
Zápis z hlasování per rollam Vědecké rady Právnické fakulty  

Univerzity Palackého v Olomouci  ze dne 20. 4. 2020 
 

 

Doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D., děkan Právnické fakulty UP v Olomouci v souladu 

s čl. 5 odst. 1 Jednacího řádu Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci, požádal členy Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

o hlasování per rollam ve věcech:  doplnění názvu magisterského studijního programu Právo,  

změny v rozsahu výuky povinných předmětů bakalářského studijního programu Právo ve 

veřejné správě a schválení členů v komisích pro účely zkoušení u státních rigorózních zkoušek 

a obhajob rigorózních prací. 

 

1. Hlasování per rollam - Doplnění názvu magisterského studijního programu 

      Právo (kód programu M0421A220005) o slova „a právní věda“ tak, aby celý název 

      zněl „Právo a právní věda“. 

 

Ze 36 členů VR PF UP oprávněných hlasovat hlasovalo: 

pro - 35 

proti - 0 

zdržel se hlasování - 1 

 

Návrh byl schválen. 

 

Usnesení č. 1 

Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého schvaluje doplnění názvu 

magisterského studijního programu Právo (kód programu M0421A220005) o slova „a 

právní věda“ tak, aby celý název zněl „Právo a právní věda“. 

 

2. Hlasování per rollam - Změna v rozsahu výuky povinných předmětů 

      Vědecká propedeutika pro bakaláře (KPO/VPB) z 0+0+1 na 0+0+2 a povinného  

      předmětu Tvorba bakalářské práce (KPO/TBP) z 0+0+0 na 0+0+1. 

 

Ze 36 členů VR PF UP oprávněných hlasovat hlasovalo: 

pro - 35 

proti - 0 

zdržel se hlasování - 1 

 

Návrh byl schválen. 

 

Usnesení č. 2 

Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého souhlasí se změnou rozsahu výuky 

povinného předmětu Vědecká propedeutika pro bakaláře (KPO/VPB) z 0+0+1 na 0+0+2 

a povinného předmětu Tvorba bakalářské práce (KPO/TBP) z 0+0+0 na 0+0+1. 

 

 



3. Hlasování per rollam – Schválení členů v komisích pro účely zkoušení u státních 

rigorózních zkoušek a obhajob rigorózních prací. 

 

a) JUDr. Zdeňka Červínka, Ph.D. jako člena zkušebních komisí pro státní rigorózní 

zkoušky a obhajoby rigorózních prací v oboru Ústavní právo. 

 

Ze 36 členů VR PF UP oprávněných hlasovat hlasovalo: 

pro - 35 

proti - 0 

zdržel se hlasování – 1 

 

Návrh byl schválen. 

 

Usnesení č. 3 

Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého schvaluje JUDr. Zdeňka Červínka, 

Ph.D. jako člena zkušebních komisí pro státní rigorózní zkoušky  

a obhajoby rigorózních prací v oboru Ústavní právo. 

 

b) JUDr. Tomáše Sejkoru, Ph.D. jako člena zkušebních komisí pro státní rigorózní 

zkoušky a obhajoby rigorózních prací v oboru Finanční právo. 

 

Ze 36 členů VR PF UP oprávněných hlasovat hlasovalo: 

pro - 35 

proti - 0 

zdržel se hlasování – 1 

 

Návrh byl schválen. 

 

Usnesení č. 4 

Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého schvaluje JUDr. Tomáše Sejkoru, 

Ph.D. jako člena zkušebních komisí pro státní rigorózní zkoušky  

a obhajoby rigorózních prací v oboru Finanční právo. 

 

V Olomouci dne 21. 4. 2020 

 

              

                                                                   doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D., v.r. 

                                                        děkan Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


