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Univerzita Palackého v Olomouci 
Právnická fakulta 
Akademický senát

Zápis ze zasedání Akademického senátu
Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
dne 25. 3. 2008


Program zasedání AS PF UP: 

	Projednání aktuálních otázek souvisejících s volbami do AS UP, 

Projednání návrhu změny Statutu UP,  
Příprava novelizace VJŘ AS PF UP, 
	Pokrytí Olomouce signálem WIFI a související účast UP, 
	Různé


Zasedání AS PF UP začalo v 8.10 hod. v místnosti č. 7 na budově A. 

Přítomni: Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc., Josef Kaštil, Zdeněk Mezuláník, Ing. Richard Pospíšil, Ph.D., JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph.D., JUDr. Blanka Tomančáková, Ph.D., LL.M.,  Mgr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M., Ondřej Šmíd, JUDr. Maxim Tomoszek, Petr Zatloukal, Jana Zesevičová (celkem 11).

Omluveni: Mgr. Mgr. Bc. Ivo Beneda, Eva Feichtingerová, JUDr. Veronika Tomoszková,  Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.

Před plánovaný bod 1 bylo předsazeno projednání návrhu Jednacího řádu Vědecké rady Právnické fakulty, učiněného ze strany (zasedání přítomné) děkanky PF UP, prof. JUDr. Milany Hrušákové, CSc. 

Po úvodním vystoupení předsedy AS PF UP paní děkanka svůj návrh představila. Byla též podána informace, že 1. zasedání Vědecké rady PF se uskuteční 9.4.2008 a předmětem bude též schvalování příslušných akreditačních materiálů (návrh akreditace nového bakalářského programu ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži). Ve věci uvedeného návrhu bylo provedeno hlasování a AS PF UP přijal následující usnesení: 

AS PF UP projednal ze strany děkanky PF UP předložený návrh Jednacího řádu Vědecké rady PF UP, nemá proti němu výhrad a souhlasí s ním. 

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


K 1. bodu programu: 
K tomuto bodu vystoupil předseda Dílčí volební komise Ondřej Šmíd a informoval přítomné o aktuálním dění, mj. o podání příslušných návrhů kandidátů a připravované prezentaci kandidátů, kterou bude moderovat paní děkanka, s tím, že každý kandidát bude mít 10 minut na svoji prezentaci a 10 minut bude vyčleněno na dotazy. 



Ke 2. bodu programu: 
Po úvodním proslovu předsedy AS PF UP byl požádán Dr. Tomoszek (též předseda Legislativní komise AS UP), aby návrh změny Statutu UP představil, což tento učinil. Návrh souvisí se zřízením Fakulty zdravotnických věd a Konfuciovy akademie. Předseda AS PF UP poté informoval o tom, že byl informován, že v návrhu je gramatická chyba a jaké je správné znění. Poté bylo o návrhu hlasováno a AS PF UP přijal toto usnesení:  

AS PF UP projednal návrh III. změny Statutu UP, týkající se mj. změn v souvislosti se vznikem Konfuciovy akademie a Fakulty zdravotnických věd, nemá proti němu výhrad                       a s návrhem ve znění opravy gramatické chyby souhlasí.  

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


Ke 3. bodu programu: 
Předseda AS PF UP informoval o již dříve vzniklém záměru postupně reformovat Volební a jednací řád AS PF UP (VJŘ). K záměru nebylo výhrad a bylo přistoupeno k vytváření Legislativní komise AS PF UP, která by se touto otázkou zabývala. Byly podány následující návrhy členů komise: Dr. Tomoszek a Ondřej Šmíd, oba s členstvím v komisi vyslovili souhlas. Byl navržen též Dr. Dienstbier. Jeho souhlas se členstvím v komisi s ním projedná předseda AS PF UP. Otázka reformy VJŘ a Legislativní komise bude zařazena na příští zasedání AS PF UP.   


Ke 4. bodu programu: 
Tajemník PF UP, Ing. Bačík, informoval přítomné o projektu Přírodovědecké fakulty ve věci pokrytí Olomouce signálem WIFI a o možnosti, aby se zaměstnanci takto mohli i z domu připojit na Internet. Na věc byly vyčleněny prostředky a po celé Olomouci byly instalovány příslušné antény. Problém je v tom, že je potřeba, aby ze střechy příslušné lokality, která má být připojena, byla viditelnost na anténu. Současná kapacita je 300 - 400 míst a lze ji posílit. Na výzvu pana tajemníka (kdo ze zaměstnanců PF UP má o připojení zájem) se mu ozvalo cca 10 lidí. Pan tajemník informoval přítomné, že dá vědět o postupu, jak se v dané věci zaregistrovat, poté přijde do lokality technik a zjistí, zda je připojení možné. Pokud ano, pořídí si zaměstnanci příslušné zařízení a připojí se. Je tak současně umožněn přístup do databází, které jsou zvenku blokovány (knihovna). Pokud jde o cenu, je dána počtem účastníků, měla by činit cca 300 Kč. 


K 5. bodu programu: 

	Pan tajemník též informoval přítomné o vytvoření sociálního fondu na PF UP. Pokud má zaměstnanec sjednáno důchodové či životní připojištění, Fakulta mu bude z tohoto fondu přispívat částkou 400 Kč měsíčně (jde o úhrnnou částku za oba typy připojištění). Uvedená částka je nenárokovým příspěvkem ze strany zaměstnavatele. První příspěvky by měly být vypláceny od května. Pokud dosud zaměstnanec takové připojištění nemá, sjedná si příslušnou smlouvu, pokud již má, sjedná si k ní příslušný dodatek. Poté zaměstnanec navštíví paní Hankovou a podá žádost o příspěvek. Příspěvky by měly docházet od následujícího měsíce. Danou věc je možné sjednat u kterékoliv pojišťovny, s tím, že UP vybrala některé pojišťovny na trhu a sjednala s nimi určité výhody.  


	Paní děkanka informovala přítomné o provedení zvelebovacích prací v okolí Fakulty.




	Pan tajemník informoval, že se pracuje na přípravě rozpočtu PF UP a o tom, že jsme dostali sankce (za celou UP) za překročení počtu studentů. Projednání rozpočtu bude předmětem jednání na některém z příštích zasedání AS PF UP. 

 

V 8.47 hod. zasedání AS PF UP skončeno. 

V Olomouci, dne 31. 3. 2008. 

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


Usnesení přijatá na zasedání AS PF UP dne 25.3.2008: 

AS PF UP projednal ze strany děkanky PF UP předložený návrh Jednacího řádu Vědecké rady PF UP, nemá proti němu výhrad a souhlasí s ním. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AS PF UP projednal návrh III. změny Statutu UP, týkající se mj. změn v souvislosti se vznikem Konfuciovy akademie a Fakulty zdravotnických věd, nemá proti němu výhrad                       a s návrhem ve znění opravy gramatické chyby souhlasí.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam záležitostí, jimž bude vhodné se věnovat na některém z příštích zasedání AS PF UP: otázka zahraničních styků PF UP; novelizace VJŘ AS PF UP; rozpočet PF UP; oblasti dle materiálu zpracovaného Janou Zesevičovou. 

