
Zápis ze schůze Akademického senátu Lékařské fakulty MU, 

dne 12. prosince 2006 
 
Přítomno 26 senátorů (18 ze zaměstnanecké, 8 ze studentské komory), za vedení fakulty 
děkan prof. MUDr. J. Žaloudík, CSc., proděkani prof. Kubešová, prof. Táborská, prof. Vaněk, 
doc. Vokurka, paní tajemnice ing. Sochorová a dr. Starková;  hosté byli studenti LF. 
 
Po přivítání  požádal předseda AS LF MU prof. Šlapák o připomínky k navrženému programu 
a k minulému zápisu: program i zápis byly schváleny jednomyslně. 
 
Návrhy na prodloužení jmenování přednosty I. PAU FN u SA prof. MUDr. Aleše Rejthara, 
CSc., a na prodloužení pověření MUDr. Jarmily Skotákové, CSc. vedením kliniky dětské 
radiologie zdůvodnil pan děkan; v obou případech jsou předpoklady personálního zajištění 
výběrových řízení, jejichž ukončení je reálné v r. 2007. Oba návrhy byly v tajném hlasování 
podpořeny jednomyslně (volební komise doc. Kyasová, doc. Wilhelm a sl. Chomátová). 
 
Setkání vedení lékařských fakult v Mikulově v letošním roce organizovala LF MU. Kromě 
zástupců vedení a senátů  lékařských fakult v České republice se jednání účastnili i zástupci 
lékařských fakult na Slovensku,  Vojenské lékařské fakulty, Ostravské univerzity fakulty a 
Jihočeské univerzity. Pan děkan hodnotil jednání jako přínosné, zejména vyzdvihl shodu 
v názoru o nutnosti urychlené změny zákonů 95/2005 Sb. a 96/2005 Sb. Prodlužování 
platnosti této legislativy může vést k závažnému kolapsu v personálním zajištění zdravotnictví 
v České republice. Lékařská komora řeší již delší dobu jiné problémy a tomuto závažnému 
nedostatku nevěnuje odpovídající pozornost. Zákon 95/2005 Sb. je všemi kritizován, vždy 
z různých pohledů, ale systémová náprava se stále odkládá. 
Na mikulovském jednání byl vypracován dopis ministrovi zdravotnictví, který: 

a) konstatoval porušování zákona 95/05 Sb., který není naplňován, 
b) formuloval 10 až 12 konkrétních hlavních nedostatků tohoto zákona, které jsou 

příčinou nejasností a následného neplnění jeho ustanovení 
c) nabídl pomoc lékařských fakult a fakultních nemocnic při přípravě nutných 

legislativních změn 
Zástupci lékařských fakult se shodli na tom, že zásadní chybou bylo opuštění dvoustupňového 
systému postgraduálního vzdělávání, který byl dobře propracován a vyhovoval požadavkům 
kvalifikačního růstu zdravotnických pracovníků. Současná zákonná úprava stanoví neúměrné 
množství lékařských specializací jako předmět základní „atestace“ a ve svém důsledku silně 
omezuje lékaře v budoucích změnách jejich specializačního zaměření a tím i jejich pracovní 
mobilitu. Instituty dalšího vzdělávání jsou vhodné pro centrální registraci žadatelů a 
participantů postgraduálního vzdělávání, ale ne už pro jeho realizaci. Lékařské fakulty 
disponují vysokým odborným potenciálem a musí jim být zachován svébytný status nejen pro 
pregraduální, ale i pro postgraduální vzdělávání.  
Aktivita děkanů a proděkanů lékařských fakult vyvolala jednání s ministrem zdravotnictví, 
které se uskuteční 18. prosince 2006; pokud ministr bude stanovisko lékařských fakult 
akceptovat, bude jednání v Mikulově klíčovým přelomem v dosavadním vleklém řešení 
tohoto závažného problému. 
V samostatné sekci se sešli předsedové akademických senátů lékařských fakult: z jejich 
jednání vyzdvihl prof. Šlapák informaci o připravovaném Kodexu chování studenta 

lékařské fakulty, který připravuje 3. LF UK v Praze. 
Zástupci studentské komory AS MU si vyměnili mnoho zkušeností se svými kolegy 
z ostatních lékařských fakult: za významné pokládají zejména sjednocení přístupu při 
uznávání zahraničních studijních programů  a řešení stravování studentů (kromě menz i 



ve fakultních nemocnicích); pro druhý požadavek bude nutno připravit ekonomickou 
rozvahu  a organizační možnost přesunu prostředků a projednat ji na MŠMT: na stravování 
přispívá zaměstnancům ve fakultních nemocnicích ministerstvo zdravotnictví, studentům 
ministerstvo školství. 
 
Výstavba Kampusu pokračuje podle harmonogramu, včetně čerpání financí. Pan děkan 
uvedl, ze podle předpokladů bude v r. 2007 ukončena „modrá“ etapa a prostory pro 
Lékařskou fakultu budou zakončeny „zelenou“ etapou v r. 2008; poté se předpokládá ještě 
nějaké období odstraňování nedostatků či nedodělků. Už se objevil i soukromý investor pro 
výstavbu stravovacího traktu s příslibem zprovoznění první etapy do konce r. 2007. 
V současné době se problematika přesouvá na hledání vhodného správce Kampusu (první 
konkurzní řízení nebylo úspěšné) a také na funkci vedoucího Informačního centra, který by 
zajistil zásadní modernizaci vedení knihovny s podstatným rozšířením nad dosavadní rámec 
jejích tradičních funkcí. Pro čerpání zahraničních ekonomických  zdrojů není výhodný trend 
posilování české koruny vůči euru. 
 
MUC Pešl informoval o výsledcích 1. kola voleb do studentské komory AS LF: kandidáti 
(8 mediků a 4 studenti bakalářských/magisterských oborů) se prezentovali na www stránkách 
i pomocí multi-emailu, osobně byli osloveni studenti i na některých přednáškách. Přes tuto 
časově náročnou přípravu se voleb účastnilo 310 mediků (16%) a 80 bc/mgr (10%) a proto 
volba v první kole není platná a musí se opakovat. 
 
V této souvislosti byl zařazen požadavek na opakované projednání návrhu studentů na změny 

Volebního a Jednacího řádu AS, o němž senátoři jednali na červnové schůzi. V návrhu, 
který zástupci studentů předložili, byly odděleny požadavky na změnu počtu mandátů 
(zvýšení zástupců ve studentské komoře o 2) od návrhů na: 

- změny ve volebních obvodech 
- snížení kvora z dosavadních 30% na 15% 
- umožnění elektronické forma volby (je zajištěna proti zneužití); 
- možnost odvolání senátora pomocí nižšího než tří-pětinového počtu oprávněných 

voličů 
Návrhy jsou podrobně formulovány, vysvětleny  a zpřístupněny na stránkách 
http://www.med.muni.cz/senat/studenti/volby/Jednac_a_volebn26 
http://www.med.muni.cz/senat/studenti/volby/ 
Návrhy nijak neodporují zásadám zákona, který rovněž umožňuje, aby pro volby do 
zaměstnanecké a studentské komory platila různá pravidla. 
Po diskusi, která objasnila, že nejsou námitky proti požadavku na elektronickou formu voleb, 
a zahrnula výměnu názorů na umožnění snížení kvora na 15%, se senátoři hlasováním 
rozhodli (většinou 19 hlasů), že o komplexu návrhů, z nichž byl vyjmut návrh na zvýšení 
počtu mandátů, bude rozhodnuto ve veřejném hlasování. K přijetí navrhovaných změn byl 
potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech členů AS (tj. minimálně 17 hlasů). 
Návrh byl přijat (20 pro, 3 proti, 2 se zdrželi hlasování). 
 
Návrh na změny počtu mandátů pro studentskou komoru zahrnuje posílení volebního 
obvodu bc/mgr (ze současného jednoho zástupce, na 3 zástupce, přičemž jedno místo je už 
v právě probíhajících volbách přenecháno z volebního obvodu mediků všeobecného směru, 
tedy reálně o 1 senátora) a zástupce obvodu stomatologie/zubní lékařství (o 1 senátora). 
V diskusi bylo především namítáno, že nelékařské studijní obory budou dle plánu přesunuty 
do nové fakulty, jejíž založení se připravuje; návrh dostal podporu jen 10 hlasů a nebyl 

přijat. 



Pan děkan navrhl změnu zařazení pracovní skupiny řešitelů studie ELSPAC (vedoucí doc. 
Kukla, CSc.), která po zrušení Výzkumného ústavu byla začleněna pod Ústav sociálního 
lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU. Skupina má sídlo na Bieblové ul., je ekonomicky 
zcela soběstačná granty a personální obsazení řeší flexibilně a aktuálně podle potřeb 
výzkumu. Jednomyslně bylo schváleno, že výzkumná skupina ELSPAC bude jako 
samostatné účelové zařízení vyčleněna z Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví 
a vedena pod názvem „Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie“ 
 
Bylo konstatováno, že na shromáždění akademické obce (11.12.2006), kterého se účastnila i 
paní prorektorka Musilová, byla jen slabá účast. 
 
Zástupci studentské komory potvrdili na žádost paní proděkanky Táborské, že stávající 
kritéria výběru studentů do programu Sokrates akceptují a proto platí i nadále. 
 
V závěru pan děkan poděkoval senátorům za jejich práci a popřál k nadcházejícímu Novému 
roku. 
 
 
Termín první schůze AS LF v r. 2007  bude stanoven podle zpracování rozpočtu, který musí 
AS LF schválit. 
 
 
Zapsala: D. Hrubá 
Schválil: prof. MUDr. I. Šlapák, CSc. 
 
V Brně, 14. 12. 2006 


