
Zápis 

ze zasedání Akademického senátu LF MU, dne 25. listopadu 2008 

 
Přítomni: jednání se účastnilo 26  členů odstupujícího AS LF (18 ze zaměstnanecké a 8 ze studentské 
komory) a 28 členů nově zvoleného AS LF (20 ze zaměstnanecké komory, 8 přítomným členům 
studentské komory jejich mandát pokračuje). 
Za vedení LF MU byli přitomni: děkan LF MU, prof. Žaloudík, proděkani prof. Špinar, prof. 
Kubešová, prof. Vomela, prof. Lata, paní tajemnice ing. Sochorová, JUDr. Stárková, a hosté: prof.Z. 
Doležel. 
 
Předseda AS MU prof. Šlapák přivítal přítomné a zahájil jednání odstupujícího Akademického senátu; 
požádal o připomínky a schválení programu jednání, který byl doplněn o bod „Volby zástupců LF MU 
do Akademického senátu MU“ (schváleno jednomyslně). 
 
Dále byl schválen zápis z minulého jednání (schváleno jednomyslně). 
 
Předseda volební komise prof. Z. Doležel vyhlásil výsledky voleb do AS FL MU na funkční období 
2009-2011. Volby proběhly elektronickou formou za účasti cca 43% (35%-70%) všech oprávněných 
voličů. Elektronická forma se osvědčila a nebyly zaznamenány žádné problémy s průběhem volby. 
Seznam zvolených členů AS LF MU podle jednotlivých volebních obvodů byl krátce po volbách 
zveřejněn na internetu LF MU a rozeslán členům akademické obce. Na závěr poděkoval předseda 
volební komise dr. Stárkové a zaměstnancům CVT za pomoc při realizaci voleb. 
 
Následující program schůze se již týkal nově zvoleného Akademického senátu LF MU; jednání zahájil 
a nadále vedl odstupující předseda prof. Šlapák. Na programu byly 2 body: volba předsedy volební 
komise pro volby zástupců LF MU do AS MU a volba předsedy a místopředsedy nového AS LF MU. 
Předsedou volební komise pro volby zástupců LF MU do AS MU byl zvolen prof. I. Šlapák (27 pro, 1 
se zdržel). Hlasováním bylo rozhodnuto, že forma volby bude elektronická (28 pro). Volby proběhnou 
během prosince 2008. 
 
Volba předsedy a místopředsedy AS LF MU proběhla ve třech kolech. 
V prvním kole byli navrženi na předsedu AS LF MU 
prof. Štěrba 
doc. Bareš 
dr. Jurajda 
na funkci místopředsedy AS LF MU byli navrženi za zaměstnaneckou komoru 
doc. Krupa 
dr. Tomandl 
za studentskou komoru bude místopředseda zvolen až budou mít všichni členové studentské komory 
(t.j. 11 členů) aktivní mandát.  
Výsledky prvního kola: 
prof. Štěrba 5 
doc. Bareš 13 
dr. Jurajda 7 
doc. Krupa 10 
dr. Tomandl 16 
Pro nesplnění podmínky dané jednacím a volebním řádem AS LF MU (předsedu a místopředsedu 
musí zvolit nadpoloviční většina všech senátorů, tj. minimálně 17) nevzešel z této volby předseda ani 
místopředseda AS LF MU. 
 
Po prvním kole se docent Krupa vzdal kandidatury na místopředsedu a do druhého kola volby 
předsedy AS LF MU postoupili dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. 
Výsledky druhého kola 
doc. Bareš 16 
dr. Jurajda 8 



dr. Tomandl 26 
Ve druhém kole volby byl zvolen pouze místopředseda AS LF MU, dr. Tomandl. 
 
Následovala přestávka a třetí kolo volby předsedy AS LF MU. 
Výsledky třetího kola 
doc. Bareš 14 
dr. Jurajda 10 
Jelikož ani třetí kolo volby nevedlo ke zvolení předsedy AS LF MU, přejímá řízení senátu řádně 
zvolený místopředseda.  
 
Akademická obec byla vyzvána prof Šlapákem k navržení kandidáta na zástupce LF MU v Radě 
vysokých škol. 
 
V průběhu jednání vystoupil pan děkan, který poděkoval odstupujícímu AS LF MU za spolupráci 
s vedením LF MU, a novým členům AS LF MU nastínil hlavní body jejich rozhodování v nejbližším 
období: jako specifikum vyzdvihl jednání o nové Fakultě zdravotních věd, které vstupuje do závěrečné 
fáze. 
 
Datum a program příštího zasedání AS LF MU bude stanoven v co nejbližším termínu. 
 
Zapsala: prof. D. Hrubá a MUDr. M. Jurajda 
Schválil: prof. MUDr. I. Šlapák, CSc. 
 
V Brně, 28. 11. 2008 


