Od:
Frantisek Vyskocil <vyskocil@akvk.cz>
Komu: "zdenek.holy@famu.cz" <zdenek.holy@famu.cz>
Datum: 28.5.2018 15:37
Věc: FW: Zpráva_CAS
Přílohy: CAS_fin_signed.pdf

Vážený pane děkane,
k Vašemu dotazu, zda je Statut Centra audiovizuálních studií FAMU (CAS) platný či nikoli, jsme prostudovali všechny
zaslané podklady včetně stanoviska kolegyně Slušné Fáberové a došli jsme k níže uvedeným závěrům. Úvodem
předesílám, že paní kolegyně se ve svém rozboru ze dne 2. 5. 2018 zabývala primárně otázkou, zda je CAS
katedrou či nikoli, a otázce, zda je Statut CAS aktuální či nikoli, věnuje méně prostoru. V zásadě uvádí jen to, že dle
jejího názoru Statut CAS ze dne 8. 6. 2005, jež byl nedílnou součástí Statutu FAMU ze dne 8. 6. 2005, zanikl bez
náhrady ke dni 7. 11. 2007, kdy nabyl účinnosti nový Statut FAMU.
Pro přehlednost si dovolím rozdělit svou odpověď na dvě části, a to:
a) otázku, zda je k dnešnímu dni CAS samostatnou katedrou či nikoli – zde souhlasíme s paní kolegyní, že CAS je
samostatnou katedrou, a to od 7. 11. 2007, kdy nabyl účinnosti nový Statut FAMU, kde je CAS uveden jako
katedra (čl. 12. odst. 2. písm. a) Statutu FAMU ze dne 7. 11. 2007);
b) otázku, zda je Statut CAS ze dne 8. 6. 2005 platný či nikoli – i v této části se v zásadě ztotožňujeme se
závěrem paní kolegyně, že Statut CAS platný není, avšak dovolíme si doplnit jednu skutečnost. V článku 16.
odstavci 2. Statutu FAMU ze dne 7. 11. 2007 se uvádí, že se schválením tohoto nového Statutu FAMU se
zrušuje Statut FAMU ze dne 13. 2. 2002 (a nikoli poslední Statut FAMU ze dne 8. 6. 2005). To znamená,
že Statut FAMU ze dne 8. 6. 2005, jehož nedílnou součástí byl Statut CAS ze dne 8. 6. 2005, nebyl formálně
zrušen. Nemyslíme si však, že by toto bylo záměrem akademických senátorů, a po prostudování závěrečných
ustanovení ostatních verzí Statutu FAMU se přikláníme spíše k závěru, že se jedná o písařskou chybu a že
článek 16. odstavec 2. Statutu FAMU ze dne 7. 11. 2007 měl znít tak, že schválením tohoto nového Statutu
FAMU se zrušuje Statut FAMU ze dne 8. 6. 2005 (a s ním i Statut CAS ze dne 8. 6. 2005). Ke zrušení Statutu
FAMU ze dne 8. 6. 2005 včetně Statutu CAS tedy zřejmě mělo dojít, nicméně k němu v důsledku legislativnětechnické chyby nedošlo. Úmysl akademických senátorů by nicméně mělo být možné zjistit ze zápisu ze
zasedání Akademického senátu FAMU ze dne 7. 11. 2007, který bohužel nemáme k dispozici.
V případě jakýchkoli dalších dotazů, anebo v případě, že si budete přát posoudit platnost Statutu CAS ze dne 8. 6.
2005 ve světle zápisu ze zasedání Akademického senátu FAMU ze dne 7. 11. 2007, jsme samozřejmě k dispozici.
S pozdravem,
--

František Vyskočil
Advokát a partner | Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář | Voršilská 10, Praha 1
T +420 224 819 141 | F +420 224 816 366 | vyskocil@akvk.cz | www.akvk.cz
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To: vyskocil@akvk.cz
Subject: Zpráva_CAS

Vážený pane,
vyjádření paní právničky Slušné Fáberové k platnosti statutu CAS posílám v příloze, v dalším emailu všechny podklady, z nichž vycházela.
Děkuji a pěkně zdravím,
Zdeněk Holý

