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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. 3. 2007


Program zasedání AS PF UP: 

Ustavení volební komise pro děkanské volby
Projednání jmenování Mgr. Leony Černé členkou Vědecké rady PF UP 
Projednání otázky rozesílání hromadných e-mailů studentům a souvisejících otázek
Volba zástupce Právnické fakulty UP do Rady vysokých škol 
Různé

Zasedání AS PF UP začalo v 8.05 hod. v Rotundě 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 Vlčková, Petr Zatloukal, Jana Zesevičová (celkem 14).
Omluven: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.


K 1. bodu programu: 
Předseda AS PF UP vyzval členy AS PF UP, aby navrhli kandidáty do volební komise pro volbu kandidáta na děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konanou 21. června 2007. Uvedená volební komise musí být v souladu s čl. 22 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS PF UP (dále VJŘ) tvořena dvěma akademickými pracovníky a dvěma studenty fakulty. 

Návrhy byly podány takto: 

Dr. Stehlík navrhl Dr. Tomančákovou
Dr. Pospíšil navrhl Dr. Stehlíka 
Zdeněk Mezuláník navrhl Petra Zatloukala
Petr Zatloukal navrhl Zdeňka Mezuláníka 

Všichni navržení vyslovili s návrhem souhlas. 

Poté bylo o navržených kandidátech hlasováno a AS PF UP přijal následující usnesení: 
AS PF UP ustavuje volební komisi pro volbu kandidáta na děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konanou 21. června 2007 ve složení: JUDr. Blanka Tomančáková, Ph.D., LL.M., Mgr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M., Zdeněk Mezuláník, Petr Zatloukal. 

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

V souvislosti s ustavením výše uvedené volební komise přijal hned poté AS PF UP následující usnesení: 
AS PF UP oznamuje členům akademické obce Právnické fakulty UP, že volba kandidáta na děkana Právnické fakulty UP se uskuteční 21. června 2007. AS PF UP ukládá předsedovi AS PF UP, aby text předchozí věty zveřejnil na obou nástěnkách AS PF UP a na vchodových dveřích budovy A a budovy B Právnické fakulty UP. 

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


         Ke 2. bodu programu: 
Tento bod byl projednán na základě písemné žádosti děkana PF UP, JUDr. Mag. iur. Michala Malacky, Ph.D., v níž žádá AS PF UP o vyjádření souhlasu se jmenováním vedoucí Katedry jazyků PF UP, Mgr. Leony Černé, členkou Vědecké rady PF UP. Uvedená žádost byla ze strany AS PF UP projednána, načež AS PF UP přijal následující usnesení:   

AS PF UP projednal jmenování Mgr. Leony Černé členkou Vědecké rady Právnické fakulty UP v Olomouci, nemá vůči jmenování námitek a se jmenováním vyjadřuje souhlas. 

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


Ke 3. bodu programu: 

Tento bod byl projednán za přítomnosti tajemníka PF UP, Bc. Ing. Petra Bačíka a správce počítačové sítě PF UP Mgr. Petra Šuty. Bod byl projednán na základě podnětu vzneseného na zasedání AS PF UP dne 20.2.2007 ze strany členů AS PF UP-studentů; dle tohoto podnětu dochází k tomu, že v některých případech odpadá výuka a studenti jsou o tom informováni pozdě; v podnětu byl tehdy vznesen dotaz, zda by bylo možno lepší informovanost zařídit rozesláním e-mailu. Mělo by se jednat o hromadný e-mail, který rozešle např. sekretářka příslušné katedry, a tento e-mail si budou moci přečíst všichni studenti, jichž se věc týká (např. studenti příslušného ročníku). 

K věci se vyjádřil Mgr. Šuta s tím, že zavedení hromadných e-mailů směřovaných ke studentům je možné, ale je potřeba dořešit s tím související náležitosti. Po projednání této věci přijal AS PF UP následující usnesení: 

AS PF UP se obrací na vedení Právnické fakulty UP se žádostí, aby zajistilo rozesílání hromadných e-mailů jednotlivým ročníkům. Potřebnou součinnost zajistí místopředseda  AS PF UP Zdeněk Mezuláník. 

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

V rámci projednávání tohoto bodu byl vnesen ze strany členů AS PF UP-studentů podnět, zda by bylo možno zajistit pro studenty PF UP školení, jak používat systém ASPI. Po projednání této otázky přijal AS PF UP následující usnesení: 

AS PF UP se obrací na vedení Právnické fakulty UP se žádostí, zda by zajistilo školení studentů PF UP týkající se používání fakultního softwaru. 

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


Ke 4. bodu programu: 

Nejprve se AS PF UP u tohoto bodu zabýval návrhy na zástupce PF UP v Radě vysokých škol (dále RVŠ). Předseda AS PF UP informoval přítomné o skutečnosti, že dříve navržený Mgr. M. Kohajda nevyslovil s kandidaturou souhlas. Předseda AS PF UP dále navrhl do funkce zástupce PF UP v RVŠ Mgr. Peterkovou, s tím, že tato navržená kandidátka s kandidaturou souhlasí. Další návrh podal Dr. Pospíšil, a sice Dr. Gadasovou, s tím, že navržená kandidátka s kandidaturou souhlasí. 

Poté AS PF UP přijal následující usnesení: 
AS PF UP provede volbu zástupce Právnické fakulty UP v Radě vysokých škol tajným hlasováním. 

Poté se obrátil na předsedu AS PF UP Ing. Bačík, zda by mohl z časových důvodů vystoupit v rámci tohoto bodu s informací týkající se otvírací doby knihovny. Ing. Bačíkovi bylo uděleno slovo. Po vystoupení Ing. Bačíka následovala diskuse. 

Od 8.42 do 8.50 řídil zasedání AS PF UP místopředseda AS PF UP, Z. Mezuláník, za nepřítomného předsedu AS PF UP, který odešel zajistit hlasovací lístky pro volbu zástupce PF UP v RVŠ. 

Po návratu předsedy AS PF UP pokračovala výše uvedená diskuse, z niž vyplynul návrh usnesení AS PF UP, týkající se krátkodobých výpůjček knih ve fakultní knihovně. Na základě uvedeného návrhu přijal AS PF UP následující usnesení: 

AS PF UP se obrací na vedení Právnické fakulty UP se žádostí o zavedení krátkodobých výpůjček vybraných knih z absenčního fondu ve fakultní knihovně. Potřebou součinnost zajistí Eva Feichtingerová a Zdeněk Mezuláník. 

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

Poté bylo přistoupeno k ustavení komise pro vyhodnocení hlasovacích lístků použitých při volbě zástupce PF UP v RVŠ. AS PF UP přijal následující usnesení: 

AS PF UP ustavuje komisi pro vyhodnocení hlasovacích lístků při volbě zástupce Právnické fakulty UP v Radě vysokých škol ve složení: JUDr. Maxim Tomoszek a Eva Feichtingerová. 

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


Poté bylo provedeno hlasování týkající se volby zástupce Právnické fakulty UP v RVŠ (s kandidáty Dr. Gadasovou a Mgr. Peterkovou) s následujícími výsledky: 

Dr. Gadasová obdržela 6 hlasů, Mgr. Peterková 6 hlasů a dva hlasy byly neplatné. Vzhledem k těmto výsledkům nebyl do RVŠ zvolen žádný zástupce. Vzhledem k tomu přijal AS PF UP následující usnesení: 

AS PF UP se obrací na členy akademické obce Právnické fakulty UP, aby do příštího zasedání AS PF UP podali další návrhy na zástupce Právnické fakulty UP v Radě vysokých škol.
 
Výsledek hlasování: pro 12, proti 1, 1 se zdržel.

Poté přijal AS PF UP toto usnesení:

Příští zasedání AS PF UP se uskuteční 19.4.2007 v 15.00 v určené místnosti. 

Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, 4 se zdrželi.


K 5. bodu programu: 

A) V souvislosti s ustavením volební komise pro volbu kandidáta na děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konanou 21. června 2007 informoval předseda AS PF UP přítomné členy AS PF UP o tom, že ve VJŘ (části IV. – týká se mj. volby kandidáta na děkana) jsou uvedeny činnosti, které vykonává AS PF UP bez uvážení (jsou jen administrativní povahy). Aby nebylo v průběhu volebního procesu týkajícího se volby kandidáta na děkana konané 21.6.2007 třeba k těmto činnostem svolávat AS PF UP, předseda AS PF UP podal AS PF UP návrh, aby byl pověřen uvedené činnosti provést. O návrhu bylo hlasováno, návrh byl přijat a bylo tak AS PF UP přijato následující usnesení: 

AS PF UP pověřuje předsedu AS PF UP, aby jménem AS PF UP provedl následující: 1) převzal od volební komise pro volbu kandidáta na děkana konanou  21. června 2007 kandidátní listinu a neprodleně ji zveřejnil (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, převzal volební program a zveřejnil ho (podle čl. 24 Volebního a jednacího řádu AS PF UP). 	     

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, 2 se zdrželi.

B) Dr. Pospíšil informoval přítomné o tom, že se dověděl, že jistý kolega, vyučující na naší Fakultě, šíří na seminářích (a to i při výuce zahraničních studentů v rámci programu Erasmus-Sokrates) informace, že první dva ročníky studia jsou k ničemu, že je to „atrapa“. Dle názoru Dr. Pospíšila to působí nevhodně, jak se pak mají kolegové cítit. 
K danému bodu poté proběhla diskuse, jejímž závěrem bylo, že Dr. Pospíšil a předseda AS PF UP oznámí celou věc vedoucímu katedry, jejímž je výše uvedený kolega členem. 

V 9.15 Dr. Pospíšil odchází. 

C) Dr. Vlčková informovala o tom, že studentka 5. ročníku odevzdala v termínu diplomovou práci, 5 dní před obhajobou se dostala k posudkům, které našla v krabici na poštu. Studenti však mají mít posudky 14 dní před obhajobou. 
K tomuto se poté rozběhla diskuse, jejímž závěrem bylo konstatování, že je třeba zlepšit informovanost studentů pokud jde o vnitřní předpisy PF UP týkající se diplomových prací. 
Dr. Tomoszek podal návrh na ustavení studentského ombudsmana. 

D) Jana Zesevičová se vyjádřila k vnitřnímu předpisu týkajícímu se ubytovacích stipendií a upozornila na to, že pokud student studuje druhou vysokou školu, ztrácí ubytovací stipendium. Dr. Tomoszek k tomu poznamenal, že by bylo vhodné provést příslušnou změnu stipendijního řádu. 

E) Eva Feichtingerová vznesla dotaz, kdo tvoří studijní plány. Současně vyslovila názor, že výuka je v ročnících nerovnoměrně rozdělena. V následující diskusi bylo upozorněno na to, že studijní plány schvaluje Vědecká rada PF UP. Z diskuse vzešel závěr, že na některém z příštích zasedání AS PF UP bude projednána otázka případných revizí studijních plánů za účasti proděkana pro studijní záležitosti a případně dalších kompetentních osob.

V 9.41 odchází Jana Zesevičová. 
V 9.43 odchází Dr. Tomančáková. 

F) Zdeněk Mezuláník pohovořil o tom, že katedry mají různé požadavky po příjezdu studentů ze studia v programu Erasmus-Sokrates, pokud se týče uznání předmětu absolvovaného v zahraničí. Dochází k porušení zásady rovnosti. Z následující diskuse, v níž se k věci vyslovila i přítomná proděkanka pro zahraniční záležitosti, JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., vzešel návrh, na jehož základě přijal AS PF UP následující usnesení: 

AS PF UP se obrací na vedení Právnické fakulty UP se žádostí, aby byla učiněna opatření k zajištění přiměřeně rovných podmínek pro studenty vyjíždějící do zahraničí v rámci programu Erasmus-Sokrates. 
 
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, nikdo se nezdržel.

G) Předseda AS PF UP informoval přítomné, že byl osloven ze strany technického personálu PF UP, zda by mohla být v AS PF UP projednána otázka kouření před PF UP. Jednalo se o situaci před budovou B. Dochází zde k tomu, že stoupající dým činí potíže těm, kteří mají okna svých kanceláří nad vchodem budovy B. Tuto skutečnost potvrdil Mgr. Beneda, který sám v uvedeným místech okno kanceláře měl. K věci proběhla diskuse. 

V 10.00 zasedání AS PF UP skončeno. 

V Olomouci, dne 25. 3. 2007


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
















Usnesení přijatá AS PF UP na zasedání AS PF UP dne 20. 3. 2007:

AS PF UP ustavuje volební komisi pro volbu kandidáta na děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konanou 21. června 2007 ve složení: JUDr. Blanka Tomančáková, Ph.D., LL.M., Mgr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M., Zdeněk Mezuláník, Petr Zatloukal. 

AS PF UP oznamuje členům akademické obce Právnické fakulty UP, že volba kandidáta na děkana Právnické fakulty UP se uskuteční 21. června 2007. AS PF UP ukládá předsedovi AS PF UP, aby text předchozí věty zveřejnil na obou nástěnkách AS PF UP a na vchodových dveřích budovy A a budovy B Právnické fakulty UP.

AS PF UP projednal jmenování Mgr. Leony Černé členkou Vědecké rady Právnické fakulty UP v Olomouci, nemá vůči jmenování námitek a se jmenováním vyjadřuje souhlas. 

AS PF UP se obrací na vedení Právnické fakulty UP se žádostí, aby zajistilo rozesílání hromadných e-mailů jednotlivým ročníkům. Potřebnou součinnost zajistí místopředseda  AS PF UP Zdeněk Mezuláník. 

AS PF UP se obrací na vedení Právnické fakulty UP se žádostí, zda by zajistilo školení studentů PF UP týkající se používání fakultního softwaru. 

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

AS PF UP se obrací na vedení Právnické fakulty UP se žádostí o zavedení krátkodobých výpůjček vybraných knih z absenčního fondu ve fakultní knihovně. Potřebou součinnost zajistí Eva Feichtingerová a Zdeněk Mezuláník. 

AS PF UP ustavuje komisi pro vyhodnocení hlasovacích lístků při volbě zástupce Právnické fakulty UP v Radě vysokých škol ve složení: JUDr. Maxim Tomoszek a Eva Feichtingerová. 

AS PF UP se obrací na členy akademické obce Právnické fakulty UP, aby do příštího zasedání AS PF UP podali další návrhy na zástupce Právnické fakulty UP v Radě vysokých škol.

Příští zasedání AS PF UP se uskuteční 19.4.2007 v 15.00 v určené místnosti. 

AS PF UP pověřuje předsedu AS PF UP, aby jménem AS PF UP provedl následující: 1) převzal od volební komise pro volbu kandidáta na děkana konanou  21. června 2007 kandidátní listinu a neprodleně ji zveřejnil (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, převzal volební program a zveřejnil ho (podle čl. 24 Volebního a jednacího řádu AS PF UP). 	

AS PF UP se obrací na vedení Právnické fakulty UP se žádostí, aby byla učiněna opatření k zajištění přiměřeně rovných podmínek pro studenty vyjíždějící do zahraničí v rámci programu Erasmus-Sokrates. 

