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PŘÍTOMNI:  
Komora akademických pracovníků: Michal Bar, Marek Bužga,   
Zuzana Čermáková, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Ludmila Nováčková, Jana Povová,  
Komora studentů: Klára Adamčíková, Zdenka Durďáková, Michaela Pospěchová, Miroslav Seidl, 
Veronika Váňová.  
OMLUVENI: Igor Dvořáček, Yvetta Vrublová, Ivo Valkovský 
JEDNÁNÍ ŘÍDIL: předseda senátu Lubomír Martínek 
 
PROGRAM: 
1. Kontrola zápisu z posledního zasedání AS LF OU 
2. Návrh výplat prospěchových stipendií  
3. Řád rigorózního řízení LF OU  
4. Úpravy Volebního a jednacího řádu AS LF OU 

5. Interní předpisy LF OU 
 
 
Ad 1. Kontrola zápisu z posledního jednání AS LF OU 
Zápis schválen bez připomínek.  
 
Ad 2. Návrh výplat prospěchových stipendií 
Předseda AS LF OU seznámil přítomné senátory s návrhem proděkanky pro studium a stipendijní 
komise na výplaty prospěchových stipendií. 
Po krátké diskuzi k výši stipendií bylo přikročeno k hlasování o předloženém návrhu: 
 
Hlasování: 

Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 1  

 
Návrh výplat prospěchových stipendií byl většinou hlasů přítomných senátorů schválen. 
 
Ad 3. Řád rigorózního řízení LF OU 
Přítomní senátoři vznesli několik připomínek k textu předloženého návrhu Řádu rigorózního řízení 
LF OU. AS LF OU vrátil navržený text k dopracování a schválení na dalším zasedání senátu. 
 
Ú: Požadavek na vedení fakulty – dopracování textu řádu rigorózního řízení na LF OU, Z: 
předseda,  
T: 31. leden 2011 
 
Ad 4. Volební a jednací řád AS LF OU 
Volební a jednací řád Akademického senátu LF UP je z hlediska transformace fakulty neaktuální. 
Přítomní senátoři navrhli několik pozměňujících návrhů. K podaným návrhům proběhla diskuze 
ze které vyplynulo následující: 
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 Čl. 2, bod 1 - AS se v současné době nebude podstatněji rozšiřovat o další senátory (návrh 
na rozšíření na 12 senátorů akademiků a 6 za studentskou komoru). 

 Čl.2,  
o bod 2 – vložit doplnění „interní úvazek“ 
o bod 3 – vypustit paritně  
o bod 5 – vypustit korespondenční (v závorce jen e-mail)  
o bod 7 – 12 kandidátů z komory akademických pracovníků a 6 kandidátů ze 

studentské komory. V případě shodného počtu hlasů doplněno 2 kolo voleb pro 
kandidáty se shodným počtem hlasů na posledním volitelném místě  

 

 Čl. 3,  
o bod 1 – omezit funkční období senátorů na 3 období 
o bod 9 – a zastoupeny musí být obě komory nového AS LF OU 
o bod 10 – předseda je odvolán nadpoloviční většinou a předseda je volen 

nadpoloviční většinou přítomných senátorů, zastoupeny musí být obě komory AS LF 
OU 

o bod 10 – místopředsedové jsou voleni nadpoloviční většinou přítomných senátorů 
příslušné komory  

 

 Čl. 4, bod 11 – bez výjimek  

 Čl.5, bod 4 – zrušit povinnost doručení písemného záznamu (záznam z jednání je na webu a 
úřední desce a bývá vždy zpětně schvalován)   

 Čl. 5, bod 11 – upravit podávání závěrečná zprávy o činnosti senátu  AS LF OU za funkční 
období (n aposledním řádném zasedání AS LF OU nebo na shromáždění Akademické obce 
LF OU)  

 Čl. 6, body 12 a 13 – upravit Volební a jednací řád v tom smyslu, aby byla vyloučena  volba 
losem 

 

 Nové články 
o Hlasování per rollam: jde o výjimečnou formu hlasování pro málo důležité 

záležitosti. Je možné k tomuto hlasování přistoupit, s podmínkou, v případě 
souhlasu všech senátorů. V případě  jednoho hlasu proti se hlasování ruší.  

o Předkládání materiálů AS LF OU: materiály k projednání na AS LF se předkládají 10 
kalendářních dnů před stanoveným dnem hlasování. 

 
DO příštího zasedání senátu bude všem senátorům v dostatečné lhůtě předložena upravená verze 
volebního a jednacího řádu AS LF OU. 
 
Ú: Aktualizace volebního a jednacího řádu akademického senátu, rozeslání pracovní verze ke 
kontrole a připomínkám dalším členům AS, Z: předseda, místopředseda KAP, T: 31. leden 2011 
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Ad 5. Interní předpisy LF 
Dr. Martínek upozornil na neaktualizované dokumentů fakulty umístěné na webu LF OU (statut 
fakulty, směrnice děkana….) 
 
Ú: Požadavek na vedení fakulty – aktualizace vnitřních dokumentů fakulty, Z: předseda,  
T: 28. únor 2011 
 
 
 
 
Příští jednání AS se uskuteční 8. 2. 2011 v 15:30 v knihovně Chirurgické kliniky FNO v 7. Patře 
lůžkového monobloku. 
 
 
Příloha: Prezenční listina 
 Návrh na výplatu prospěchových stipendií 
 Volební a jednací řád akademického senátu 
 Návrh rigorózního řízení na LF OU 
  
  
Zápis 
zpracovala: Mgr. Marek Bužga 8. 12. 2010 podpis 
schválil/a: MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. 8. 12. 2010 podpis 


