Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty
Masarykovy univerzity konaného dne 19 .října 2010

Konání: 19. října 2010, 12.30 hod
Místo zasedání: Zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty, místnost č. 109
Přítomní senátoři učitelské komory:
JUDr. Petr Kolman, Ph.D., CSc., JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D., JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.,
JUDr. David Sehnálek, Ph.D., Ing. Eva Tomášková, Ph.D, JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D., JUDr. Eva
Večerková, Ph.D.

Přítomní senátoři studentské komory:
Jakub Adámek, Mgr. Damian Czudek, Ing. Jan Hajzler, Tomáš Jelínek, Olivek Chorvát, Jan Kazda,
Jana Kraĺovianská, Jan Rosák, Štěpán Stehlíček.

Omluveni senátoři učitelské komory:
Doc. JUDr. Josef Kuchta, JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., JUDr. Pavel Salák, Ph.D.,

Omluveni senátoři studentské komory:
Lukáš Pruška,

Hosté:
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Způsobilost senátu jednat, přivítání hostů, návrh programu jednání
Příprava voleb do AS PF MU
Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana Právnické fakulty MU
Prezentace přípravy, vyhlášení a průběh voleb
Ustanovení volební komise
Diskuse-různé
Usnesení
Závěr
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Ad. 1.) Zasedání AS PF MU zahájila předsedkyně senátu přivítáním všech členů a hostů.
Současně konstatovala o usnášenischopnosti senátu. V úvodu navrhla program jednání, který byl
jednomyslně schválen.
Ad. 2.)

Příprava voleb do AS PF MU - studentská komora AS PrF MU informovala akademický senát

o přípravě voleb do studentské komory AS PF MU, které by se měli uskutečnit v souladu s volebním řádem
PF MU a to v týdnu od 15.11.2006 do 26.11.2006.
Současně předsedkyně AS PF MU informovala o přípravě voleb do učitelské komory AS PF MU, které
mají proběhnout dne 15.12.2006 a to následně:
Kandidaturu do akademického senátu lze podat nejpozději do 9.12.2010 k rukám předsedy
Akademického senátu. Kandidatura se podává písemně a je doplněna prohlášením o neexistenci překážek
členství v akademickém senátu.
Průběh volby
Volební komise ověří totožnost volícího člena akademické obce a zaznamená jeho účast v seznamu
voličů. Od ověření totožnosti komise upustí, je-li volič osobně znám.
V seznamu kandidátů, který volič obdrží před volbou, označí jména v počtu odpovídajícím volenému
počtu senátorů - 10. Zvolení jsou kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů v počtu odpovídajícím
volenému počtu senátorů. Ostatní kandidáti se stávají náhradníky senátorů v pořadí podle počtu obdržených
hlasů.
Výsledky voleb písemně potvrdí volební komise. Předseda volební komise zveřejní výsledky voleb na
úřední desce Akademického senátu a písemně sdělí Akademickému senátu Právnické fakulty Masarykovi
univerzity.
Voleb se účastní všichni členové akademické obce Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Volby jsou
tajné.
Pro 16, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Ad 3.)

Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana Právnické fakulty MU

AKADEMICKÝ SENÁT v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm.g) zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, čl. 29 Statutu Masarykovy univerzity a čl. 25 Statutu Právnické fakulty
Masarykovy univerzity vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana PF MU. Představení kandidátů
se uskuteční na veřejném zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity dne
07.prosince 2010 v 16.00 h v aule Masarykovy univerzity v budově Právnické fakulty v Brně, Veveří 70.
Pro 16, proti 0, zdržel se hlasování 0.

str. 2/4

Ad. 4.) Prezentace přípravy, vyhlášení a průběh voleb- předsedkyně senátu seznámila přítomné senátory
s následující přípravou voleb kandidáta na funkci děkana PF MU.
I.
Kandidatura
(1) Osoba ucházející se o funkci děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „kandidát“)
předloží do rukou předsedkyně Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v zalepené
obálce podepsané kandidátem na přelepu:
a) písemnou přihlášku vyjadřující souhlas s kandidaturou na funkci,
b) strukturovaný životopis,
c) výpis z rejstříku trestů (ne starší třech měsíců; pokud kandidát měl v minulosti trvalé bydliště mimo
území České republiky, předloží výpis z rejstříku trestů ze všech takových států)
d) osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky,
České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že kandidát přede
dnem 17. 11. 1989 dovršil 18 let,
e) programové prohlášení,
f) doklady o dosaženém vzdělání a akademických hodnostech,
a to nejpozději do 22. 11. 2010 do 12.00 h.
(2) Listina dle odst. 1 písm.a) musí být opatřena vlastnoručním úředně ověřeným podpisem, listiny dle
odst. 1 písm. c), d) a f) se předkládají v úředně ověřených kopiích (opisech). Listiny se kandidátu nevrací.
(3) Akademický pracovník Masarykovy univerzity listiny dle odst. 1 písm.f) nepředkládá.
(4) Předseda akademického senátu zveřejní seznam kandidátů, jejich životopisy a programové prohlášení
na úřední desce akademického senátu a prostřednictvím webových stránek fakulty.

II.

(1)
(2)
(3)

Volební komise
Volební komise se skládá po jednom zástupci a náhradníku ze studentské komory a z učitelské
komory.
Volební komise ověří spolu s předsedkyní akademického senátu splnění formálních náležitostí
kandidatury dle čl. I a vyřadí osoby nesplňující tyto náležitosti.
Podle výsledku zjištění dle odst. 2 připraví hlasovací lístky pro zasedání senátu.

III.

(1)

(2)
(3)

Představení kandidátů a průběh volby
Představení kandidátů se uskuteční na veřejném zasedání Akademického senátu Právnické
fakulty Masarykovy univerzity dne 07. 12. 2010 v 16.00 h v aule Masarykovy univerzity
v budově Právnické fakulty v Brně, Veveří 70.
Po představení kandidátů se uskuteční tajná volba kandidáta.
Kandidát je zvolen, pokud obdržel hlasy nadpoloviční většiny všech senátorů. Pokud v prvním
kole není přijat žádný návrh, hlasování se opakuje. Do druhého kola postupují dva nejúspěšnější
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kandidáti z kola prvého. Při neúspěšné volbě se ve třetím kole hlasuje pouze o kandidátovi, který
ve druhém kole získal nejvíce hlasů. V případě neúspěšné volby kandidáta v posledním kole se
volební procedura včetně kandidatur opakuje po novém vyhlášení.
Výsledky jednotlivých volebních kol potvrdí volební komise konsensem a vyhlásí na zasedání
Akademického senátu dle odst. 1.
Zvoleného kandidáta ústně i písemně předsedkyně akademického senátu navrhne ke jmenování
děkanem Právnické fakulty Masarykovy univerzity rektorovi Masarykovy univerzity v souladu
s vnitřními předpisy.

(4)
(5)

Pro 16, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Ad. 5.)

Ustavení volební komise

Volební komise byla ustavena z řad akademických pracovníků: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
náhradník JUDr. Eva Večerková, Ph.D

z řad studentů:Jan Kazda, náhradník Mgr. . Damian Czudek
Předsedou komise byl zvolen: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Pro 16, proti 0, zdržel se hlasování 0.

Ad.6.)
Diskuse-různé
V rámci diskuse zazněly připomínky týkající se organizace voleb do studentské komory AS PF MU v době
výuky, jakým způsobem situaci řešit.

Ad. 7)
Usnesení
Akademický senát PF MU na svém řádném zasedání konaném dne 19. října 2010 schválil:
1.
2.
3.
4.

Přípravu voleb do AS PF MU
Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana Právnické fakulty MU
Prezentace přípravy, vyhlášení a průběh voleb
Ustanovení volební komise

Ad. 8.)
Na závěr předsedkyně AS poděkovala přítomným za účast a připomněla slavnostní
zasedání AS PF MU 07. prosince 2010, kde proběhne představování kandidátů na funkci děkana
PF MU.

Zapsala: Ivana Pařízková
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