Č.j.: OU-40291/90-2019
Zápis ze zasedání Etické komise OU ze dne 6. května 2019
Přítomni: Malura, Eliáš, Krhutová, Pumprová, Jarošová, Svobodová
Omluveni: Lysáček
Hosté: Machytka
Na úvod předseda EK přivítal členy Etické komise OU a shrnul závěr z minulého jednání. EK
byla svolána na základě podnětu předsedy AS LF Igora Dvořáčka, který žádá o projednání
okolností volební kandidátky s falšovaným podpisem MUDr. E. Machytky, Ph.D. do AS LF OU
pro období 2016-2019, předložené volební komisi doc. Mgr. M. Bužgou, Ph.D. (viz též zápis
z jednání AS LF, 25. 2. 2019). K podnětu byly přiloženy písmoznalecké posudky.
Na zasedání byl pozván MUDr. Machytka, který komisi sdělil, jak probíhala jeho volba do AS
LF OU. Uvedl, že kandidovat chtěl a měl o tuto funkci zájem. Konstatoval, co jej vedlo k tomu,
že se rozhodl do AS kandidovat - chtěl přispět k tomu, aby se na LF dělala kvalitní věda, aby
byla LF standartním pracovištěm jako jiné LF v ČR. Sdělil, že kandidátní listinu podepsal
vlastnoručně a že nelze prokázat neautentičnost tohoto podpisu.
Vzhledem ke zdravotní indispozici se doc Bužga nemohl dostavit na jednání EK OU osobně,
poslal však e-mailem předsedovi své vyjádření, ve kterém popsal, jakým způsobem zajistil
podpis na kandidátce. Doručil kandidátku MUDr. Machytkovi zprostředkovaně třetí osobou
(nepamatuje si už s odstupem času, o koho šlo), po doručení zpět nekontroloval podpis a
předal listinu předsedovi volební komise.
EK OU nepřísluší zkoumat pravost daného podpisu, je však zřejmé, že MUDr. Machytka o své
kandidatuře věděl, souhlasil s ní a projevil zájem být součástí AS LF.
Vyjádření EK
Po zhodnocení celého případu Etická komise OU konstatuje, že s ohledem na závažnost
kandidátní listiny do AS je nutné podpisy na tomto dokumentu opatřit vždy takovým způsobem,
který zamezí možnému zpochybnění platnosti kandidátní listiny.
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Zapsala:
Verifikoval:

Anna Štarhová
Jan Malura, předseda EK OU

ROZDĚLOVNÍK: Členové EK OU, rektor OU, předseda AS LF, předsedkyně AS OU, MUDr.
Machytka, doc. Bužga
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