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Zápis	ze	zasedánı́	Akademického	senátu	
Právnické	fakulty	Univerzity	Palackého	v	Olomouci	

dne	4.	5.	2017	

Přítomní	senátoři:		
	
pedagogičtí	pracovníci:			
	
doc.	JUDr.	Michal	Bartoň,	Ph.D.	
doc.	JUDr.	Kateřina	Frumarová,	Ph.D.	
JUDr.	Klára	Hamuľáková,	Ph.D.	
doc.	JUDr.	Filip	Melzer,	Ph.D.	LL.M.	
JUDr.	Lenka	Westphalová,	Ph.D.		

	
studenti:			
	
Daniel	Pospíšil	 	 	
Mgr.	Veronika	Pochylá	 	
Radim	Vaněk	 	

doc.	JUDr.	Václav	Stehlík,	Ph.D.,	LL.M.	
	
	
	
omluveni:	
JUDr.	Ing.	Filip	Dienstbier,	Ph.D.	
JUDr.	Ondřej	Svaček,	Ph.D.,	LL.	M.	 	
doc.	JUDr.	Filip	Ščerba,	Ph.D.		
Ondřej	Sasín	 	
Luděk	Plachký	
Martin	Hrabec	
	
	
	
Hosté:	
proděkanka	JUDr.	Monika	Horáková,	Ph.D.		
M.	Zápotocký	–	senátor	AS	UP	
	
Zasedání AS PF UP začalo v 17.00 hod. v zasedací místnosti na budově A Právnické 
fakulty.  
Přítomno 9 členů AS PF UP. 
Předseda senátu přivítal přítomné senátory i hosty a seznámil je s programem zasedání.  
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1. Změna statutu PF UP, přijetí Volebního řádu AS PF UP a Jednacího 
řádu AS PF UP 
	
Předseda senátu v úvodu zdůvodnil neobvyklý termín konání senátu mimo tradiční pondělky, 
který byl dán z důvodu dvou pondělních státních svátků (1. a 8. května) a potřeby 
rozhodnout o navržených předpisech s určitým předstihem před konáním zasedání velkého 
senátu, resp. jeho legislativní komise. Z druhého z nabízených termínů konání senátu se 
omluvilo ještě více senátorů, proto byl zvolen dnešní termín, byť s ohledem na potřebnou 
většinu pro schválení vnitřních předpisů je potřeba 9 hlasů, což přesný počet přítomných. 
Dva senátoři mohou dorazit po ukončení výuky, tj. po 18 hod.  

Předseda senátu navrhnul, aby bylo o předpisech jednáno v rámci jednoho bodu, neboť 
formulační změny ve statutu závisí též na tom, zda budeme mít stávající VJŘ, nebo dva 
nové předpisy.  

Předal slovo proděkance Horákové, která stručně představila návrhy změn. Novela Statutu 
je ryze technická, mění se pár odkazovacích ustanovení v souladu se změnou zákona a 
změnou Statutu UP. Dále předkládá návrh Volebního řádu AS PF UP (VŘ), který má nově 
dle zákona o VŠ předkládat děkan fakulty, na rozdíl od Jednacího řádu AS PF UP (JŘ), který 
má nově předkládat předseda senátu. Obsahově ke změně VŘ nedošlo.  

Předseda senátu dodává, že v návaznosti na to opětovně předkládá senátu JŘ, který zasílal 
senátorům již v únoru k diskusi. Nyní již předkládá JŘ jako návrh předpisu ke schválení 
senátem. Pokud budeme chtít stávající VJŘ rozdělit, je nutno přijmou oba nové předpisy, 
nikoli pouze jeden. Dále tlumočil senátorům prosbu předsedy AS UP J. Langera o 
přehodnocení našeho původního negativního stanoviska ke schválení dvou nových 
předpisů.  

Přítomný člen velkého senátu M. Zápotocký informoval na diskusi ve velkém senátu. Vedení 
univerzity považuje za vhodnější mít systém předpisů na fakultách shodný a odpovídající 
formálnímu rozdělení předpisů v zákoně o VŠ. 

Krátká diskuse ke schválení dvou nových předpisů namísto VJŘ. Nikdo se nevyslovil proti 
tomuto řešení. 

Předseda senátu dále otevřel diskusi ke změně Statutu PF UP. 

Proděkanka Horáková úvodem dodává, že v novelizačním bodě 3 namísto „za písmena Sb.“ 
má být uvedeno„ za slovo „university“ a modifikují tímto návrh. Blíže potom vysvětluje nové 
ustanovení, které se týká zákazu střetu zájmu děkana. Úprava je ve Statutu UP, my na tuto 
úpravu odkazujeme. 

Předseda senátu uvedl, že lze do budoucna zvážit, zda má smysl odkazovat ve statutu na 
konkrétní čísla paragrafů či článků v zákoně, resp. Statutu UP, zda neprovést odkazy 
obecnější, aby nebylo nutno při přečíslování vždy novelizovat náš statut. 

Proděkanka Horáková:  Nyní jde jen o technickou novelu, vycházelo se z toho, jak je náš 
statut koncipován a provedly se jen korekce v souladu se změnami zákona o VŠ a Statutu 
UP. 

Předseda senátu navrhuje technické změny, které považuje za vhodné ještě provést: 

- v § 4 odst. 6 a 7 se hovoří o VJŘ. Pokud dojde ke změně na VŘ a JŘ, měli bychom provést 
změnu i zde. V odst. 6 se navíc mluví pouze o tom, že členství v senátu a výkon mandátu 
jsou nezastupitelné, pokud VJŘ nestanoví jinak. Chceme mít vůbec tuto variantu, aby bylo 
možno mít mandát, resp. členství v senátu zastupitelné? To je celkem rarita.  

- též v § 5 odst. 4 a 5 musí dojít k terminologické změně z VJŘ na JŘ. 

- v § 2 odst. 2 je uvedeno, že právo svolat shromáždění akademické obce má děkan a 
předseda AS PF UP. V 4 odst. 2 je toto právo svěřeno senátu. Senát však jako celek nikdy 



Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
Tř. 17. listopadu 8 | 771 11 Olomouc | T: 585 637 509 
www.pf.upol.cz 

AO nesvolával a je dost nepraktické, aby tak činil senát kolektivním rozhodnutím 
(hlasováním). Navíc to působí jako rozpor s § 2 odst. 2.  

V rámci diskuse shoda na vypuštění § 4 odst. 6 a § 4 odst. 2, i na změně v § 4 odst. 7, § 5 
odst. 4 a 5 spočívající v nahrazení termínu VJŘ odpovídajícím pojmem, schválíme-li nové 
VŘ a JŘ. 

Proděkanka Horáková bere návrhy za své a činí je součástí návrhu. 

Předseda senátu se táže, jak daleko jsou práce na Organizačním řádu fakulty. Ve statutu 
s ním počítáme v § 18 i § 29, ale již dlouhou dobu se odkazuje na to, že je připravován. 

Proděkanka Horáková informuje, že návrh Organizačního řádu je připraven, některé věci se 
ještě diskutují. Měl by být senátu předložen nejpozději do konce roku.   

Diskuse k návrhu účinnosti předpisů. Shoda na jednotné účinnosti pevným datem, a to 1. 9. 
2017. 
 
Další připomínky již v diskusi nezazněly. 
 
Předseda senátu navrhuje nejprve hlasovat o Volebním řádu AS PF UP a Jednacím řádu AS 
PF UP, neboť na výsledku závisí formulační změny ve Statutu PF UP. Zároveň navrhuje 
hlasovat o těchto předpisech současně, neboť oba nahrazují dosavadní VJŘ AS PF UP a 
každý zároveň obsahuje derogační ustanovení vůči stávajícímu VJŘ AS PF UP. Má smysl, 
aby byly schváleny buď oba, nebo žádný.  
 
V rámci diskuse shoda na tomto postupu. 
 
Usnesení: 
 „AS PF UP schvaluje Volební řád AS PF UP dle předloženého návrhu a Jednací řád 
AS PF UP dle předloženého návrhu“.  
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 zdržel se: 0 
 

V návaznosti na schválený VŘ AS PF UP a JŘ AS PF UP předseda rekapituluje navržené 
změny v novele Statutu, které se stávají součástí návrhu novely Statutu. 

 
Usnesení: 
„AS PF UP schvaluje novelu Statutu PF UP dle předloženého návrhu“.  
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 zdržel se: 0 
 
 
 

2. Různé 
Proděkanka	Horáková	informovala	o	proběhnuvší	schůzce	IT	správce	webu	z	univerzity	
s	tajemníky	kateder	a	o	postupném	převádění	informací	na	nové	webové	stránky.	Jakékoli	
připomínky	k	chodu	webu	je	možno	dále	směřovat	k	ní.	

Tajemníci	kateder	K.	Hamuľáková	a	M.	Bartoň	připomínají,	že	obsah	webu	je	nyní	tvořen	
starými	údaji,	stránky	kateder	ještě	nejsou	založeny	a	mělo	by	se	k	finalizaci	nového	webu	
přistoupit	co	nejrychleji.	Studenti	často	tápou,	kde	hledat	informace.		

Proděkanka	Horáková	zjistí	aktuální	stav	a	zaurguje	IT	správce	rektorátu,	který	má	web	naší	
fakulty	na	starosti.		
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Předseda	senátu	připomíná,	že	v	červnu	se	ještě	jedno	zasedání	uskuteční.	Měly	by	být	
schváleny	podmínky	přijímacího	řízení	na	další	rok.	

	

	

 
Konec zasedání senátu v 17.55 hod. 
 
 
V Olomouci dne 5. 5. 2017   
 
 

Michal Bartoň 
předseda AS PF UP 


