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Univerzita Palackého v Olomouci 
Právnická fakulta 
Akademický senát

Zápis ze zasedání Akademického senátu
Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
dne 22. 1. 2008


Program zasedání AS PF UP: 
1. Ustavení dílčí volební komise pro volby Akademického senátu UP 
2. Různé

Zasedání AS PF UP začalo v 17.10 hod. v Rotundě PF UP. 

Přítomni: Mgr. Mgr. Bc. Ivo Beneda, Eva Feichtingerová, Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc., Zdeněk Mezuláník, 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 13).

Omluveni: Josef Kaštil, Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.

Před plánovaný bod 1 bylo předsazeno projednání aktuálních otázek souvisejících s řádným chodem PF UP (otázka proděkanů a vědecké rady). Tyto otázky byly projednány na základě příslušných podání učiněných ze strany (jednání přítomné) prof. JUDr. Milany Hrušákové, CSc., dočasně pověřené výkonem pravomocí děkanky PF UP; AS PF UP byla na tomto zasedání mj. sdělena informace, že dne 23.1.2008 bude prof. Hrušáková rektorem UP jmenována do funkce děkanky PF UP. 

Po úvodním vystoupení předsedy AS PF UP prof. Hrušáková představila svá podání vůči  AS PF UP, týkající se proděkanů a vědecké rady. Poté bylo o podáních hlasováno a AS PF UP přijal dvě následující usnesení: 

AS PF UP projednal žádost prof. JUDr. Milany Hrušákové, CSc., dočasně pověřené výkonem pravomocí děkanky PF UP, o vyjádření souhlasu k pověření: 

doc. JUDr. Naděždy Šiškové, Ph.D., funkcí proděkanky pro zahraniční styky, 
JUDr. Renáty Šínové, Ph.D., funkcí proděkanky pro vědu a výzkum, 
JUDr. Ing. Filipa Dienstbiera, Ph.D., funkcí proděkana pro organizaci a rozvoj, 
JUDr. Filipa Ščerby, Ph.D., funkcí proděkana pro studijní záležitosti a 
JUDr. Filipa Melzera, Ph.D., LL.M., funkcí proděkana pro reformu studia, 

a to s účinností od 1.1.2008. 

AS PF UP nemá k výše uvedenému pověření výhrad a s výše uvedeným pověřením vyslovuje souhlas. AS PF UP současně vyslovuje souhlas s tím, že takto pověřené osoby budou ode dne 23.1.2008 jmenovány do výše uvedených funkcí, jimiž jsou dosud pověřeny. 

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, nikdo se nezdržel. 


AS PF UP projednal návrh prof. JUDr. Milany Hrušákové, CSc., dočasně pověřené výkonem pravomocí děkanky PF UP, ke jmenování  příslušných osob členy vědecké rady PF UP (dle prof. JUDr. Milanou Hrušákovou, CSc. AS PF UP předloženého seznamu) a proti tomuto návrhu AS PF UP nemá výhrad a s účinností od 23.1.2008 vyslovuje s tímto jmenováním souhlas.

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, nikdo se nezdržel. 

V rámci projednávání výše uvedených aktuálních otázek se AS PF UP zabýval též otázkou konání příštího zasedání AS PF UP a po skončení diskuse o této otázce přijal následující usnesení: 

Příští zasedání AS PF UP se uskuteční v pondělí, 18.2.2008, od 17.00 hodin, v předsedou AS PF UP stanovené místnosti. 

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, 1se zdržel. 
Na závěr projednávání aktuálních otázek, vzhledem k blížící se slavnostní inauguraci děkanky PF UP, seznámil předseda AS PF UP přítomné s tím, že nemůže být dané inauguraci přítomen (vzhledem ke své nepřítomnosti v Olomouci), a že vzhledem k tomu, že předseda AS PF UP na inauguraci plní příslušné funkce, bude potřeba, aby byl na inauguraci zastoupen. Již dříve projednal danou otázku s prof. Hrušákovou, doc. Jiráskem (na kterého se obrátil se žádostí o zastoupení) a místopředsedou AS PF UP. K žádosti o zastoupení se na zasedání vyjádřil doc. Jirásek, že je zde (jako zástupce předsedy AS PF UP) další statutární představitel AS PF UP, a sice místopředseda AS PF UP. Místopředseda AS PF UP se k této otázce také vyjádřil a dal najevo, že bude vhodnější, když se dané funkce zhostí doc. Jirásek. Vzhledem k tomuto vyjádření místopředsedy AS PF UP a souhlasu doc. Jiráska se zastoupením předsedy AS PF UP na slavnostní inauguraci přijal AS PF UP následující usnesení: 

AS PF UP  pověřuje svého člena, doc. JUDr. Jiřího Jiráska, CSc., aby na slavnostní inauguraci děkanky PF UP, konané dne 13.2.2008,  zastoupil nepřítomného předsedu AS PF UP při výkonu jeho funkcí při tomto akademickém obřadu, a vystupoval při tom jako představitel AS PF UP.  

  Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, 2 se zdrželi. 

V 17.32 odchází Mgr. Beneda.               


K 1. bodu programu: 
V úvodu projednávání tohoto bodu seznámil předseda AS PF UP přítomné s tím, že byly vyhlášeny volby do Akademického senátu UP (dále AS UP) na 26.3.2008 – 2.4.2008. Současně stručně seznámil přítomné s příslušnou úpravou ve vnitřním předpise (Volební a jednací řád AS UP) a potřebou v této souvislosti ustavit pro PF UP dílčí volební komisi. Poté požádal přítomné o návrhy členů této komise. Z navržených osob vyslovily tři souhlas s členstvím v dané komisi, a sice Zdeněk Mezuláník, Ondřej Šmíd a Mgr. Klára Bartoníčková. Poté bylo ve věci dané komise provedeno hlasování a AS PF UP přijal následující usnesení: 

AS PF UP ustavuje dílčí volební komisi pro volby Akademického senátu Univerzity Palackého konané ve dnech 26.3.2008 – 2.4.2008 ve složení: Zdeněk Mezuláník, Ondřej Šmíd a Mgr. Klára Bartoníčková.

  Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, 2 se zdrželi. 

V souvislosti s volbami AS UP přijal AS PF UP i toto usnesení: 

AS PF UP stanovuje, že pro volby Akademického senátu Univerzity Palackého konané ve dnech 26.3.2008 – 2.4.2008, bude na PF UP zřízena jedna volební místnost, a sice místnost oddělující bufet na budově B od předsálí Malého sálu 1.   

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

Ke 2. bodu programu: 
K tomuto bodu nebylo žádných podnětů. 
 
V 17.50 hod. zasedání AS PF UP skončeno. 

V Olomouci, dne 23. 1. 2008

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

Usnesení přijatá na zasedání AS PF UP dne 22.1.2008: 

AS PF UP projednal žádost prof. JUDr. Milany Hrušákové, CSc., dočasně pověřené výkonem pravomocí děkanky PF UP, o vyjádření souhlasu k pověření: 

doc. JUDr. Naděždy Šiškové, Ph.D., funkcí proděkanky pro zahraniční styky, 
JUDr. Renáty Šínové, Ph.D., funkcí proděkanky pro vědu a výzkum, 
JUDr. Ing. Filipa Dienstbiera, Ph.D., funkcí proděkana pro organizaci a rozvoj, 
JUDr. Filipa Ščerby, Ph.D., funkcí proděkana pro studijní záležitosti a 
JUDr. Filipa Melzera, Ph.D., LL.M., funkcí proděkana pro reformu studia, 

a to s účinností od 1.1.2008. 

AS PF UP nemá k výše uvedenému pověření výhrad a s výše uvedeným pověřením vyslovuje souhlas. AS PF UP současně vyslovuje souhlas s tím, že takto pověřené osoby budou ode dne 23.1.2008 jmenovány do výše uvedených funkcí, jimiž jsou dosud pověřeny. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AS PF UP projednal návrh prof. JUDr. Milany Hrušákové, CSc., dočasně pověřené výkonem pravomocí děkanky PF UP, ke jmenování  příslušných osob členy vědecké rady PF UP (dle prof. JUDr. Milanou Hrušákovou, CSc. AS PF UP předloženého seznamu) a proti tomuto návrhu AS PF UP nemá výhrad a s účinností od 23.1.2008 vyslovuje s tímto jmenováním souhlas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příští zasedání AS PF UP se uskuteční v pondělí, 18.2.2008, od 17.00 hodin, v předsedou AS PF UP stanovené místnosti. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AS PF UP  pověřuje svého člena, doc. JUDr. Jiřího Jiráska, CSc., aby na slavnostní inauguraci děkanky PF UP, konané dne 13.2.2008, zastoupil nepřítomného předsedu AS PF UP při výkonu jeho funkcí při tomto akademickém obřadu, a vystupoval při tom jako představitel AS PF UP.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AS PF UP ustavuje dílčí volební komisi pro volby Akademického senátu Univerzity Palackého konané ve dnech 26.3.2008 – 2.4.2008 ve složení: Zdeněk Mezuláník, Ondřej Šmíd a Mgr. Klára Bartoníčková.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AS PF UP stanovuje, že pro volby Akademického senátu Univerzity Palackého konané ve dnech 26.3.2008 – 2.4.2008, bude na PF UP zřízena jedna volební místnost, a sice místnost oddělující bufet na budově B od předsálí Malého sálu 1. 

