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Univerzita Palackého v Olomouci 
Právnická fakulta 
Akademický senát

Zápis ze zasedání Akademického senátu 
Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
dne 20. 2. 2007


Program zasedání AS PF UP: 

Příprava voleb děkana Právnické fakulty UP
Projednání pověření Mgr. Leony Černé řízením Katedry jazyků Právnické fakulty UP
Projednání otázky prodloužení otvírací doby Právnické fakulty UP, počítačové učebny a knihovny
Projednání zastoupení Právnické fakulty UP v Radě vysokých škol 
Různé


Zasedání AS PF UP začalo v 8.05 hod. v Rotundě PF UP. 

Přítomni: 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 Vlčková, Petr Zatloukal, Jana Zesevičová (celkem 12).
Omluveni: Mgr. Mgr. Bc. Ivo Beneda, Eva Feichtingerová, Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.


Jednání zahájil předseda AS PF UP seznámením členů AS PF UP se skutečností, že dosavadnímu členovi AS PF UP Jaroslavu Novákovi bylo přerušeno studium (od 1.2.2007) na PF UP, čímž přestal být studentem PF UP. V souladu s čl. 12 Volebního a jednacího řádu Právnické fakulty UP (dále VJŘ), kde je stanoveno, že „před uplynutím volebního období členství v senátu zanikne, jestliže člen senátu přestane být členem akademické obce“, tak Jaroslav Novák přestal být členem AS PF UP. Na jeho místo nastoupil v souladu s čl. 13 odst. 1 VJŘ Ondřej Šmíd, jehož předseda AS PF UP představil ostatním členům AS PF UP.   


K 1. bodu programu: 
V úvodu jednání k tomuto bodu předseda AS PF UP seznámil přítomné s příslušnou úpravou děkanských voleb ve VJŘ a upozornil na úkoly, které jsou s děkanskými volbami spojeny a na lhůty, které s děkanskými volbami souvisí. K bodu vystoupil i přítomný děkan PF UP,  JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., který mj. upozornil na skutečnost, že jeho funkční období končí dne 31. 10. 2007. 
Poté byla zahájena k tomuto bodu diskuse. V diskusi vystoupil přítomný tajemník PF UP, Ing. Petr Bačík, který vznesl otázku (v souvislosti s pasivním volebním právem v děkanských volbách), kdo je členem akademické obce PF UP. Z další diskuse vyplynulo, že problém nevzniká u studentů, ale mohl by nastat u akademických pracovníků. K tomu vystoupil Dr. Tomoszek, s tím, že by bylo vhodné vztáhnout pasivní volební právo na co nejširší okruh akademických pracovníků, kteří mají pracovně-právní vztah k PF UP. Poté diskuse k této otázce pokračovala. V AS PF UP byl vysloven názor, že pasivní volební právo pro děkanské volby mají všichni členové akademické obce. Těmito se rozumí studenti PF UP a akademičtí pracovníci, kteří jsou v jakémkoliv pracovně-právním vztahu k PF UP.

Dále bylo jednáno o termínu voleb, s tím, že reálně přichází v úvahu měsíc květen nebo měsíc červen. V diskusi byla též zvažována otázka, kdy by měla být ustavena pro děkanské volby volební komise (její ustavení zahajuje volební proces). Volební komise má být dle VJŘ čtyřčlenná, tvořená dvěma členy akademické obce-akademickými pracovníky a dvěma členy akademické obce-studenty. Byl vysloven i názor, že pro dobrou komunikaci mezi volební komisí a AS PF UP by bylo vhodné, kdyby byli členy volební komise členové AS PF UP. V diskusi byly probrány i další související otázky. 

V této souvislosti přijal AS PF UP následující usnesení: 

Příští zasedání AS PF UP se uskuteční v úterý, 20. 3. 2007, v 8.00 hodin ve stanovené místnosti. 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Hned poté přijal AS PF UP toto usnesení: 

Hlavním bodem příštího zasedání AS PF UP bude ustavení volební komise pro děkanské volby. 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Z diskuse vyplynul jako vhodný termín děkanských voleb 21. červen 2007. K tomu proběhlo hlasování, jehož výsledkem bylo následující usnesení AS PF UP: 

Termín děkanských voleb je stanoven na 21. 6. 2007, s tím, že děkanské volby se uskuteční  v později stanovenou hodinu a v později stanovené místnosti.  

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, nikdo se nezdržel. 

 
         Ke 2. bodu programu: 
Tento bod byl projednán před bodem č. 1, a sice na žádost děkana PF UP, JUDr. Mag. iur. Michala Malacky, Ph.D., který seznámil přítomné se skutečností, že dřívější vedoucí Katedry jazyků, Dr. Vystrčilová, je v současné době velmi pracovně vytížena na justiční akademii v Kroměříži, a z toho důvodu je pověřována řízením Katedry jazyků Mgr. Leona Černá. 
AS PF UP k dané věci přijal následující usnesení: 

AS PF UP projednal pověření Mgr. Leony Černé řízením Katedry jazyků Právnické fakulty UP, nemá vůči pověření námitek a s pověřením vyjadřuje souhlas. 
 
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, nikdo se nezdržel. 


Ke 3. bodu programu: 
K bodu vystoupil Ing. Bačík a seznámil přítomné se skutečností, že pokud se týče prodloužení otevírací doby PF UP, panuje v této otázce ve vedení PF UP vstřícnost. Bude však zejména potřeba navýšit pracovní úvazky vrátných. Dr. Tomoszek v té souvislosti poznamenal, že pokud by se prodloužila otevírací doba PF UP, bylo by možno navýšenou dobu využít i k výuce. 

V této souvislosti přijal AS PF UP následující usnesení: 

AS PF UP uvítal vstřícnost vedení Právnické fakulty UP, pokud se týče prodloužení otevírací doby Právnické fakulty UP. 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Dále byla diskutována i otázka otevírací doby knihovny. K této věci přijal AS PF UP následující usnesení: 

AS PF UP podává podnět vedení Právnické fakulty UP zvážit prodloužení otevírací doby knihovny Právnické fakulty UP.   

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, nikdo se nezdržel. 


Ke 4. bodu programu: 

Předseda AS PF UP seznámil přítomné se skutečností, že akademičtí pracovníci PF UP byli vyzváni, aby podali předsedovi AS PF UP návrhy kandidátů pro zastoupení Právnické fakulty UP v Radě vysokých škol. Kandidáta navrhla jen JUDr. Zdenka Hudcová, Ph.D.,                a sice Mgr. Michaela Kohajdu. Učinila tak jen ústní formě (byla nicméně požadována forma písemná). 
Dr. Tomoszek navrhl Mgr. Michaela Kohajdu jako kandidáta pro zastoupení Právnické fakulty UP v Radě vysokých škol ústně do protokolu. Předseda AS PF UP se obrátí na Mgr. Michaela Kohajdu, zda s návrhem vyslovuje souhlas a pozve ho případně na příští zasedání AS PF UP.  


K 5. bodu programu: 

Ze strany studentů byl AS PF UP informován o tom, že dochází k tomu, že v některých případech odpadá výuka a studenti jsou o tom informováni pozdě. Byl vznesen dotaz, zda by bylo možno lepší informovanost zařídit rozesláním e-mailu. K tomuto byla poté vedena diskuse. Z diskuse vyplynul názor, že bude vhodné tuto otázku projednat se správcem počítačové sítě Mgr. Šutou a s tajemníkem PF UP Ing. Bačíkem; předseda AS PF UP je pozve na příští zasedání AS PF UP.

V 9.00 odchází Dr. Tomančáková. 

V AS PF UP byla poté probrána otázka týkající se zajištění funkčnosti zařízení sloužících multimediální podpoře výuky v některých učebnách Právnické fakulty UP. V této souvislosti přijal AS PF UP následující usnesení:  

AS PF UP podává podnět vedení Právnické fakulty UP, aby se věnovalo otázce zajištění funkčnosti zařízení sloužících multimediální podpoře výuky v MS 1, MS 2                    a v Aule. 

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

V 9.10 zasedání AS PF UP skončeno. 

V Olomouci, dne 22. 2. 2007

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


Usnesení přijatá AS PF UP na zasedání AS PF UP dne 20. 2. 2007:

Příští zasedání AS PF UP se uskuteční v úterý, 20. 3. 2007, v 8.00 hodin ve stanovené místnosti. 

Hlavním bodem příštího zasedání AS PF UP bude ustavení volební komise pro děkanské volby. 

Termín děkanských voleb je stanoven na 21. 6. 2007, s tím, že děkanské volby se uskuteční  v později stanovenou hodinu a v později stanovené místnosti. 

AS PF UP projednal pověření Mgr. Leony Černé řízením Katedry jazyků Právnické fakulty UP, nemá vůči pověření námitek a s pověřením vyjadřuje souhlas. 
 
AS PF UP uvítal vstřícnost vedení Právnické fakulty UP, pokud se týče prodloužení otevírací doby Právnické fakulty UP. 

AS PF UP podává podnět vedení Právnické fakulty UP zvážit prodloužení otevírací doby knihovny Právnické fakulty UP.   

AS PF UP podává podnět vedení Právnické fakulty UP, aby se věnovalo otázce zajištění funkčnosti zařízení sloužících multimediální podpoře výuky v MS 1, MS 2                    a v Aule. 


