
  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 

     
                                              
 
 
Zápis z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  

které se uskutečnilo dne 22. října 2013 ve 14,00 hodin v zasedací místnosti děkanátu, pavilon A 17 

 

Přítomno: 32 senátorů (dle prezenční listiny),  

Hosté: prof. Mayer, prof. Táborská, doc. Kyasová, prof. Vaněk, prof. Vašků,  

Omluveno: 1 členka AS LF (dle prezenční listiny)  

 

Navržený program jednání: 

 

1) Schválení programu  

2) Schválení zápisu ze zasedání dne 24.9.2013 

3) Projednání poplatků za studium pro akademický rok 2014/2015 

4) Volba kandidáta na funkci děkana ve funkčním období 2014-2018 

5) Různé 

                                                                  

 

1) Schválení programu  

 
Všichni přítomní senátoři hlasovali pro pokračování schůze dle předem rozeslaného programu.  
 
2)  Schválení zápisu ze zasedání dne 24.9.2013 

 
Všichni přítomní senátoři hlasovali pro schválení předem rozeslaného zápisu ze zasedání ze dne 24.9. 
2013.  
 
3) Projednání poplatků za studium pro akademický rok 2014/2015 

 
Akademický senát schválil hlasy všech přítomných senátorů návrh poplatků za studium pro akade-
mický rok 2014/2015 v předloženém znění. Návrh bude dále postoupen k projednání AS MU. Znění 
návrhu tvoří přílohu tohoto zápisu.  
 
4) Volba kandidáta na funkci děkana ve funkčním období 2014-2018 

 
Při zahájení volby kandidáta na funkci děkana zrekapituloval docent Tomandl, předseda volební ko-
mise, dosavadní průběh volby:  

- Volba kandidáta na funkci děkana byla vyhlášena dne 25.9.2013  
- Lhůta pro podávání návrhu na kandidáty běžela do 8. 10. 2013 
- Ve lhůtě byl navržen jeden kandidát, prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., který byl navržen 32 navrho-

vateli. Kandidát s návrhem souhlasil 



- Volební komise konstatovala platnost kandidatury prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc. 
- Kandidát představil svůj volební program na veřejném shromáždění akademické obce dne 

15.10.2013 
- Veškeré dokumenty byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách AS LF a úřední desce 
- Dosavadní průběh volby děkana byl v souladu s vnitřními předpisy MU a LF MU a lze přistoupit 

k tajnému hlasování 
 
Před tajným hlasováním se členové volební komise (Tomandl, Chaloupka, Nečas) přesvědčili, že je 
volební schránka prázdná.  
 
V tajném hlasování celkově hlasovalo 32 členů AS LF: 
 

- 25 hlasů získal  prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. 
 

- 5 hlasů nezískal  žádný z kandidátů 
- 2 lístky byly   označeny neplatným způsobem 

 
Předseda volební komise konstatoval, že kandidátem AS LF MU na funkci děkana Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity pro volební období 2014 – 2018 je prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. Předseda AS LF 
MU byl pověřen, aby o této skutečnosti informoval rektora Masarykovy univerzity. Děkan LF MU 
poděkoval členům AS LF za projevenou důvěru.  
  
5) Různé 
 
Předseda AS LF informoval přítomné členy, že nejbližší plánované zasedání připadá na den 
17.12.2013. Zároveň však přítomné požádal, aby si rezervovali termín 26.11.2013 pro případ, že se 
vyskytne potřeba svolat AS LF již v listopadu.   
 

 

 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 

                                                                            předseda AS LF 

 

 

za správnost Mgr. Michal Koščík 


