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Univerzita Palackého v Olomouci 
Právnická fakulta 
Akademický senát

Zápis ze zasedání Akademického senátu
Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
dne 29. 4. 2008


Program zasedání AS PF UP: 

	Zahraniční styky Právnické fakulty UP

Projednání rozpočtu Právnické fakulty UP
Projednání akreditačního materiálu (Vyšší justiční úředník)
Projednání směrnice týkající se účasti studentů PF UP v programu Erasmus
Ustavení Legislativní komise AS PF UP
Různé 

Zasedání AS PF UP začalo v 16.40 hod. v místnosti č. 7 na budově A. 

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

Omluveni: Mgr. Michal Černý, Ph.D., Ing. Richard Pospíšil, Ph.D., JUDr. Veronika Tomoszková, Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.

Zasedání bylo zahájeno za přítomnosti osmi členů AS PF UP, v následujících 15 minutách přicházejí Dr. Tomoszek, Doc. Jirásek a Dr. Tomančáková.  


K 1. bodu programu (s 1. bodem byl sloučen 4. bod programu): 
Po úvodním slovu předsedy AS PF UP vystoupila s referátem proděkanka pro zahraniční styky, Doc. Šišková. V úvodu svého vystoupení připomenula, že už uběhlo cca 100 dní od jejího uvedení do funkce, takže již lze provést určitou bilanci. Především došlo k prohloubení stávajících kontaktů. Podařilo se maximalizovat vztahy s Paříží (počet účastnících se studentů byl navýšen na 10 a učitelů na 4). Byly navázány kontakty s novými partnerskými institucemi, a sice s Tallinnem a Milánem. Probíhají i kontakty s blízkých zahraničím (Polsko a Slovensko) a hledají se další cesty pro spolupráci. Je snaha maximálně využít to, co nabízí program Erasmus. 

Významná je i možnost odborných a praktických stáží v zahraničí. Takto byly navázány kontakty se třemi advokátními kancelářemi ve Francii a na příslušnou stáž vyjedou tři naši studenti. 

Došlo také k navýšení počtu studentů vyjíždějících na zahraniční pobyt (z loňských 40 na letošních 55). V oblasti programu Erasmus patří naše Fakulta k fakultám vedoucím. 

Pokud studenti vyjíždějí do zahraničí, způsobuje jim to i určité problémy. Aby byl negativní dopad zmírněn a bylo jim ulehčeno, byla již za minulého vedení Fakulty vypracována k dané věci směrnice, která byla nyní ještě prohloubena a byly zapracovány připomínky studentů. Příslušný materiál byl také dvakrát projednán na poradě vedení. Pokud jde o dnešní verzi směrnice (účinnosti má nabýt 1.5.2008), odpadly některé dosavadní podmínky k účasti v programu Erasmus, dnes stačí, aby se jednalo o studenta PF UP. Student vyjíždějící do zahraničí musí získat pro zápis do vyššího ročníku minimálně 40 kreditů (zahrnují jak předměty domácí, tak zahraniční). Do směrnice byl zahrnut i návrh Petra Zatloukala, týkající se vytvoření zvláštních seminárních skupin pro studenty vyjíždějící do zahraničí. 

Zahraniční oddělení též aktualizuje své webové stránky, spolupracuje při tom i Jana Zesevičová. 

V závěru paní proděkanka pohovořila o účasti studentů na zahraničních akcích a seznámila přítomné s tím, že Petr Zatloukal se zúčastnil konference ve Lvově, kde získal 1. místo v soutěži konferenčních příspěvků (nejlepší konferenční příspěvek). 

Poté následovala k vystoupení paní proděkanky diskuse. Dr. Stehlík se dotázal, zda se výjezdy na praxe v programu Erasmus týkají jen studentů. Paní proděkanka zodpověděla, že ano. 

Dr. Tomoszek položil otázku slučitelnosti (výše uvedené) směrnice s univerzitními předpisy. 
Paní proděkanka připomenula, že hlavní snahou při tvorbě směrnice bylo dát jí ucelenou podobu. Aby student znal své možnosti. Je třeba studentům pomoci. 

Dále se diskuse vedla o otázce uplatňování směrnice.  
Dr. Tomoszek konstatoval, že chce ulehčit studentům, ale klade si otázku, zda studentům směrnice v současné podobě nepřinese problémy. 
Petr Zatloukal připomenul, že směrnice jde vstříc studentům. 
Předseda AS PF UP doporučil uplatnění směrnice v současné podobě. 
Jana Zesevičová vyjádřila názor, že je směrnice potřebná, ale položila otázku, zda je možno uplatňovat problematickou normu. 
Dr. Tomoszek navrhl, aby se směrnicí zabývala Legislativní komise AS PF UP (jejíž ustavení se připravuje). 

Po skončení diskuse přijal AS PF UP následující usnesení: 

AS PF UP projednal ze strany proděkanky doc. Šiškové předložený návrh nového znění Směrnice o podmínkách účasti studentů PF UP v Olomouci v programu Erasmus a bere ho na vědomí. 

Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, nikdo se nezdržel. Ještě před hlasováním odchází Dr. Tomoszek, hlasování se tak účastnilo 10 členů AS PF UP. 

Na závěr jednání o uvedeném bodu položil Dr. Stehlík otázku týkající se programu Erasmus-Mundus. Paní proděkanka připomenula, že tento program předpokládá vytvoření konsorcia tří pracovišť, a že o věci se jedná. 


Ke 2. bodu programu: 
V úvodu projednávání tohoto bodu programu představil tajemník PF UP, Ing. Bačík, rozpočet PF UP na r. 2008 a komentoval již dříve členům AS PF UP rozeslanou tabulku nákladů a výnosů. Připomenul taktéž, že v letošním roce dojde k velkému propadu v některých položkách (končí projekt Dr. Tomoszkové a Dr. Vystrčilové). Připomenul též narůst v oblasti mezd, spotřeby energií a spotřeby materiálu. 

Po vystoupení pana tajemníka se k věci konala diskuse, jejíž součástí bylo mj. řešení otázky, jakým způsobem by se mělo ve věci rozpočtu jednat v budoucnu. Objevily se požadavky, zda by v budoucnu mohly být kromě tabulky podány i upřesňující materiály (pan tajemník vyjádřil ochotu těmto požadavkům vyhovět). V diskusi vystoupil i přítomný proděkan pro organizaci a rozvoj, Dr. Dienstbier, s tím, že otázka toho, co se bude ve věci rozpočtu předkládat, je otázkou jednání s paní děkankou. Dále se objevil požadavek (Petr Zatloukal) předložení rozpočtu v budoucnu ve větším předstihu. Pan tajemník přislíbil připravenost vést na dalším AS PF UP debatu o projednávání rozpočtu na r. 2009. 
Dr. Tomančáková se dotázala, zda je možno nahlédnout do loňského rozpočtu. Pan tajemník dal v této věci mezi přítomné kolovat výsledovku. Dr. Tomančáková se též dotázala na položku nájmů (o jaké nájmy v rozpočtu jde). Dostalo se jí odpovědi, že jde o případ, že se pronajímají prostory na konání konference, která se koná mimo Fakultu. 
Dr. Stehlík se dotázal na možnost vytvoření vnitro-fakultních grantů. Pan tajemník konstatoval, že věc je na dohodě, měla by se k tomu vyjádřit paní děkanka. 

Po skončení diskuse přijal AS PF UP dvě níže uvedená usnesení. Ještě před hlasováními o nich odchází Doc. Jirásek. A po skončení hlasování o nich se vrací Dr. Tomoszek. Obou hlasování se tak účastnilo devět členů AS PF UP. 

AS PF UP projednal ze strany děkanky PF UP předložený návrh rozpočtu PF UP na rok 2008 a schvaluje ho. 

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, nikdo se nezdržel. 

AS PF UP na základě dohody s tajemníkem PF UP projedná na příštím zasedání otázku projednávání fakultních rozpočtů v následujících letech a hospodářský výsledek PF UP v roce 2007. AS PF UP současně očekává vstřícnost ze strany vedení PF UP při plnění rozpočtu na rok 2008. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, dva se zdrželi.


Ke 3. bodu programu: 
Proděkanka pro vědu a výzkum, Dr. Šínová, představila předmět jednání tohoto bodu, tedy otázku zavedení nového studijního oboru Vyšší justiční úředník v bakalářském studijním programu Právní specializace a požádala AS PF UP o vyslovení souhlasu s uvedeným zavedením. Poté se k věci konala diskuse. 
Z. Mezuláník položil dotaz, kolik studentů se daného oboru bude účastnit. Paní proděkanka zodpověděla, že jich bude 100 ročně. Diplom získají od nás. 
Dr. Tomančáková položila dotaz, zda budou studenti tohoto oboru studenty PF UP. Paní proděkanka odpověděla, že ano, ale výuka bude probíhat v Kroměříži. Dr. Tomoszek se dotázal, zda se v dané souvislosti provede evaluace úvazků. Opověděl pan proděkan Dienstbier, že jsou k tomu již příslušná data a začínají se systematizovat. 

Po skončení diskuse přijal AS PF UP následující usnesení: 

AS PF UP souhlasí se zavedením nového studijního oboru Vyšší justiční úředník v bakalářském studijním programu Právní specializace. 

Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, nikdo se nezdržel. 


Ke 4. bodu programu: 
Viz výše u 1. bodu. 

K 5. bodu programu: 
Jednání o tomto bodu navázalo na jednání AS PF UP dne 25.3.2008. Toho dne AS PF UP, vzhledem již k dřívějšímu záměru AS PF UP provést reformu Volebního a jednacího řádu AS PF UP, začal práce na ustavení Legislativní komise AS PF UP, která by se otázkou reformy zabývala. Byly podány následující návrhy členů Legislativní komise: Dr. Tomoszek a Ondřej Šmíd, oba s členstvím v komisi vyslovili souhlas. Byl navržen též Dr. Dienstbier, který však později oznámil předsedovi AS PF UP, že s návrhem nesouhlasí.  

Předseda AS PF UP se dotázal, zda stále trvá souhlas Dr. Tomozska a Ondřeje Šmída. Oba svůj souhlas potvrdili. Dr. Dienstbier setrval na svém nesouhlasu. 

Dále byly podány návrhy (pokud jde o členství v Legislativní komisi) následujících osob, všechny vyslovily s návrhem souhlas: P. Zatloukal, Mgr. Hodulík (člen AS UP, student PF UP),  Dr. Sovinský, Dr. Stehlík, J. Kaštil, Dr. Bartoň. Celkem tedy bylo navrženo osm kandidátů, kteří vyslovili s návrhem souhlas. 

Kol. 18.25, ještě před všemi dále uvedenými hlasováními, odchází Eva Feichtingerová.

V průběhu projednávání 5. bodu požádal p. proděkan Dienstbier o projednání aktuálního bodu týkajícího se navrhovaného Jednacího řádu vědecké rady PF UP. Žádosti bylo vyhověno. Pan proděkan konstatoval, že se jedná o novou verzi Jednacího řádu VR PF UP (o dřívější verzi již AS PF UP hlasoval dne 25.3.2008; tato původní verze však dosud nenabyla platnosti). 

AS PF UP provedl ve věci nové verze JŘ VR PF UP hlasování a přijal následující usnesení: 

AS PF UP vyslovuje souhlas s návrhem Jednacího řádu vědecké rady PF UP předloženým ze strany děkanky PF UP dne 29.4.2008 ve znění připomínek. 

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Kol. 18.30, ještě před všemi dále uvedenými hlasováními, odchází Josef Kaštil.

Po projednání otázky JŘ VR PF UP se AS PF UP vrátil k jednání ve věci Legislativní komise (LK). Nejprve bylo třeba zodpovědět otázku, kolik členů bude LK mít. Byl podán návrh, aby měla pět členů. O návrhu bylo hlasováno a AS PF UP přijal následující usnesení: 

AS PF UP se usnesl, že počet členů Legislativní komise AS PF UP bude pět. 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, dva se zdrželi.

Poté bylo provedeno zjištění podpory mezi navrženými kandidáty. Členové AS PF UP napsali na lístky jména těch, kterým vyslovují svoji podporu. Po vyhodnocení lístků byly zjištěno, že               Dr. Tomoszek dostal podporu 5 členů AS PF UP (dále členů), O. Šmíd 5 členů, Dr. Bartoň 8 členů, Dr. Sovinský 5 členů, Mgr. Hodulík 3 členů, P. Zatloukal 7 členů, Dr. Stehlík 2 členů a J. Kaštil 2 členů. Do užšího výběru prošli: Dr. Tomoszek, O. Šmíd, Dr. Bartoň, Dr. Sovinský a P. Zatloukal. Poté AS PF UP provedl hlasování ve věci ustavení LK a přijal následující usnesení: 

AS PF UP ustavuje Legislativní komisi AS PF UP ve složení: JUDr. Maxim Tomoszek, Ondřej Šmíd, JUDr. Michal Bartoň, Ph.D., JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph.D. a Petr Zatloukal. 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, nikdo se nezdržel. 
K 6. bodu programu: 

	Projednání návrhu Jednacího řádu vědecké rady PF UP (viz výše v 5. bodě). 


	Předseda AS PF UP seznámil přítomné s tím, že se blíží zasedání Akademického senátu UP zvoleného na nové volební období a v té věci je třeba navrhnout osoby, které by působily v Legislativní komisi AS UP a v Ekonomické komisi AS UP. Pro členství v Legislativní komisi AS UP byl navržen Dr. Bartoň a pro členství v Ekonomické komisi AS UP Ing. Bačík. Oba navržení vyslovili s návrhem souhlas. Poté AS PF UP přijal dvě následující usnesení: 


AS PF UP navrhuje pro zastoupení PF UP v Legislativní komisi AS UP JUDr. Michala Bartoně, Ph.D.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, nikdo se nezdržel. 

AS PF UP navrhuje pro zastoupení PF UP v Ekonomické komisi AS UP Bc. Ing. Petra Bačíka. 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, nikdo se nezdržel.


	AS PF UP se zabýval otázkou vybraného návrhu nového loga UP. K otázce byla konána diskuse a poté AS PF UP přijal následující usnesení:


AS PF UP nesouhlasí s vybraným návrhem nového loga Univerzity Palackého a doporučuje vypsání nové veřejné soutěže za účasti akademické obce Univerzity Palackého. 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, nikdo se nezdržel. 


	Dr. Tomoszek oznámil, že bude potřeba se brzy zabývat novelizací Statutu PF UP v souvislosti se zřízením Centra pro klinické právní vzdělávání. AS PF UP přijal k dané věci následující usnesení: 


Příští zasedání AS PF UP se uskuteční dne 12.5.2008 od 14.45 hodin v předsedou AS PF UP určené místnosti. Bodem jednání bude otázka novelizace Statutu PF UP. 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, nikdo se nezdržel. 


V 19.12 hod. zasedání AS PF UP skončeno. 

V Olomouci, dne 4. 5. 2008. 

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







Usnesení přijatá na zasedání AS PF UP dne 29.4.2008: 

AS PF UP projednal ze strany proděkanky doc. Šiškové předložený návrh nového znění Směrnice o podmínkách účasti studentů PF UP v Olomouci v programu Erasmus a bere ho na vědomí. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AS PF UP projednal ze strany děkanky PF UP předložený návrh rozpočtu PF UP na rok 2008 a schvaluje ho. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AS PF UP na základě dohody s tajemníkem PF UP projedná na příštím zasedání otázku projednávání fakultních rozpočtů v následujících letech a hospodářský výsledek PF UP v roce 2007. AS PF UP současně očekává vstřícnost ze strany vedení PF UP při plnění rozpočtu na rok 2008. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AS PF UP souhlasí se zavedením nového studijního oboru Vyšší justiční úředník v bakalářském studijním programu Právní specializace. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AS PF UP vyslovuje souhlas s návrhem Jednacího řádu vědecké rady PF UP předloženým ze strany děkanky PF UP dne 29.4.2008 ve znění připomínek. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AS PF UP se usnesl, že počet členů Legislativní komise AS PF UP bude pět. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AS PF UP ustavuje Legislativní komisi AS PF UP ve složení: JUDr. Maxim Tomoszek, Ondřej Šmíd, JUDr. Michal Bartoň, Ph.D., JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph.D. a Petr Zatloukal. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AS PF UP navrhuje pro zastoupení PF UP v Legislativní komisi AS UP JUDr. Michala Bartoně, Ph.D.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AS PF UP navrhuje pro zastoupení PF UP v Ekonomické komisi AS UP Bc. Ing. Petra Bačíka. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AS PF UP nesouhlasí s vybraným návrhem nového loga Univerzity Palackého a doporučuje vypsání nové veřejné soutěže za účasti akademické obce Univerzity Palackého. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příští zasedání AS PF UP se uskuteční dne 12.5.2008 od 14.45 hodin v předsedou AS PF UP určené místnosti. Bodem jednání bude otázka novelizace Statutu PF UP. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam záležitostí, jimž bude vhodné se věnovat na některém z příštích zasedání AS PF UP: 

	směrnice týkající se účasti studentů PF UP v programu Erasmus;

otázka  projednávání fakultních rozpočtů v následujících letech a hospodářský výsledek PF UP v roce 2007;
novelizace VJŘ AS PF UP; 
novelizace Statutu PF UP (v souvislosti se zřízením Centra pro klinické právní vzdělávání);
zbývající oblasti dle materiálu zpracovaného Janou Zesevičovou. 

