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Univerzita Palackého v Olomouci 
Právnická fakulta 
Akademický senát

Zápis ze zasedání Akademického senátu 
Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
dne 21. 11. 2007


Program zasedání AS PF UP: 

1. Volba kandidáta na děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2. Různé

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).


Úvodní poznámka: 
Dne 19.11.2007 vydal Krajský soud v Ostravě usnesení, jímž odmítl žalobu Mgr. Mgr. Bc. Iva Benedy ve věci rozhodnutí rektora UP z 31.8.2007, jímž nejmenoval Mgr. Mgr. Bc. Iva Benedu do funkce děkana PF UP. Důvodem odmítnutí žaloby byla skutečnost, že nebyly proti uvedenému  rozhodnutí rektora UP vyčerpány opravné prostředky. V daném usnesení uvedený soud vyslovil právní názor, že ve věci jmenování do funkce děkana jde o správní řízení. Uvedeným rozhodnutím rektora UP se nyní bude zabývat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Vzhledem k uvedenému bylo též přijato níže uvedené usnesení AS PF UP. 

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

K 1. bodu programu: 
Jednání zahájil úvodním proslovem předseda AS PF UP. Poté se přihlásila o slovo předsedkyně volební komise pro volbu kandidáta na děkana Dr. Tomoszková, pohovořila o dosavadní práci volební komise a podala návrh následujícího usnesení: AS PF UP se na základě článku 15 odst. 7 Volebního a jednacího řádu usnesl takto: jednání o bodu programu Volba kandidáta na děkana PF UP se odročuje na neurčito. 
(čl. 15 odst. 7 Volebního a jednacího řádu zní následovně: „Členové senátu mohou hlasováním rozhodnout o odročení bodu programu zasedání.“)

Poté vystoupil předseda AS PF UP s následujícím prohlášením a návrhem usnesení: 

Dnes, tj. 21. listopadu, jsem obdržel jako předseda AS PF UP dosud nepravomocné usnesení Krajského soudu v Ostravě ve věci nejmenování Mgr. Benedy děkanem PF UP. V tomto usnesení soud žalobu Mgr. Benedy odmítl. Nicméně vyslovil právní názor, že rektor jednal nesprávně, když odmítl odvolání Mgr. Benedy postoupit nadřízenému orgánu, tj. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Krajským soudem tak byla vyvrácena tvrzení rektora UP, zastoupeného současným proděkanem PF UP pro organizaci a rozvoj Dr. Ing. Filipem Dienstbierem, Ph.D., že jmenování děkana do funkce je toliko úkonem pracovněprávním. Naopak se jedná o řízení správní. Rozhodnutí rektora UP o nejmenování Mgr. Benedy tak dosud nenabylo právní moci a platí, že Mgr. Beneda je v tuto chvíli jediným kandidátem navrženým AS PF UP na pozici děkana PF UP. Na základě těchto skutečností je usnesení AS PF UP ve věci voleb ze dne 17.9.2007 nicotným právním aktem, a proto navrhuji, aby AS PF UP přijal toto usnesení: Celý volební proces spojený s volbou kandidáta na děkana PF UP, vyhlášenou AS PF UP dne 17.9.2007 na 21.11.2007, se ruší od počátku. 


Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení podaném Dr. Tomoszkovou ve znění uvedeném výše a AS PF UP přijal následující usnesení: 

AS PF UP se na základě článku 15 odst. 7 Volebního a jednacího řádu usnesl takto: jednání o bodu programu Volba kandidáta na děkana PF UP se odročuje na neurčito.

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, 4 se zdrželi.

O návrhu usnesení podaném předsedou AS PF UP již vzhledem k přijetí výše uvedeného usnesení nebylo hlasováno. 

Ke 2. bodu programu: 
K tomuto bodu programu nebylo žádných podnětů. 

V 17.20 hod. bylo zasedání AS PF UP skončeno. 

V Olomouci, dne 27.11.2007

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


