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Univerzita Palackého v Olomouci 
Právnická fakulta 
Akademický senát

Zápis ze zasedání Akademického senátu 
Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
dne 19. 12. 2007


Program zasedání AS PF UP: 
1. Volba kandidáta na děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2. Různé

Zasedání AS PF UP začalo v 17.05 hod. v Aule PF UP. 

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

K 1. bodu programu: 

Jednání bylo zahájeno za přítomnosti 14 členů, v 17.15 přichází Dr. Tomančáková (ještě před zahájením hlasování) a dále již AS PF UP jedná v plném počtu. 

V úvodu zasedání vystoupil předseda AS PF UP a seznámil přítomné s náležitostmi volebního procesu podle Volebního a jednacího řádu AS PF UP v Olomouci. Oznámil také, že svůj souhlas s kandidaturou na funkci děkana PF UP vyslovilo 5 osob, z nichž však tři svoji kandidaturu stáhly: dne 31.10. 2007 doc. Fiala, dne 20.11.2007 Dr. Michna a dne 16.12.2007 Dr. Langer. Poté předseda AS PF UP v abecedním pořadí představil (zasedání přítomné)                    2 kandidáty (resp. kandidátky) pro nadcházející volbu: prof. JUDr. Milanu Hrušákovou, CSc.           a doc. JUDr. Naděždu Šiškovou, Ph.D. 

Předseda AS PF UP také oznámil, že pokud volba kandidáta na děkana povede ke zvolení jednoho z kandidátů, přijme AS PF UP následující usnesení: 

Na základě výsledku volby kandidáta na děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, konané 19.12.2007, Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci podle § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s přihlédnutím k § 28 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s přihlédnutím k § 28 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, navrhuje rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci pro jmenování do funkce děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: 

(za dvojtečku bude doplněno jméno a příjmení a tituly zvoleného kandidáta v patřičném pádě a tečka za větou). 

Poté předseda AS PF UP zjišťoval, zda před přistoupením k hlasování jsou ještě některé dotazy, podněty či připomínky. Přihlásila se prof. Hrušáková a seznámila přítomné s tím, že jednala s doc. Šiškovou, že je možno říci, že se jejich volební programy v zásadě shodují,            a že nabídla doc. Šiškové místo proděkanky pro zahraniční styky ve svém týmu. Poté vystoupila doc. Šišková a konstatovala, že je třeba se zaměřit na to, co je podstatné a plnohodnotné pro Právnickou fakultu, a že je třeba udělat tlustou čáru za minulostí. Současně oznámila, že stahuje svoji kandidaturu z nadcházející volby.  

Vzhledem k výše uvedenému tak pro volbu zůstal jediný kandidát (resp. kandidátka), prof. Hrušáková. 

Poté se ujala práce volební komise a byla provedena volba. Předsedkyně volební komise, Dr. Tomoszková, poučila členy AS PF UP o způsobu hlasování. Každý člen AS PF UP podepsal u volební komise účast ve volbě, převzal obálku a hlasovací lístek. Každý člen AS PF UP provedl úpravu hlasovacího lístku v odděleném prostoru (za plentou), aby byla zcela zabezpečena tajnost volby, a poté odevzdal hlasovací lístek v obálce do volební urny.                    Po skončení hlasování se odebrala volební komise do uzavřeného prostoru přiléhajícího k Malému sálu 1 a vyhodnotila hlasovací lístky. Po cca 10 minutách vyhlásila výsledek volby. 

Dále je do tohoto zápisu (viz následující tučný text) převzata část z Protokolu o volbě kandidáta na děkana PF UP konané dne 19. prosince 2007:

     1. kolo voleb:
Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky:  15
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 15
Počet platných hlasovacích lístků: 15
Pořadí kandidátů na děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci podle počtu získaných hlasů z platných hlasovacích lístků uvedené abecedně:
         
           Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.                15 hlasů   
    
Po vyhlášení výsledku volby zvolená kandidátka, prof. Hrušáková, krátce vystoupila s proslovem k přítomným. Poté se  ujal slova předseda AS PF UP a přečetl text usnesení, které AS PF UP přijal, vzhledem k tomu, že volba kandidáta na děkana vedla ke zvolení kandidáta. 
Jedná se o toto usnesení: 

Na základě výsledku volby kandidáta na děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, konané 19.12.2007, Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci podle § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně               a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s přihlédnutím k § 28 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon             o vysokých školách), v platném znění, a s přihlédnutím k § 28 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb.                  o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, navrhuje rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci pro jmenování do funkce děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: 

Prof. JUDr. Milanu Hrušákovou, CSc. 


Ke 2. bodu programu: 
K tomuto bodu nebylo žádných podnětů. 
 
V 17.55 hod. zasedání AS PF UP skončeno. 

V Olomouci, dne 20. 12. 2007

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

