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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. 4. 2007


Program zasedání AS PF UP: 
	Projednání otázek spojených s volbou kandidáta na děkana

Studijní otázky (za účasti proděkana pro studijní a pedagogické záležitosti JUDr. Michala Bartoně, Ph.D.)
Projednání návrhu změn Statutu UP 
Volba zástupce Právnické fakulty UP do Rady vysokých škol 
Různé

Zasedání AS PF UP začalo v 15.05 hod. v Rotundě PF UP. 

Přítomni: Mgr. Mgr. Bc. Ivo Beneda, Eva Feichtingerová, 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 Vlčková, Petr Zatloukal, Jana Zesevičová, Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. (celkem 14).

Omluven: Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.

K 1. bodu programu: 

Jednání AS PF UP bylo zahájeno za účasti 12 členů. Po úvodním proslovu předsedy AS PF UP vystoupila předsedkyně Volební komise pro volbu kandidáta na děkana PF UP v Olomouci konanou 21. června 2007 (dále Volební komise), Dr. Tomančáková a podala zprávu o činnosti Volební komise a probíhajícím volebním procesu (mj. o běhu příslušných lhůt). Dr. Tomančáková též seznámila přítomné s kandidáty, kteří byli pro volbu kandidáta na děkana, konanou 21.června 2007, navrženi (lhůta pro navrhování kandidátů skončila 11.4.2007). Jedná se o:  Mgr. Mgr. Bc. Iva Benedu, Mgr. Petra Dostalíka, Ph.D., prof. JUDr. Milanu Hrušákovou, CSc., JUDr. Petra Osinu, Ph.D., JUDr. Jaroslava Sovinského, Ph.D., doc. JUDr. Naděždu Šiškovou, Ph.D. a JUDr. Blanku Tomančákovou, Ph.D., LL.M. 
Dr. Tomančáková vyjádřila svůj nesouhlas se svou kandidaturou, který doručila ostatním členům Volební komise dne 12. dubna 2007, a to  bezprostředně po uplynutí lhůty k podávání návrhů na kandidáta, z důvodu neslučitelnosti její případné kandidatury s členstvím ve Volební komisi. 
Od 12.4.2007 do 25.4.2007 je v běhu lhůta pro vyjádření se kandidátů, zda s kandidaturou vyslovují souhlas. Ihned po uplynutí této lhůty sestaví Volební komise kandidátní listinu. 
V této souvislosti byla ze strany AS PF UP projednána otázka možných termínů veřejné prezentace volebním programů kandidátů, kteří s kandidaturou vyslovili souhlas, a AS PF UP přijal následující usnesení: 

AS PF UP pověřuje Volební komisi pro volbu kandidáta na děkana Právnické fakulty  Univerzity Palackého v Olomouci konanou 21. června 2007, aby na základě konzultací s kandidáty, kteří s kandidaturou vyslovili souhlas, stanovila termín veřejné prezentace volebních programů od pondělí 14.5.2007 do pátku 18.5.2007. 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, nikdo se nezdržel.
Cca 15.15 přichází na zasedání Eva Feichtingerová. 

V souvislosti s tím, že již na předchozím zasedání AS PF UP bylo přijato usnesení, jímž AS PF UP  pověřuje předsedu AS PF UP, aby jménem AS PF UP převzal od Volební komise kandidátní listinu a neprodleně ji zveřejnil, a aby od navržené osoby, která se svojí kandidaturou pro volbu kandidáta na děkana konanou  21. června 2007 souhlasila, převzal volební program a zveřejnil ho, přijal AS PF UP následující usnesení:  	     

V době nepřítomnosti předsedy AS PF UP provede místopředseda AS PF UP nebo jím pověřený člen AS PF UP následující: 1) převezme od volební komise pro volbu kandidáta na děkana konanou  21. června 2007 kandidátní listinu a neprodleně ji zveřejní (podle čl. 22 odst. 7 Volebního a jednacího řádu AS PF UP); 2) od navržené osoby, která se svojí kandidaturou pro volbu kandidáta na děkana konanou  21. června 2007 souhlasila, převezme volební program a zveřejní ho (podle čl. 24 Volebního a jednacího řádu AS PF UP). 	     

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, 1 se zdržel.

Ke 2. bodu programu:

Tento bod byl projednán až po projednání bodů 3. a 4. K bodu pronesl úvodní proslov přítomný proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. a poté byla vedena diskuse. Diskuse se vedla o studentech, kteří vyjíždějí do zahraniční v rámci programu Erasmus, ve věci plnění jejich studijních povinností na naší Fakultě, zejména pokud jde o otázku seminárních skupin, studijní podmínky (stanoví je vedoucí katedry), individuální studijní program a pokud jde o zápisy do STAGu. Dr. Bartoň v dané souvislosti poznamenal, že jsou úvahy o zavedení „malého STAGu“ pro studenty Erasmu, STAG to však zatím neumožňuje.  

V 15. 48 odchází Dr. Pospíšil. 

V rámci diskuse navrhl Petr Zatloukal Dr. Bartoňovi vytvoření zvláštních seminárních skupin pro studenty vyjíždějící do zahraniční v rámci programu Erasmus. Mají tak být zaručeny jednotné podmínky pro všechny studenty účastnící se uvedených zahraničních výjezdů; návrh byl podán z důvodu sjednocení podmínek pro studenty Erasmu. 

Na základě uvedeného návrhu přijal AS PF UP následující usnesení: 

AS PF UP podává podnět vedení Právnické fakulty UP k vytvoření zvláštních seminárních skupin pro studenty vyjíždějící do zahraničí v rámci programu Erasmus. Tento podnět se podává zejména za účelem sjednocení podmínek pro tyto studenty. 

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0,  nikdo se nezdržel.

 Dr. Bartoň poté seznámil přítomné s tím, že je potřeba vylosovat, pokud jde o státní zkoušky, která část studentů půjde nejprve na část zkoušky ze soukromoprávních oborů, a která nejprve na část z veřejnoprávních oborů. Losování má být provedeno hodem mincí. Pokud padne hlava, první část abecedy půjde nejprve na část ze soukromoprávních oborů a druhá část nejprve na část z veřejnoprávních oborů. Poté provedl losování předseda AS PF UP, padla hlava.

16.04 odchází Josef Kaštil. 
 
Dále se Dr. Bartoň vyjádřil k reformě studijních plánů a k současnému studijnímu programu. Ze strany studentů vzešla připomínka, že 4. ročník je značně naplněn, pokud jde o týdenní náplň           a byl vznesen podnět k převedení pracovního práva do 3. ročníku. Dr. Bartoň se vyjádřil tak, že nemá smysl provádět převedení nyní, když je potřeba provést ucelenou reformu. Seznámil přítomné také s tím, že v prosinci 2009 končí současná akreditace. 	

Ke 3. bodu programu: 

Předseda AS PF UP stručně seznámil přítomné s návrhem změn ve Statutu UP, předloženým paní prorektorkou, Dr. L. Lochmanovou. K věci se vyjádřil i Dr. Tomoszek (předseda Legislativní komise AS UP). Cca 15.20 přichází na zasedání Mgr. Beneda. Po projednání dané věci přijal AS PF UP následující usnesení: 

AS PF UP projednal předložený návrh změn ve Statutu Univerzity Palackého, předložený paní prorektorkou Dr.  L. Lochmanovou, s návrhem souhlasí a nemá proti němu výhrad. 

 Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, 1 se zdržel.

Ke 4. bodu programu: 
	
Vzhledem k tomu, že na předchozím zasedání AS PF UP nebyl zástupce Právnické fakulty UP v Radě vysokých škol (dále RVŠ) zvolen, konala se na nynějším zasedání AS PF UP nová volba. Navrženi byli: JUDr. Dalimila Gadasová, Dr., Mgr. Magdalena Peterková (přítomna na zasedání) a proděkanka pro zahraniční záležitosti, JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. (přítomna na zasedání). Všechny navržené s kandidaturou vyslovily souhlas. Na návrh Dr. Tomoszka se přítomné kandidátky krátce představily (i ve vztahu k případnému působení v RVŠ), za nepřítomnou Dr. Gadasovou promluvil Dr. Pospíšil. 

V dané souvislosti AS PF UP přijal následující usnesení: 

AS PF UP provede volbu zástupce Právnické fakulty UP v Radě vysokých škol tajným hlasováním. 

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, nikdo se nezdržel.

Pro vyhodnocení hlasovacích lístků a oznámení výsledku je třeba zvolit dva členy AS PF UP. Pro tuto funkci byli navrženi a s kandidaturou vyslovili souhlas: Mgr. Beneda a Ondřej Šmíd. AS PF UP přijal v dané věci toto usnesení:  

AS PF UP ustavuje volební komisi, ve složení Mgr. Mgr. Bc. Ivo  Beneda a Ondřej Šmíd, pro volbu zástupce Právnické fakulty UP v Radě vysokých škol, aby vyhodnotila hlasovací lístky a oznámila výsledek.   

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, nikdo se nezdržel.

Poté byly rozdány hlasovací lístky a provedeno tajné hlasování. Volební komise poté vyhodnotila hlasovací lístky a oznámila následující výsledek: Dr. Gadasová získala 3 hlasy, Mgr. Peterková 10 hlasů a Dr. Šínová 1 hlas. Tajným hlasováním tak AS PF UP přijal následující usnesení: 

AS PF UP ustavuje do funkce zástupce Právnické fakulty Univerzity Palackého v Radě vysokých škol Mgr. Magdalenu Peterkovou. 




K 5. bodu programu: 
	
A) Jana Zesevičová podala návrh na zavedení fakultních ročenek. Věc byla projednána, s tím, že by bylo vhodné zjistit, kdo by o takovou věc měl zájem. Věc bude předmětem dalšího jednání.

B) Předseda AS PF UP seznámil přítomné s podnětem učiněným vůči AS PF UP JUDr. Irenou Dvořákovou, ve věci projednání a schválení usnesení o zákazu kouření v okolí Právnické fakulty. Přítomná Dr. Dvořáková poté podnět blíže představila. O věci byla poté vedena diskuse a poté AS PF UP přijal následující usnesení: 

AS PF UP podává podnět vedení Právnické fakulty UP, aby účinně zajistilo vymáhání zákazu kouření před oběma budovami Právnické fakulty UP. Náprava budiž zahájena odstraněním popelníků ze stávajících míst. AS PF UP současně doporučuje zřízení kuřácké zóny před budovou A, v prostoru využívaném skateboardisty. O konkrétních provedených opatřeních podá vedení Právnické fakulty UP zprávu AS PF UP do příštího zasedání AS PF UP. 

Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, 2 se zdrželi. 

C) Přítomná Bc. Sylvie Sommerová, vedoucí knihovny PF, podala komentář k (již dříve předsedovi AS PF UP předloženému) vyjádření týkajícímu se krátkodobých výpůjček. Krátkodobé výpůjčky je možno zavést (vyjádření reagovalo na návrh podaný na předchozím zasedání AS PF UP k vytvoření krátkodobých výpůjček), s tím, že však z příslušných důvodů by se nedocílilo efektu, o který se usiluje, a sice umožnit studentům vypůjčit si rychleji žádané dokumenty. 
Eva Feichtingerová poté seznámila přítomné s tím, že se studentská kurie AS PF UP dohodla, že nebude na zavedení krátkodobých výpůjček trvat. 
 
D) Předseda AS PF UP seznámil přítomné s podnětem učiněným vůči AS PF UP JUDr. Evou Šimečkovou, Ph.D., týkající se toho, aby se AS PF UP obrátil na děkana PF UP ve věci předložení jím návrhu rektorovi UP na udělení pamětní medaile UP doc. JUDr. N. Šiškové, Ph.D. jako ocenění přínosu k rozvoji PF v souvislosti se životním jubileem. 
AS PF UP tuto otázku projednal, s tím, že podnět bude předán děkanovi PF UP. 

V 16.49 odchází Mgr. Beneda. 

E) Na závěr zasedání AS PF UP projednal otázku příštího zasedání AS PF UP a přijal následující usnesení: 

Příští zasedání AS PF UP se uskuteční v úterý, 22. května 2007, v 15.00 v později stanovené učebně. 

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

V 16.50 hod. zasedání AS PF UP skončeno. 

V Olomouci, dne 22. 4. 2007

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





Usnesení přijatá AS PF UP na zasedání AS PF UP dne 19. 4. 2007:

AS PF UP pověřuje Volební komisi pro volbu kandidáta na děkana Právnické fakulty  Univerzity Palackého v Olomouci konanou 21. června 2007, aby na základě konzultací s kandidáty, kteří s kandidaturou vyslovili souhlas, stanovila termín veřejné prezentace volebních programů od pondělí 14.5.2007 do pátku 18.5.2007. 

V době nepřítomnosti předsedy AS PF UP provede místopředseda AS PF UP nebo jím pověřený člen AS PF UP následující: 1) převezme od volební komise pro volbu kandidáta na děkana konanou  21. června 2007 kandidátní listinu a neprodleně ji zveřejní (podle čl. 22 odst. 7 Volebního a jednacího řádu AS PF UP); 2) od navržené osoby, která se svojí kandidaturou pro volbu kandidáta na děkana konanou  21. června 2007 souhlasila, převezme volební program a zveřejní ho (podle čl. 24 Volebního a jednacího řádu AS PF UP). 
	     
AS PF UP projednal předložený návrh změn ve Statutu Univerzity Palackého, předložený paní prorektorkou Dr.  L. Lochmanovou, s návrhem souhlasí a nemá proti němu výhrad. 

AS PF UP provede volbu zástupce Právnické fakulty UP v Radě vysokých škol tajným hlasováním. 

AS PF UP ustavuje volební komisi, ve složení Mgr. Mgr. Bc. Ivo  Beneda a Ondřej Šmíd, pro volbu zástupce Právnické fakulty UP v Radě vysokých škol, aby vyhodnotila hlasovací lístky a oznámila výsledek.   

AS PF UP ustavuje do funkce zástupce Právnické fakulty Univerzity Palackého v Radě vysokých škol Mgr. Magdalenu Peterkovou. 

AS PF UP podává podnět vedení Právnické fakulty UP k vytvoření zvláštních seminárních skupin pro studenty vyjíždějící do zahraničí v rámci programu Erasmus. Tento podnět se podává zejména za účelem sjednocení podmínek pro tyto studenty. 

AS PF UP podává podnět vedení Právnické fakulty UP, aby účinně zajistilo vymáhání zákazu kouření před oběma budovami Právnické fakulty UP. Náprava budiž zahájena odstraněním popelníků ze stávajících míst. AS PF UP současně doporučuje zřízení kuřácké zóny před budovou A, v prostoru využívaném skateboardisty. O konkrétních provedených opatřeních podá vedení Právnické fakulty UP zprávu AS PF UP do příštího zasedání AS PF UP. 

Příští zasedání AS PF UP se uskuteční v úterý, 22. května 2007, v 15.00 v později stanovené učebně. 



