fakultu (nástavba nad budovou B), provádění ekopolitiky na Fakultě, investici do regulačního systému a plánované nové místnosti pro Vědeckou radu. Vyjádřil se též ke mzdové politice: je otázkou, jak úspěšná bude Fakulta při akreditaci doktorského studijního programu. Jde o to, aby na Fakultu namísto asistentů nastupovali doktorandi, kteří jsou placeni, na rozdíl od asistentů (ti jsou placeni ze mzdových prostředků), ze stipendia.    
 
Na závěr diskuse vystoupil Dr. Zlámal a konstatoval, že rozpočet je vyrovnaný a dynamizující. 
Po skončení diskuse AS PF UP přijal následující usnesení: 

AS PF UP projednal předložený rozpočet Právnické fakulty UP na rok 2007 a s takto předloženým rozpočtem souhlasí. 

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, nikdo se nezdržel.

V 15.33 mimořádné zasedání AS PF UP skončeno. 

V Olomouci, dne 14. 4. 2007.


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




