
Zápis 

ze zasedání Akademického senátu  LF dne 9.12.2008 
  
Přítomni: jednání se zúčastnilo  27 senátorů ( z toho 18 ze zaměstnanecké komory a 9 ze 
studentské komory) 
Hosté: Petr Husa, Leoš Landa, Martin Pešl, Ivo Šlapák, Pavel Krška  
AS LF byl schopen se usnášet      
Jednání senátu řídil  dr. Josef Tomandl, místopředseda AS LF. 
 
 V úvodu senát schválil  program zasedání: 
 
l.  Kontrola zápisu z minulého jednání (25.11.2008) 
2. Volba zástupce do Rady vysokých škol 
3. Volba předsedy AS LF 
4. Volba tajemníka AS LF 
5. Informace k volbám do AS MU ( 2009-2011) 
6. Různé 
 
Ad l) Senátoři vzali bez připomínek na vědomí  zápis z minulého zasedání. 
 
Ad 2)  Dr. J. Tomandl seznámil senátory s návrhy na zástupce akademické obce LF do Rady 
VŠ (na  funkční období 2009-2011). AS obdržel tyto návrhy: 
- Prof. MUDr. Petr Husa, CSc. - přednosta Kliniky infekčních chorob FNB 
- MVDr. Leoš Landa, Ph.D. – odborný asistent Farmakologického ústavu 
- MUDr. Martin Pešl – student PGS,  I. interní kardiologická klinika  FNUSA 
- doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, docentka Biofyzikálního ústavu  
- prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., přednostka Ústavu patologické fyziologie 
 
Dr. Tomandl omluvil neúčast navrhovaných kandidátek doc. Škorpíkové a prof. Vašků  
( plnění pedagogických povinností).  Požádal přítomné kandidáty, aby se senátorům  
odborně představili a informovali je  v jaké oblasti mají v případě svého zvolení  zájem 
pracovat. Navrhovaní kandidáti  se měli zájem zapojit v komisích pro vzdělávací činnost, 
vědeckou činnost, ekonomické komisi a v komisi pro VŠ a rozvoj vysokého školství. 
 
Po představení kandidátů byla zvolena volební  komise, která pracovala v tomto složení: 
Doc.Krupa, as. Skorkovská, MUC.Urík. 
 
Dr. Tomandl seznámil senátory  se způsobem volby - podle platného volebního řádu   AS LF 
je volba tajná  a kandidátem bude zvolen ten, kdo získá nadpoloviční většinu  hlasů 
přítomných  senátorů. Pokud se nepodaří zvolit v prvním kole, do druhého kola postoupí 2 
kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a k platnému zvolení ve druhém kole bude třeba  získat 
nadpoloviční většinu všech hlasů přítomných senátorů. 
Výsledek hlasování: 
I.  kolo:  Pešl (12 hlasů), Husa (8 hlasů), Škorpíková (4 hlasy), Vašků (3 hlasy), Landa (0)  
II. kolo: Pešl (15 hlasů) Husa (12 hlasů) 
Závěr: zástupcem akademické obce LF do Rady VŠ byl zvolen dr. Martin Pešl. 
 
Ad 3)   Dr. Tomandl zopakoval senátorům, pravidla pro volbu předsedy AS LF – ke zvolení je 
třeba získat  nadpoloviční většinu hlasů  všech senátorů (tj. nejméně 17 hlasů). 
Pokud se nepodaří zvolit v prvním kole, postoupí do druhého druhé kola pouze dva kandidáti  



s nejvyšším počtem hlasů. Pokud ani ve druhém kole voleb se nepodaří zvolit předsedu AS 
LF , proběhne třetí kolo voleb za stejných podmínek jako kolo druhé.  
Dr. Tomandl vyzval senátory k předložení návrhů na  funkci předsedy AS LF . V diskusi 
k tomuto  bodu  zazněl názor, aby předsedou byl navržen senátor z klinického  pracoviště, 
protože funkci místopředsedy zastává senátor z teoretického pracoviště. Někteří senátoři však 
tento požadavek chápali jako diskriminační a omezování  jejich práv.   
 
Po té byli navrženi na funkci předsedy tito senátoři: 
Doc. MUDr. M. Bareš, Ph.D., MUDr. M. Jurajda, Ph.D.,  prof. MUDr. V. Válek, Ph.D. 
 
Kandidáti  se odborně představili a seznámili senát s tím, jak si představují činnost AS LF. 
Všichni zdůraznili, že je nutné hájit zájem jak klinických ( a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o FNB a nebo FNUSA), tak i teoretických pracovišť, vzhledem k celostátně avizovaným  
změnám  ve zdravotnictví a  vysokém školství. Kandidáti si uvědomují, že LF bude pracovat 
v nových  ekonomických  podmínkách ( UKB a příp. vznik nové fakulty).   
 
Výsledek hlasování (volební komise pracovala ve složení Krupa, Skorkovská, Urík): 
  
I. kolo:  M. Bareš (13 hlasů) , M. Jurajda (9 hlasů), V. Válek (3 hlasy) 
              l senátor se zdržel hlasování, l hlas byl neplatný 
 
Před vlastním hlasováním ve druhém kole, kam postoupili navrhovaní kandidáti Bareš a 
Jurajda, vznesl senátor Pruša  dotaz, jaký mají kandidáti názor na  případný vznik nové 
fakulty zdravotních věd.  Doc. Bareš, vznik fakulty podporuje, zúčastnil se schůzky se 
zástupci nově vznikající fakulty. Dr. Jurajda uvedl, že není přesvědčen o tom, zda je lepší mít 
dvě „slabší“ fakulty“, než jednu  „silnou“ fakultu. 
II. kolo:  Bareš (15 hlasů), Jurajda (10 hlasů), 2 senátoři se zdrželi hlasování 
Vzhledem k tomu, že ani ve druhém kole se nepodařilo zvolit předsedu, proběhlo III. kolo 
voleb.  
Před vlastním hlasováním se navržený kandidát dr. M. Jurajda se své kandidatury vzdal. 
III. kolo:  Bareš  (19 hlasů), 8 senátorů se zdrželo nebo odezvalo neplatný hlas 
Závěr: novým předsedou AS LF byl zvolen Doc. dr. Martin Bareš. 
Nový předseda poděkoval senátorům za důvěru a ocenil gesto dr. Jurajdy. 
Ubezpečil senátory,  že  se činnosti  předsedy senátu hodlá odpovědně  věnovat. 
 
Ad 4)  V této části jednání již převzal řízení AS LF nově zvolený předseda. 
Dr. Tomandl navrhl, aby návrh na tajemníka AS LF podal přímo předseda. Doc. Bareš navrhl 
na tuto funkci Dr. Jurajdu, který však  kandidaturu  odmítl. Poté navrhl senátora doc. 
Chaloupku, který s kandidaturou souhlasil. Všichni přítomní senátoři souhlasili s veřejným 
hlasováním. 
Výsledek veřejného hlasování: Doc. Chaloupka byl  všemi senátory jednomyslně zvolen 
tajemníkem AS LF. 
 
Ad 5) 
-   prof. Šlapák jako předseda volební komise pro volbu do AS MU seznámil senátory       
s návrhy, které dosud obdržel:  prof. P. Husa, doc. M. Nováková,  Mgr. Juřeníková, 
prof. M. Brázdil, prof. L.  Špinarová.  
Volby zástupců LF do AS MU se uskuteční v elektronické podobě, v době od 17.12. do  
30.12.2008. 
- Doc. Bareš navrhl senátu k přijetí usnesení, že „AS LF podporuje vznik nové Fakulty  



zdravotních věd.“ Předložení svého návrhu odůvodnil tím, že  případný vznik  fakulty   
podpořil starý senát LF a že by bylo vhodné dát akademické obci najevo, že i nový senát tuto   
snahu podporuje. Někteří senátoři však vznesli námitky proti tomuto hlasování 
s odůvodněním, že vznik Fakulty zdravotních věd byl již odsouhlasen a není třeba nového 
hlasování. Předseda nechal o tomto bodu hlasovat, přičemž velká většina senátorů hlasování  
o výše uvedeném usnesení přijala.  
Výsledek hlasování: 12 senátorů  hlasovalo pro přijetí  tohoto usnesení, 5 senátorů se zdrželo   
hlasování a 9 senátorů bylo proti přijetí tohoto usnesení (l senátorka v průběhu hlasování  
odešla). 
Po hlasování proběhla diskuse, kdy někteří senátoři měli výhrady k tomu, že pokud mělo být 
o tomto návrhu hlasováno, mělo to být  uvedeno v programu jednání AS LF. Chyběly jim 
relevantní informace a ze svého pohledu, chápou uvedené hlasování jako „výsledek ankety.“ 
 
- Doc. Bareš informoval, že v nejbližší době předloží senátorům  harmonogram zasedání AS 
LF, aby si vytvořili časový prostor pro účast na zasedáních senátu.  
 
V Brně dne 15.12.2008 
Zapsala: Marta Stárková 
                                                                    Doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 
                                                                                    předseda AS LF 
 
 
   
 
 

  
  
 
 
               
     


