
Zápis 
z mimořádné schůze Akademického senátu LF MU, dne 7. března 2006  

Jednání se účastnilo 22 členů AS LF MU (3 studenti ještě nebyli zvoleni, 4 se omluvili). Za vedení LF MU pan děkan prof. MUDr. J. Žaloudík, CSc., proděkani prof. Dubový, prof. 
Špinar, prof. Táborská, prof. Vaněk, doc. Vokurka, prof. Vorlíček, paní tajemnice ing. 
Sochorová a JUDr. Starková. 
 
Prof. Šlapák jednání zahájil konstatováním, že hlavním bodem jednání je diskuse a schválení 
rozboru hospodaření LF MU v roce 2005 a schválení rozpočtu na rok 2006. Vedení fakulty zaslalo v dostatečném předstihu členům AS LF MU všechny podklady k prostudování. 
Program jednání byl jednomyslně schválen, stejně jako zápis z minulé schůze.  
Pan děkan uvedl téma rozpočtu konstatováním, že vývoj výnosů je od r. 2002 růstový, i když se dá v budoucnu už očekávat postupná stagnace; z výnosů z hospodářských výsledků je 10% 
dáváno na odměny, 10% rektorátu MU a 80% na investice. Příjmová stránka pro LF MU je 
pro letošní rok navýšena o 14%, což umožní nárůst mezd v průměru o 35%. Z pohledu 
předchozích let je tento nárůst vyšší a nemusí se v následujícím období opakovat. Na všech pracovištích mají rozpočet vyšší než loni (o 250 tisíc až milion Kč). Počet studentů se od 
předchozího roku příliš neliší, zatím neumíme přesně rozeznat rozdíl příspěvků z MŠMT v letošním a předcházejícím roce: to bude umožněno srovnáním let 2005 až 2007. Je jisté, že 
byla zvýšena cena dotace na studenta: koeficient 1 je vyšší o 1 tis. Kč (ze 33 na 34 tisíc). Kritéria rozdělování na jednotlivá pracoviště zůstala stejná, účetnicky se oddělují na relativně 
samostatné celky obory všeobecného studia, zubních lékařů a zdravotnických oborů. Pokud se z některých ústavů a klinik vyčlenily katedry, jsou ekonomické prostředky přidělovány 
odděleně. Na všech pracovištích mají rozpočet vyšší než loni (o 250 tisíc až milion Kč). Základní proporcionalita výdajů vykazuje podle pana děkana „zdravé rysy“: 

- téměř 25% je vyhrazeno pro režii (cca 90 mil),   - přes 50% na osobní náklady (cca 210 mil) 
Paní tajemnice doplnila, že se změnila forma tvorby investic: do výše 4 milionů Kč lze měnit neinvestiční prostředky za investiční. 
Ve veřejném hlasování byl: 

- rozbor  hospodaření LF MU za rok 2005 schválen jednomyslně (22 hlasů) 
- rozpočet LF na rok 2006 schválen jednomyslně (22 hlasů). 

 Akademický senát LF byl informován, že Lékařská fakulta jako první v rámci MU ustanovila legislativní komisi a jmenovala zástupce do ekonomické komise, což vedení MU konstatuje 
s povděkem. Za účasti studijních proděkanů budou studenti 14.3. projednávat s děkanem studijní řád, 
zejména opravné termíny. 
 
Informace o výstavbě Kampusu: stavební práce pokračují dle harmonogramu, v podzimním období lze očekávat úsilovnější jednání o „zelené“ etapě. V současné době se přepracovává projektová dokumentace na úseku společných poslucháren tak, aby se umožnila větší 
flexibilita při jejich využití: je to reakce na dosud nedořešený nedostatek kapacity poslucháren. Bude rovněž žádáno o dopracování varianty původního záměru „kongresového 
centra“. Po upozornění na pravděpodobné nedodržení norem týkajících se kapacity hygienických zařízení pan děkan vyzve na kontrolním dnu projektanty, aby doložili, že 
kapacita hygienických zařízení pro jednotlivé výukové jednotky odpovídá normám.  Komplexně bude nutno řešit knihovní celek (společný pro LF a PřF), koncepční návrhy 



zpracovávají knihovníci obou fakult. Univerzita nesmí provozovat stravování a dosud stále 
není vyřešen investor pro vybudování a provoz stravovacích zařízení. Slabinou jsou parkovací plochy, nepodařilo se zajistit vybudování tramvajové linky, předpokládá se navýšení počtu 
autobusů a trolejbusů.  
Zástupci studentské komory upozornili, že zatímco medici dostávají stipendia pro letní 
prázdninové praxe, bakaláři na stejnou činnost podporu nemají; pan děkan konstatoval, že 
dříve nikdo na tento problém neupozornil a přislíbil řešení.  
Studenti by přivítali podrobnější informace o pediatrické profilaci, o které se jednalo na únorové Konferenci o studiu a o kterou je mezi studenty zájem. Pan děkan odpověděl, že 
v současné době proděkan pro pediatrický směr zpracovává s dalšími odborníky návrh koncepce této výuky, který bude zpracován do dubna, aby po zapracování případných 
připomínek a doplňků mohly být konkrétní informace poskytnuty studentům a učitelům do začátku prázdnin. Vlastní výuka bude pro zájemce zajištěna vytvořením samostatné studijní 
skupiny/skupin a zohledněna v rozvrhu. Lze očekávat, že profilace oboru se bude postupně vyvíjet. Absolventi budou mít stejný diplom jako absolventi klasického všeobecného směru, 
navíc dostanou certifikát potvrzující profilaci.  
Studentská komora rovněž předložila návrh na pravidelný režim schůzí AS LF MU, který by jim umožnil lépe si sladit rozvrh výuky s povinnostmi práce senátora. Bylo navrženo 
stanovit pevné termíny – každé druhé úterý v měsíci – v případě nedostatku programu by byla předmětná schůze odvolána. Podobný pravidelný harmonogram má i AS MU (první pondělí 
v měsíci).  Pan děkan návrh podpořil, poukázal na stabilní termíny konání vědecké rady, kolegia i porad proděkanů. K návrhu nebyly připomínky.  
Příští schůze AS LF MU bude v úterý, 11. dubna 2006,  (další 9. května). Červnová schůze by připadala na 13.6., kdy je první den přijímacího řízení a z toho důvodu je tento termín pro 
schůzi AS LF MU nevhodný a bude ještě upřesněn.  
 Zapsala: D. Hrubá 
 Ověřil: prof. Šlapák 
 V Brně, 9. března 2006 


