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PŘÍTOMNI: 
Komora akademických pracovníků:, Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Zuzana Čermáková, 
Ph.D., MUDr.Igor Dvořáček, Ph.D., MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., MUDr. Jana Povová, MUDr. 
Ivo Valkovský doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.  
Omluveni:. doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D, MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., doc. Leopold 
Pleva, CSc, Komora studentů: Klára Adamčíková, Zdenka Durďáková, Mgr. Tamara 
Holíková, Bc. Michaela Pospěchová, Bc. Miroslav Seidl 
Hosté: doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., Mgr. Renáta Kočířová 

JEDNÁNÍ ŘÍDIL: místopředseda senátu, Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 
 
PROGRAM: 
 
1. Schvalování návrhu Va JŘ AS LF OU  
2. Různé 

 
Ad 1. Projednávání V a JŘ AS LF OU  

Děkan LF doc. Horáček informoval o návrhu V a JŘ AS LF OU. Vyjádřil se ke struktuře navrhovaného 

senátu, okomentoval a zdůvodnil variantu, opět předložil důvody předkládání tohoto návrhu. 

Dr. Bužga, uvedl, že bohatá diskuse proběhla již na minulém zasedání senátu, přesto požádal 

přítomné senátory o poslední vyjádření. 

Dr. Dvořáček se dotázal, který V a JŘ se projednává. Měl připomínku, že nedostal pozvánku na 

zasedání senátu. 

Dr. Bužga na tuto připomínku reagoval, že na minulém senátu, ze kterého někteří členové AS odešli, 

se zbývající přítomní senátoři dohodli na dalším termínu a znovu požádali děkana o podání návrhu 

V a JŘ. Proběhla elektronická diskuse nad zápisem z minulého AS LF, všichni senátoři se vyjádřili, 

takže všichni znali termín zasedání. Ti, kteří se zúčastnit nemohli, se omluvili. 

Dr. Dvořáček uvedl, že došlo k řadě procedurálních chyb, měl připomínku k minulému zápisu z AS LF. 

Uvedl, že spolu s dalšími senátory, kteří jsou zástupci FNO, podali dopis, který žádali vyvěsit na portál 

jako druhý zápis. Dr. Bužga uvedl, že dopis nebyl podepsaný, na webu může být zápis pouze jeden, 

který on verifikoval a také za něj zodpovídá. Navrhl, že pokud mají senátoři připomínky, mohou jako 

kolektivní orgán prodiskutovat a o zápisu hlasovat. Zápis však musel být do 14 dnů  zveřejněn, což se 

také stalo. Tato slova potvrdila i Mgr. Kočířová. 

Dr. Dvořáček se opakovaně dotazoval, který V a JŘ se schvaluje. Uvedl, že se generují chyby, 

opakovaně se negativně vyjádřil k iniciaci rektora OU tohoto procesu. Uvedl, že bude muset 

zpochybnit volbu děkana LF. Opět jako na minulém zasedání uvádí, že se obrátí na legislativní komisi 

MŠMT. 

Mgr. Kočířová upozornila Dr. Dvořáčka na fakt, že je senátorem AS OU, který jako orgán poslední Va 

JŘ LF zrušil. Toto není předmětem jednání. Uvedla, že od listopadu 2012 senátoři z FNO neustále 

zpochybňují všechny dokumenty, přestože stále avizují spolupráci. 
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Dr. Bužga navrhl tajné hlasování o Va JŘ LF.  

Dr. Čermáková se připojila k Dr. Dvořáčkovi a opět probíhá diskuse na téma pozvánky na zasedání AS 

LF. Dr. Valkovský zmínil probíhající audit ve FNO, vyjádřil lítost nad dle něj nevhodným termínem 

zasedání AS. Dr. Bužga všechny ujistil, že nebyl úmysl komplikovat senátorům práci, všichni se k 

termínu vyjádřili. Čas zasedání navíc byl až po skončení auditu. 

Dr. Dvořáček uvedl, že takto si nepředstavuje základ pro dobrou spolupráci s FNO a bude na 

patřičných místech informovat. Poté navrhl hlasování po komorách. 

Mgr. Kočířová uvedla, že by se mělo hlasovat o variantě, kterou se bude Va JŘ schvalovat.  Není 

možné hlasovat zároveň tajně a po komorách. Je potřeba zvolit jeden způsob, uvedla patřičné 

paragrafy (čl. 4, odst. 11, čl. 5 odst. 6). 

Dr. Čermáková navrhuje, aby se nehlasovalo o novém návrhu, jen se udělaly drobné úpravy ve 

starém VaJŘ.  

Mgr. Kočířová uvedla, že předložený návrh podává děkan LF, je potřeba se k němu vyjádřit. Dr. 

Dvořáček podává nový návrh na změnu starého VaJř z roku 2009. Místopředseda senátu uvedl, že 

toto nelze, návrh může podat pouze děkan. V takovémto případě by se senát dopustil procesní chyby 

jako na podzim 2012. 

Dr. Bužga ukončil diskusi a opět požádal o hlasování. 

Dr. Dvořáček se vyjádřil o odpovědnosti senátu za rozhodnutí, odmítá se hlasování účastnit.  

Senátoři Dr. Dvořáček, Dr. Čermáková, Dr. Valkovský a Dr. Mazur opustili zasedání AS LF. 

Senát je i přes odchod některých členů usnášeníschopný s počtem 8 senátorů. Hlasování o 

navrženém V a JŘ AS LF probíhá veřejně. 

Hlasování:                           pro 8     proti 0                      zdržel se hlasování 0 

V a JŘ AS LF OU byl schválen a bude předložen AS OU. 

 

Ad 2. Různé 

Přítomní senátoři se dohodli, že předmětem příštího zasedání AS LF bude příprava voleb do AS LF. 

Příští jednání AS LF OU se uskuteční 10.9. 2013 v 16:00 v zasedací  místnosti  děkanátu LF 

OU. 

zpracoval: MUDr. Jana Povová 17. 6. 2013 podpis 

schválil: Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 21. 6. 2013 podpis 

 


