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Univerzita Palackého v Olomouci 
Právnická fakulta 
Akademický senát

Zápis ze zasedání Akademického senátu 
Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
dne 31. 10. 2007


Program zasedání AS PF UP: 
	Projednání otázek spojených s volbou kandidáta na děkana

Různé

Zasedání AS PF UP začalo v 18.35 hod. v Rotundě PF UP. 

Přítomni: Eva Feichtingerová, Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc., Josef Kaštil, Zdeněk Mezuláník, JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph.D., Mgr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M., JUDr. Blanka Tomančáková, Ph.D., LL.M., JUDr. Maxim Tomoszek, JUDr. Veronika Tomoszková, Petr Zatloukal, Jana Zesevičová, Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. (celkem 12).

Omluveni: Mgr. Mgr. Bc. Ivo Beneda, Ing. Richard Pospíšil, Ph.D., Ondřej Šmíd.

Před 1. bodem programu byl přednostně projednán bod zařazený na žádost děkana PF UP, JUDr. Mag. iur. Michala Malacky, Ph.D., nazvaný „Spolupráce PF UP s MSP a Justiční akademií v Kroměříži v rozvoji bakalářského studia“. Přítomný pan děkan k bodu krátce vystoupil, zmínil navrhovaný interní bakalářský studijní program „Vyšší justiční úředník“ a požádal v této souvislosti o přijetí usnesení AS PF UP. V této souvislosti byl sestaven návrh usnesení, bylo o něm hlasováno  a AS PF UP přijal následující usnesení: 

AS PF UP bere na vědomí informaci děkana PF UP týkající se plánované spolupráce               PF UP s Ministerstvem spravedlnosti a Justiční akademií v Kroměříži ve věci bakalářského studijního programu Vyšší justiční úředník. 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, nikdo se nezdržel.
 
Poté pan děkan informoval přítomné o tom, že od 1.11.2007 je pověřen řízením PF UP (jednání AS PF UP přítomný, dosavadní proděkan pro studijní záležitosti) JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. Jeho pověření na základě rozhodnutí rektora UP trvá od 1.11. 2007 do doby jmenování nového děkana PF UP, nejpozději však do 30.11.2007. K této věci se pak vyjádřil i Dr. Bartoň, s tím, že je pověřen výkonem pravomocí děkana PF UP; bude též zajišťovat jako dosud studijní záležitosti a 3 ostatní dosavadní proděkani budou pověřeni výkonem svých dosavadních pravomocí.   


K 1. bodu programu: 

K bodu vystoupila předsedkyně volební komise pro volbu kandidáta na děkana PF UP konanou dne 21.11.2007 (dále VK), Dr. Tomoszková. Uvedla jména pěti osob, které se svou kandidaturou pro volbu kandidáta na děkana PF UP, konanou dne 21.11.2007, vyslovily souhlas. Jedná se o: doc. PhDr. Vlastimila Fialu, CSc., prof. JUDr. Milanu Hrušákovou, CSc., JUDr. Petra Langera, Ph.D., LL.M., JUDr. Lukáše Michnu, Ph.D., LL.M. a doc. JUDr. Naděždu Šiškovou, Ph.D. Tito kandidáti byli upozorněni, že do 5.11. 2007 mají poslat své volební programy. Programy budiž poslány v elektronické podobě na adresu předsedkyně VK a předsedy AS PF UP. 

Poté byly projednávány dílčí otázky spojené s volbou kandidáta na děkana PF UP. Předseda AS PF UP podal v té souvislosti návrh týkající se jeho pověření ve věci volebních programů. O návrhu bylo hlasováno a AS PF UP přijal toto usnesení: 

AS PF UP pověřuje předsedu AS PF UP, aby od navržené osoby, která se svojí kandidaturou pro volbu kandidáta na děkana PF UP, konanou  21. 11.  2007, souhlasila, převzal její volební program a zveřejnil ho (podle čl. 24 Volebního a jednacího řádu AS PF UP).

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

Dále bylo jednáno o otázce veřejné prezentace kandidátů pro uvedenou volbu a jejich volebních programů. V této věci již bylo jednáno se souhlasícími kandidáty a na základě toho byl vybrán příslušný termín. Po projednání této otázky AS PF UP přijal následující usnesení: 

AS PF UP vyhlašuje termín veřejné prezentace kandidátů pro volbu kandidáta na děkana PF UP, konanou  dne 21. 11.  2007, a jejich volebních programů na 13.11.2007 od 13.00 hodin v Aule PF UP. 

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

Aby se uvedené prezentace mohli zúčastnit členové akademické obce PF UP, byla s Dr. Bartoněm projednána možnost vyhlášení volna (zrušení výuky) v době prezentace. Dr. Bartoň přislíbil, že volno bude na 13.11.2007 vyhlášeno, a sice od 13.00 do konce uvedeného dne. 

Dále bylo jednáno o otázce, kdo má veřejnou prezentaci moderovat. V této souvislosti byly podány následující návrhy na osobu moderátora: 

Zdeněk Mezuláník navrhl Dr. Malacku (navržený vyslovil s návrhem souhlas). 
Dr. Malacka navrhl Zdeňka Mezuláníka (navržený svůj souhlas s návrhem nevyslovil). 
Dr. Tomoszková navrhla Dr. Tomoszka (navržený vyslovil s návrhem souhlas).  
Předseda AS PF UP navrhl Dr. Tomančákovou (navržená vyslovila s návrhem souhlas).  

Před hlasováním o navržených sestavil a přečetl předseda AS PF UP návrh příslušného usnesení (AS PF UP pověřuje /jméno bude doplněno podle hlasování/ moderováním veřejné prezentace kandidátů pro volbu kandidáta na děkana PF UP, konanou  dne 21. 11.  2007, a jejich volebních programů, vyhlášené na 13.11.2007.). 
Poté bylo přistoupeno k hlasování o navržených, v pořadí, v jakém byli navrženi. Hlasování proběhlo veřejně. Pokud získá některý z navržených nadpoloviční většinu hlasů přítomných, bude přijat výše uvedený návrh usnesení, s doplněním jména navrženého, který stanovenou většinu získá. 
Nejprve bylo hlasováno o Dr. Malackovi. Získal 11 hlasů, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel. Tím Dr. Malacka získal potřebnou většinu a o dalších navržených již nebylo hlasováno. 
AS PF UP tak přijal následující usnesení: 

AS PF UP pověřuje JUDr. Mag. iur. Michala Malacku, Ph.D. moderováním veřejné prezentace kandidátů pro volbu kandidáta na děkana PF UP, konanou  dne 21. 11.  2007,                            a jejich volebních programů, vyhlášené na 13.11.2007.

Dále byl diskutován průběh prezentace, s tím, že byl dosažen v AS PF UP konsensus, že každý kandidát bude mít pro vlastní prezentaci volebního programu (nepřerušovaný samostatný projev) 15 minut. 

Poté bylo jednáno o čase (hodině) volby kandidáta na děkana PF UP a po projednání této otázky AS PF UP přijal následující usnesení: 

Volba kandidáta na děkana PF UP, jejíž termín konání byl dne 17.9. 2007 stanoven na 21.11.2007, se uskuteční dne 21.11.2007 v 17.00 hodin v později předsedou AS PF UP stanovené místnosti. 

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

Dále byly projednávány další otázky související s volbou kandidáta na děkana, AS PF UP došel ke konsensu, že volební programy kandidátů pro tuto volbu budou zveřejněny na Internetu a kromě toho i vyvěšeny na PF UP. AS PF UP došel též ke konsensu, pokud se týče otázky veřejnosti či neveřejnosti přepočítávání hlasů VK při samotné volbě, a sice, že hlasy budou VK přepočítávány neveřejně. 
Na závěr jednání k tomuto bodu vystoupil doc. Fiala a seznámil přítomné s tím, že stahuje svoji kandidaturu pro volbu kandidáta na děkana PF UP, konanou  dne 21.11.2007, s odůvodněním, že v době, kdy se rozhodl kandidaturu přijmout, ještě nevěděl, zda souhlas s kandidaturou vysloví prof. Hrušáková, kterou již dříve ve věci kandidatury podporoval. 


Ke 2. bodu programu:
V tomto bodě vystoupila s podnětem Jana Zesevičová, pokud jde o ubytovací stipendia, a sice s dotazem, proč není nárok na ubytovací stipendium u toho, kdo studuje druhou vysokou školu. V následující diskusi se vyjádřil mj. Dr. Bartoň, o tom, že ubytovací stipendium se poskytuje jen pro studium první vysoké školy, a že nejde o fakultní věc, ale o věc rektorátní. Jde též o věc spojenou s případnou změnou stávající legislativy.  

V 19.19 hod. zasedání AS PF UP skončeno. 

V Olomouci, dne 5. 11. 2007

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

Usnesení přijatá AS PF UP na zasedání AS PF UP dne 31. 10. 2007:

AS PF UP bere na vědomí informaci děkana PF UP týkající se plánované spolupráce               PF UP s Ministerstvem spravedlnosti a Justiční akademií v Kroměříži ve věci bakalářského studijního programu Vyšší justiční úředník.

AS PF UP pověřuje předsedu AS PF UP, aby od navržené osoby, která se svojí kandidaturou pro volbu kandidáta na děkana PF UP, konanou  21. 11.  2007, souhlasila, převzal její volební program a zveřejnil ho (podle čl. 24 Volebního a jednacího řádu AS PF UP).

AS PF UP vyhlašuje termín veřejné prezentace kandidátů pro volbu kandidáta na děkana PF UP, konanou  dne 21. 11.  2007, a jejich volebních programů na 13.11.2007 od 13.00 hodin v Aule PF UP. 

AS PF UP pověřuje JUDr. Mag. iur. Michala Malacku, Ph.D. moderováním veřejné prezentace kandidátů pro volbu kandidáta na děkana PF UP, konanou  dne 21. 11.  2007,                            a jejich volebních programů, vyhlášené na 13.11.2007.

Volba kandidáta na děkana PF UP, jejíž termín konání byl dne 17.9. 2007 stanoven na 21.11.2007, se uskuteční dne 21.11.2007 v 17.00 hodin v později předsedou AS PF UP stanovené místnosti.

