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Informace o vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana Lékařské fakulty MU 

V souvislosti s odstoupením děkana Lékařské Fakulty Masarykovy univerzity vyhlásil 

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „AS LF MU") na svém 

řádném zasedání dne 17. září 2019 volbu kandidáta na funkci děkana Lékařské fakulty. AS LF 

MU na uvedeném zasedání zřídil tříčlennou volební komisi ve složení: prof. MUDr. Milan 

Brázdil, Ph.O. (předseda), MUDr. Lukáš Opatřil a Senad Kolář. AS LF MU pověřil volební komisi 

mandátem k přípravě volby kandidáta na funkci děkana Lékařské fakulty Masarykovy 

univerzity. Volební komise se v souladu s mandátem uděleným AS LF MU jednomyslně usnesla 

na následujícím harmonogramu a pravidlech pro předkládání návrhů kandidátů na funkci 

děkana: 

Volba kandidáta na funkci děkana se v souladu s usnesením AS LF MU uskuteční v rámci 

řádného zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty dne 22. října 2019, ve 14:00 v aule 

Univerzitního kampusu Bohunice, pavilon A22. 

Pravidla pro podávání návrhu na kandidáta 

Návrhy na kandidáty mohou podat členové akademické obce Lékařské fakulty Masarykovy 

univerzity. Kandidátem na funkci děkana může být pouze člen akademické obce Lékařské 

fakulty Masarykovy univerzity. V případě pochybností, zda kandidát je či není členem 

akademické obce, je pro posouzení této otázky rozhodným dnem 1. říjen 2019. 

Návrh na kandidáta se podává písemnou formou na podatelnu Lékařské fakulty Masarykovy 
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univerzity, Kamenice 5, 625 00 Brno k rukám předsedy Volební komise prof. MUDr. Milana 

Brázdila, Ph.O„ Obálka musí být zalepena a výrazně označena slovy "Volba děkana - Otevírá 

předseda Volební komise". 

Povinnými náležitostmi návrhu na kandidáta na funkci děkana jsou: 

a) jméno kandidáta a

b) písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou

c) životopis

d) programové prohlášení

Návrh může obsahovat další přílohy relevantní pro akademickou obec dle zvážení kandidáta. 

Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta počíná běžet okamžikem vyhlášení, tj. 18. 9. 2019 a 

končí dnem 8. října 2019 ve 12:00. Pro podání návrhu je z hlediska dodržení lhůty rozhodující 

čas skutečného doručení na podatelnu. 

Další informace: 

Kandidát musí s nominací písemně souhlasit a souhlas musí být doručen předsedovi Volební 

komise nejpozději ke dni 8. října 2019, 12:00. Je možné a zároveň žádoucí podat vlastní 

kandidaturu. 

V případě, že člen akademické obce navrhuje jiného člena akademické obce, musí navrhovanou 

osobu informovat. V případě, že bude navržen kandidát, u něhož komise včas neobdrží souhlas 

s kandidaturou, bude kandidát vyřazen. 

Případné nedodání některé z dobrovolných součástí návrhu není důvodem k vyloučení návrhu 

na kandidáta. Tyto součásti však následně nebudou doplněny do oficiálních dokumentů a 

materiálů volební komise. 

Volební komise otevře v rámci Informačního systému Masarykovy univerzity (is.muni.cz) 

veřejná diskusní vlákna pro pokládání anonymních dotazů od členů akademické obce. 

Pro každého kandidáta bude otevřeno samostatné vlákno. 

Kandidáti na funkci děkana se osobně představí na veřejném shromáždění akademické obce 

fakulty, které se uskuteční dne 14. října 2019 v 17 hodin v aule univerzitního kampusu (A22}. 

Kandidát, pro něhož se vysloví v tajné volbě nadpoloviční většina všech členů Akademického 
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senátu Lékařské fakulty, bude předsedou Akademického senátu navržen rektorovi Masarykovy 

univerzity ke jmenování v souladu s §28 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném 

znění. 

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. 

předseda volební komise 

člen volební komise 

Senad Kolář 

člen volební komise 


