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Univerzita Palackého v Olomouci 
Právnická fakulta 
Akademický senát

Zápis ze zasedání Akademického senátu 
Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
dne 16. 1. 2007


Program zasedání AS PF UP: 
	Zahraniční vztahy Právnické fakulty UP (za účasti proděkanky pro zahraniční vztahy JUDr. Renáty Šínové, Ph.D.)

Vyjádření AS PF UP k návrhu změny Statutu UP, k návrhu vnitřního mzdového předpisu a k návrhu volebního a jednacího řádu UP 
Různé 

Zasedání AS PF UP začalo v 16.05 hod. v Rotundě PF UP. 

Přítomni: Mgr. Mgr. Bc. Ivo Beneda, Eva Feichtingerová, Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc., Josef Kaštil, Zdeněk Mezuláník, Jaroslav Novák, Ing. Richard Pospíšil, Ph.D., JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph.D., Mgr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M., JUDr. Blanka Tomančáková, Ph.D., LL.M., JUDr. Maxim Tomoszek, JUDr. Veronika Vlčková, Petr Zatloukal, Jana Zesevičová, Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. (celkem 15).


K 1. bodu programu: 
Jednání AS PF UP bylo zahájeno vystoupením proděkanky pro zahraniční vztahy            JUDr. Renáty Šínové, Ph.D., která seznámila přítomné se zahraničními aktivitami naší Fakulty, zejména v programech Erasmus a CELP.  Pokud jde o program Erasmus, existuje 17 smluv se zahraničními univerzitami, kde přichází v úvahu zejména studium našich studentů (od 2. ročníku) a taktéž aktivita našich pedagogů (teacher´s mobility). Tři smlouvy jsou podepsány s univerzitami ve Francii, dvě v Británii, čtyři v Německu, dvě v Rakousku, jedna ve  Španělsku, dvě v Nizozemsku, dvě v Polsku a jedna v Bulharsku.  Pro lepší informovanost v této oblasti se připravují webové stránky zahraničního oddělení. Uvažuje se také o možnosti kontaktovat studenty, kteří již v rámci Erasmu do zahraniční vyjeli, aby informovali ostatní, jak daný pobyt v zahraničí probíhal. Pokud jde o teacher´s mobility, jedná se o jedno až dvoutýdenní pobyty na zahraniční univerzitě; zahrnují příslušnou přednáškovou činnost a setkání s našimi studenty, kteří na dané univerzitě studují. Dr. Šínová dále pohovořila o spolupráci s  Univerzitou v Salzburgu v rámci navazujícího magisterského studia. Kromě studia v tomto programu (v Salzburgu probíhá výuka v němčině, u nás v češtině) se konají ve spolupráci se Salzburgem i výměnné 14-denní semináře; v zimním semestru se koná v Salzburgu seminář pro naše studenty, v letním semestru u nás pro studenty ze Salzburgu.  
Po svém vystoupení zodpověděla Dr. Šínová dotazy přítomných. V této souvislosti               Dr. Vlčková podala podnět, že by bylo vhodné, aby studenti, kteří již pobyt v zahraničí absolvovali, podali o tom příslušné informace ostatním studentům. 
Petr Zatloukal vznesl dotaz, zda se bude na naší Fakultě konat tzv. letní škola.                       Dr. Šínová k tomu uvedla, že ke konání takové akce je třeba řádné přípravy a příslušného finančního zajištění. 
V rámci diskuse Dr. Šínová taktéž upozornila na to, že na naši Fakultu mají zavítat američtí profesoři (je připravován kurz trestního práva procesního).  
Na dotazy Dr. Tomoszka, jaké si stanovila cíle, pokud jde o působení v oblasti zahraničních vztahů a zda je v kompetenci proděkanky pro zahraniční vztahy i otázka  cizích jazyků, Dr. Šínová odpověděla, že cílem je především zlepšení kvality informovanosti v oblasti zahraničních vztahů, a že v kompetenci proděkanky pro zahraniční vztahy otázka cizích jazyků není. 
Vzhledem k tomu, že na naší Fakultě již probíhá výuka nejen v magisterském programu Právo, ale i v programu bakalářském a navazujícím magisterském, byl vznesen i dotaz (Zdeněk Mezuláník), zda je program Erasmus otevřen i studentům z bakalářského a navazujícího magisterského studia. Dr. Šínová odpověděla, že program Erasmus je otevřen i studentům z těchto dvou studijních programů.  


K 2. bodu programu: 
Na univerzitní úrovni mají být schvalovány některé předpisy, k nimž se vyjadřují i AS jednotlivých fakult, tedy i AS PF UP. Jedná se o návrh změny Statutu UP, dále o návrh nového vnitřního mzdového předpisu (VMP) a návrh nového volebního a jednacího řádu UP (VJŘUP). Předseda AS PF UP požádal Dr. Tomoszka, předsedu Legislativní komise AS UP, aby přítomným k těmto předpisům (již dříve byly členům AS PF UP rozeslány e-mailovou poštou) řekl několik slov, což Dr. Tomoszek učinil: k návrhu změny Statutu UP poznamenal, že se jím sleduje rozpuštění informačního střediska do jiných složek. Nový VMP má být především více motivační. Nový VJŘUP reaguje na zákonnou úpravu. Týká se zejména AS UP,  naší Fakulty se dotýká v souvislosti s volbou zástupců Fakulty do AS UP. 
Poté bylo slovo uděleno přítomnému proděkanovi pro organizaci a rozvoj,                        Dr. Dienstbierovi, který přítomné informoval o tom, že připravil k návrhu VJŘUP některé vlastní připomínky, s tím, že se dotýkají legislativní techniky i otázek věcných (Kancelář AS UP; není upravena procedura, jak naložit s hlasovacími lístky použitými při tajném hlasování; otázka pozměňovacích návrhů apod.).    
Po projednání návrhu změny Statutu UP, návrhu nového VMP a návrhu nového VJŘUP přijal AS PF UP následující usnesení: 
AS PF UP projednal návrh změny Statutu UP, návrh vnitřního mzdového předpisu a návrh volebního a jednacího řádu UP, vzal je na vědomí a nemá k nim připomínek.  
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Ke 3. bodu programu: 

Dr. Vlčková informovala, že jsou již zpřístupněny nové webové stránky AS PF UP.

Dr. Tomančáková seznámila přítomné s tím, že by ráda ukončila své působení za Fakultu v Radě vysokých škol (RVŠ), a proto je potřeba, aby AS PF UP ustavil do této funkce jiného zástupce Fakulty (z řad pedagogů). Předseda AS PF UP v té souvislosti seznámil přítomné s tím, jaké je poslání RVŠ. Po projednání této otázky přijal AS PF UP následující usnesení: 
AS PF UP se obrací na členy pedagogického sboru, aby do příštího zasedání AS PF UP podali návrhy týkající se zastoupení Právnické fakulty v Radě vysokých škol. 
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Jana Zesevičová vznesla připomínku ohledně knihovny PF UP, že její otevírací doba nevyhovuje studentům kvůli výuce. Mgr. Beneda k tomu pro úplnost uvedl, že tato otázka byla projednávána již AS PF UP předchozího volebního období. V této souvislosti byla vznesena ze strany přítomných i otázka otevírací doby Fakulty a ze strany Evy Feichtingerové otázka otevírací doby počítačové učebny.  K těmto otázkám byla vedena diskuse a po jejím skončení přijal AS PF UP následující usnesení: 
AS PF UP se obrací na tajemníka fakulty, aby se dostavil na zasedání AS PF UP, kde by zodpověděl otázku prodloužení otevírací doby fakulty, počítačové učebny                    a knihovny. 
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, nikdo se nezdržel. 

AS PF UP též projednal otázku svého příštího zasedání a přijal k tomu následující usnesení: 
Příští zasedání AS PF UP se uskuteční 20. 2. 2007 v  8.00 hodin v určené místnosti. Hlavním bodem tohoto zasedání bude příprava voleb děkana Právnické fakulty UP. 
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Dále byla ze strany přítomných vznesena otázka týkající se mikrofonů v posluchárnách. Otázka byla přítomnými diskutována a poté AS PF UP přijal následující usnesení:
AS PF UP podává podnět vedení fakulty, aby byly výukové místnosti vybaveny funkčními mikrofony. 
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, nikdo se nezdržel. 

V 17.12 zasedání AS PF UP skončeno. 

V Olomouci, dne 16. 1. 2007

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





 





