
Zápis 

ze schůze Akademického senátu LF MU, dne 11. 3. 2008 
 
Jednání bylo přítomno 17 senátorů ze zaměstnanecké a 8 senátorů ze studentské komory, za 
vedení LF MU pan děkan prof. Žaloudík, proděkani prof. Špinar, prof. Táborská a prof. 
Vaněk, paní tajemnice ing. Sochorová a JUDr. Stárková. 
 
Za omluveného předsedu prof. Šlapáka  jednání řídil místopředseda dr. Jurajda: po přivítání 
přítomných požádal o schválení programu schůze a minulého zápisu: oba dokumenty byly 
schváleny jednomyslně. 
 
Hlavním programem schůze bylo schválení Zprávy o hospodaření LF MU v r. 2007 a 
Rozpočtu pro rok 2008: poklady včetně příloh byly zaslány v dostatečném předstihu všem 
členům AS LF MU. 
V úvodním slově k rozpočtu na rok 2008 pan děkan připomenul, že principy pro 
přerozdělování finančních prostředků v rámci Masarykovy univerzity byly projednány na 
podzim 2007. Zájmem každé fakulty, tedy i Lékařské, je kontinuita bilance příjmů a výdajů, 
v níž je nepřijatelné snížení na příjmové stránce. Lékařská fakulta má oproti většině ostatních 
fakult MU výhodu ve vyšším koeficientu, kterým je hodnocena ekonomická náročnost výuky; 
tato okolnost je na druhé straně nevýhodou při odvodu části peněz do centralizovaných zdrojů 
MU (za prostory a zaměstnance), který se děje podle stejných koeficientů. 
Při porovnání absolutních částek přidělených MU dochází k nárůstu proti roku 2007 o cca 
6%, ovšem pro Lékařskou fakultu je tento nárůst menší, protože se nepředpokládá další 
zvyšování počtů nově přijímaných studentů a tím i hlavního zdroje příjmů. Počty studentů 
jsou v současné době limitovány i tím, že nejsou vyjasněny reformy fakultních nemocnic a tak 
ani to, zda a jaké budou mít vlivy na organizaci klinické výuky. Přesto se v r. 2008 
předpokládá navýšení přímo přidělených mzdových prostředků o 14% (celkový nárůst 
průměrného výdělku v roce 2007 byl 19 %); nelze však předpokládat podobný nárůst i v roce 
2008. 
Hospodaření LF je na dobré úrovni: v r. 2003 vykazovala 260 milionů v oblasti výnosů, v r. 
2007 už 550 milionů: z těchto prostředků je uvolňováno 10-11 milionů do investic, především 
v souvislosti s postupným dokončováním Kampusu, povyšuje se i kapitola odměn. 
Postupným přechodem pracovišť LF do Kampusu stoupnou náklady na provoz: 
architektonické řešení, které LF nemohla ovlivnit, nezohledňovalo v dostatečné míře 
ekonomické provozní parametry budoucích uživatelů. Při rozdělování výdajů na provoz mezi 
Lékařskou a Přírodovědeckou fakultou MU (později i Fakulty sportovních studií) bude 
usilováno o to, aby některé konkrétní prostory byly uznány za celouniverzitní a na jejich 
provozování se podílela i MU. 
 
Paní tajemnice ing. Sochorová stručně rekapitulovala hlavní body předložených materiálů: 
jako zdroje příjmů jmenovala dotace na studenty (podle jejich počtu  a koeficientů 
jednotlivých oborů), doplňkovou činnost (je nižší po odchodu CBA z LF MU) a grantové a 
mimorozpočtové příjmy: částky z doplňkové a grantové položky byly vytvořeny odhadem, 
jejich upřesnění souvisí s řadou okolností (schvalovací řízení grantových komisí, vývoj kurzu 
koruny a jiné). 
Největší položkou výdajovou jsou mzdové náklady, kde dojde v roce 2008 u neakademických 
pracovníků ke zrušení tří mzdových stupňů a vytvoření jen jediného. Na pracoviště jsou 
mzdové prostředky přidělovány podle už tradičních kritérií: počet odučených hodin, počet 
studujících v doktorském programu, publikační činnost. Celková položka v rozpočtu zahrnuje 
35% odvody do sociálního a zdravotního pojištění a 2% odvody do sociálního fondu, z něhož 



lze hradit zaměstnancům penzijní připojištění (v tomto fondu se částka navyšuje a jsou proto  
hledány další možnosti jeho využití, např. příspěvek na stravování). 
Další výdaje jsou provozní (energetika, služby, servis) a ostatní, zejména do Kampusu: pro 
letošní rok se předpokládá navýšení provozních výdajů pro Kampus z loňských 12 milionů na 
38 milionů (celoroční provoz, zahrnutí celého objektu Kamenice 3, vč.Anatomického ústavu), 
naopak poklesnou výdaje na částečně omezený provoz na Tomešově ul po vystěhování 
knihovny a Ústavu biologie. 
 
Na dotaz, zda a jak se projeví vytvoření nové Fakulty zdravotních studií na rozpočtové bilanci 
Lékařské fakulty bylo konstatováno, že několik let je rozpočet pro nelékařské studium 
sledován odděleně a neprokázalo se, že by výuka mediků byla „dotována“ z výuky nelékařů. 
Faktem je vysoká provázanost a předpokládá se, že vyučující z LF budou i nadále participovat  
na výuce v nové fakultě, na základě smluvních úvazků. Převážná většina výzkumných záměrů 
a grantů je na lékařské fakultě, stejně jako výuka zahraničních studentů – samoplátců – takže 
v tomto ohledu se příjmové zdroje v podstatě nesníží. 
 
Po rozpravě byla Zpráva o hospodaření v r. 2007 schválena jednomyslně (25 hlasy) a 
Návrh rozpočtu na rok 2008 rovněž jednomyslně (25 hlasy). 
 
JUDr. Stárková požádala o schválení návrhu na vypuštění některých příloh z vnitřních 

předpisů LF MU, neboť tyto činnosti (případně povinnost zveřejnit příslušné seznamy 
akreditovaných studijních programů apod.) nyní upravují jednotné předpisy platné pro celou 
Masarykovu univerzitu. Z toho důvodu navrhuje vypustit konkrétně tyto přílohy statutu LF 
MU: 

- Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na LF MU 
- Seznam akreditovaných oborů, ve kterých je LF MU oprávněna konat habilitační 

řízení nebo řízení ke jmenování profesorem 
- Pravidla hospodaření LF MU 
- Stipendijní řád LF MU 
- Studijní a zkušební řád LF MU 

S návrhem byl vysloven jednomyslný souhlas. 

 
Prof. Špinar potvrdil, že k akreditačním řízení doktorského studia dodá v průběhu dubna na 
příslušných formulářích sylaby a profesní životopisy garantů společných předmětů, které 
jsou povinně volitelné. 
 
Zapsala: D. Hrubá 
Ověřil: MUDr. M. Jurajda, Ph.D., místopředseda AS LF MU 
prof. MUDr. I. Šlapák, CSc.,  předseda AS LF MU 
 
 
V Brně, 13. března 2008 
 
 


