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Zápis z jednání AS LF ze dne 15.11.2011 

 

Přítomno 25 senátorů, hosté: prof. Brázdil, prof. Nováková 

Omluveni senátoři: Chaloupka, Štourač, Zitterbart, Veselý, Souček, Adámková, Špinarová, 

Pospíšil 

 

Předem ohlášený program: 
1/ Schválení zápisu z jednání AS LF ze dne 25. 10. 2011 a schválení programu jednání  

2/ Přivítání nových členů AS LF  

3/ Volba předsedy, místopředsedy a tajemníka AS LF  

4/ Různé 

 

1/ Schválení zápisu z jednání AS LF ze dne 25. 10. 2011 a schválení programu jednání  

 

Program jednání byl schválen hlasy všech přítomných senátorů.  

Zápis jednání ze dne 25.10.2011 byl schválen hlasy 21 přítomných senátorů, 4 se zdrželi.  

2/ Přivítání nových členů akademického senátu 

Předseda fakultní volební komise, senátor Halaj podal AS LF zprávu o výsledcích voleb do 

zaměstnanecké komory AS LF. Písemná verze zprávy (vyhlášení výsledků voleb) tvoří přílohu tohoto 

zápisu.  

Místopředseda AS LF, senátor Tomandl, konstatoval platnost voleb do zaměstnanecké komory AS LF 

a přivítal zvolené senátory do zaměstnanecké komory AS LF.  

3/ Volba předsedy, místopředsedy a tajemníka AS LF 

Řízením volby předsedy AS LF byl pověřen senátor Halaj, předseda studentské komory AS LF a 

místopředseda AS LF.  

Na výzvu místopředsedy byli jako kandidáti na předsedu AS LF navrženi: 

- RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.    – nahovatelé:  senátoři Jurajda a Wilhelm 

- prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA  - navrhovatel: senátor Vyzula 

Po vyjádření souhlasů kandidátů se svou kandidaturou a jejich krátkém představení jmenoval 

místopředseda skrutátorskou komisi složenou ze senátorů: Wilhelm, Dobšák, Paseka.  



V tajné volbě získal senátor Tomandl 7 hlasů a senátor Válek 17 hlasů. Jeden senátor se zdržel 

hlasování. Předsedou akademického senátu byl v prvním kole zvolen prof. MUDr. Vlastimil Válek, 

CSc., MBA, který získal hlasy od nadpoloviční většiny ze všech členů AS LF.   

Zasedání AS LF bylo dále řízeno nově zvoleným předsedou AS LF.  

Jako jediný kandidát na post místopředsedy AS LF byl předsedou navržen RNDr. Josef Tomandl, 

Ph.D. Předseda jmenoval skrutátorskou komisi složenou ze senátorů: Wilhelm, Dobšák, Paseka.  

V tajné volbě byl místopředsedou AS LF zvolen RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Získal hlasy 24 

senátorů, 1 senátor se zdržel.  

Na výzvu předsedy AS LF byli jako kandidáti na tajemníka AS LF navrženi: 

- doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.  - navrhovatel: senátor Tomandl 

- MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.   - navrhovatel: senátor Wilhelm 

Po vyjádření souhlasů kandidátů se svou kandidaturou jmenoval předseda skrutátorskou komisi 

složenou ze senátorů: Wilhelm, Dobšák, Paseka.  

V tajné volbě získal senátor Chaloupka 7 hlasů a senátor Jurajda17 hlasů. Jeden senátor se zdržel 

hlasování. Tajemníkem akademického senátu byl v prvním kole zvolen MUDr. Michal Jurajda, Ph.D., 

který získal hlasy od většiny ze všech členů AS LF.   

4/ Další 

AS LF projednával plán zasedání AS LF pro rok 2012. Předseda AS LF oznámil, že svolá celkově šest 

zasedání, přičemž se předpokládá, že přibližně dvě jednání budou probíhat pouze elektronickou 

formou.  

Senátorka Krejčířová vznesla požadavek na revizi pravidel pro zadávání objednávek do DNS. Po 

diskusi požádal Předseda AS LF o zaslání veškerých připomínek k DNS na jeho elektronickou adresu. 

Připomínky budou tlumočeny vedení AS LF.  

Předseda AS LF informoval, že nejbližší jednání AS LF se uskuteční dne 13.12.2011 ve 14.00. 

 

 

 

         

 prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 

 předseda AS LF 


