
                                                         
Zápis  

z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty ze dne 10.3.2009 
 

Přítomni: 31 senátorů dle prezenční listiny 
Omluveni: prof. J. Veselý, doc. V. Zbořil 
Hosté: prof. J. Žaloudík, prof. E.Táborská, prof. J. Špinar, prof. J. Vaněk,  ing. B. Sochorová, 
 MUDr. M. Pešl 
 
Program: 
 
1/ Kontrola zápisu z minulého jednání AS a schválení programu  
2/ Zpráva o hospodaření za r. 2008 – přednese pan děkan a pí tajemnice 
3/ Rozpis finančních prostředků pro LF na r. 2009 (rozpočet) -  viz příloha 
4 Návrh vnitřního předpisu LF -  Disciplinární řád – viz  příloha 
5/ Vyjádření se k prodloužení funkčního období některých  přednostů ve FNB, vedoucích 
kateder a  teoretických pracovišť LF – návrh přednese pan děkan   
6/ Vyjádření se ke sloučení I. dětské interní kliniky FNB  s II. dětskou  klinikou  ve FNB - 
návrh  přednese pan děkan  
7/ Zřízení „Výzkumného pracoviště preventivní a sociální pediatrie“  – návrh přednese  pan 
děkan 
8/ Složení komisí AS 
9/ Zpráva o celofakultní konferenci 3.3.2009 
10/ Různé  
 
Ad 1/ Zápis z minulého jednání senátu  ze dne 17.2.2009 byl schválen bez připomínek. 
Předložený program jednání AS  byl upraven  – byl vyřazen bod 6 a na žádost, před vlastním 
projednáváním stanoveného  programu, vystoupil host M. Pešl, zástupce LF v Radě 
vysokých škol  a podal zprávu  ze zasedání tohoto orgánu. 
Dr. M. Pešl  - informoval senátory, že  předsedou  Rady VŠ byl zvolen prof. V. Haasz, rektor 
ČVUT Praha a místopředsedou prof. J. Zlatuška, děkan FI MU. 
Rada se  zabývala  připomínkami k návrhu Pravidel pro poskytování účelové podpory na 
specifický výzkum, podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Po 
dohodě se senátory M. Pešl zašle v elektronické podobě dosud zpracované materiály v dané 
věci a v budoucnu bude pravidelně elektronicky zasílat aktuální materiály z jednání Rady VŠ.  
 
Ad 2/ Pan děkan podal výklad ke Zprávě o hospodaření LF za r. 2008. Lékařská fakulta 
hospodařila s vyrovnaným rozpočtem a skončila s kladným hospodářským výsledkem. 
Závěr:  AS LF   počtem hlasů 31  schválil  „Zprávu o hospodaření  LF za r. 2008“.          
 
Ad 3/ Pan děkan a tajemnice LF podali vysvětlení k návrhu „Rozpisu finančních prostředků 
LF pro r. 2009“(rozpočet). 
Z předložených materiálů, zaslaných s předstihem  senátorům vyplývá, že: 
- rozpočet LF  pro r. 2009 je  navýšen ve srovnání s minulým rokem  cca o 3 % 
- LF bude hospodařit  s částkou 610 mil Kč 
- většinu výdajů LF tvoří osobní výdaje 
- z grantové činnosti se předpokládá částka nejméně 146 mil. Kč  
- odvody do centrálních zdrojů RMU činí za LF cca 111 mil Kč 
K předloženému  návrhu vystoupil předseda ekonomické komise senátu  dr.  M. Jurajda, 
který uvedl, že nelze vlastně ovlivnit : 
-  mzdové výdaje,   
- odvody do centrálních zdrojů (rektorátu) 
- náklady na energie  
Zbylá částka se rozděluje podle  kriterií, schválených v minulosti  vědeckou radou LF  
(odučené hodiny,  publikační výstupy, počet PGS studentů).   



Navrhuje senátu rozpočet schválit a pokud se senátoři domnívají, že zvolená  kriteria již 
neodpovídají skutečnosti, pracovat na jejich změně v delším časovém horizontu.  
Dr. J. Tomandl – některá pracoviště LF jsou podle stávajících kriterií  relativně vysoce 
hodnocena za publikační činnost (IBA), která je svázána s komerční činností pracoviště a 
nejedná se o pravé spoluautorství, např. připisování k autorskému týmu při publikování 
některých výsledků a výstupů  klinických studií, ve kterých byla provedena pouze statistiská 
analýza na základě poptávky.  
Pan děkan – senátorům to tak může  připadat  (jde podle nich vlastně o statistiku v rámci 
klinických studií apod.), ale  při rozpisu prostředků na jednotlivá pracoviště LF toto kriterium 
v celkovém  objemu finančních prostředků nesehrává „ekonomicky“ až tak důležitou roli. 
Nedoporučuje, aby pro jedno z kriterií docházelo mezi pracovišti k neshodám, diskuze 
k tomuto bodu je však vítána. Nový systém RIV  počítá s hodnocením publikační činnosti na 
základě nových kriterií. 
 
Prof. V. Válek  - vznesl dotaz  zda je „ekonomicky„ výhodnější pro LF, podílet se na výuce 
s jinou fakultou v rámci MU nebo s jiným subjektem – např. společná výuka s VUT. Dále  se 
dotázal, co se rozumí  pod termínem „neprofinancovaní studenti“. 
Pí tajemnice odpověděla, že  pokud se podílíme na výuce na základě smlouvy např. s  VUT, 
tak jde o prostředky, které získáme nad rámec finančních prostředků přidělených  
do rozpočtu z MU. Upozornila však, že pro financování výuky zabezpečované společně 
s jinou VŠ, nejsou nastavena žádná  pravidla. Finanční záležitosti jsou věcí vzájemné 
dohody spolupracujících subjektů. 
Pokud jde o neprofinancované studenty, rozumí se tím studenti, kteří platí již poplatky za 
prodlouženou dobu studia. Zaplacené poplatky jsou příjmem stipendijního fondu a nelze je 
použít  k jinému účelu (jako např. provozní prostředky). 
 
Závěr: AS LF schválil Rozpis finančních  prostředků LF pro r. 2009, a to počtem 31 
hlasů. 
 
Ad 4/ Za legislativní komisi vystoupila k projednávanému materiálu „Disciplinární řád LF MU“ 
Dr. M. Stárková, která podala výklad k předloženému vnitřnímu předpisu LF a zodpověděla 
dotazy z pléna. Uvedla, že návrh předloženého Disciplinárního řádu LF vychází ze 
„Vzorového disciplinárního řádu“, který byl zpracován Odborem kontroly MU. Děkanům fakult 
bylo pak Opatřením rektora uložena povinnost do 31.3.2009 zpracovat nové disciplinární 
řády jednotlivých fakult.    
 
Závěr:  AS schválil návrh „Disciplinárního  řádu LF MU“,  počtem 28 hlasů, 3 senátoři se 
zdrželi hlasování. Návrh je podstoupen k dalšímu schválení AS MU. 
 
Ad 5/ Pan děkan podal vysvětlení k návrhu na prodloužení funkčního období přednostů  níže 
uvedených pracovišť s tím, aby senát se k věci vyjádřil. 
V návaznosti na přednesené byli stanoveni skrutátoři (doc.Skotáková, doc.Gál, MUC.Hurník) 
a rozdány hlasovací lístky. Výsledek hlasování:   
    
FN Brno: 
• doc. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA,  Dětská oční klinika 

na dobu 5 let, tj. do 31.8.2014;  
(odevzdáno:  31 kladných hlasů) 
doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc., Klinika dětských infekčních nemocí 
na dobu 1 roku, tj. do 31.8.2010.    
(odevzdáno:  31 kladných hlasů) 
 

Katedra: 
• prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc., Katedra fyzioterapie a RHB 

na dobu 1 roku, tj. do 31.8.2010.    



(odevzdáno: 18  kladných hlasů, 10 záporných, 3  se zdrželi) 
                                                        
Teoretická pracoviště: 
• doc. PhDr. Marcela Bendová, Ph.D., Ústav psychologie a psychosomatiky 

na dobu 1 roku, tj. do 30.4.2010;  
(odevzdáno: 16 kladných hlasů  12 záporných, 3 se zdrželi) 

• prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví 
na dobu 1 roku, tj. do 31.10.2010;      
(odevzdáno: 26 kladných hlasů, 1 záporný, 4 se zdrželi) 
 
 

Ad 6/ Projednání tohoto bodu bylo vyřazeno z programu jednání AS LF, vzhledem k tomu, 
že bude nutné k jednání přizvat vedoucí kliniky, kterých se slučování týká. 

 
Ad 7/ Pan děkan vysvětlil senátorům, že se jedná o pracoviště (zabývá se studiem dětské 
populace určitého věkové skupiny rámci projektu ELSPAP) a které již v minulosti na LF 
existovalo. Pracoviště je hrazeno  ze získaných grantů.  Vzhledem k tomu, že se v minulosti 
nepodařilo pracovišti získat finanční prostředky z grantů, bylo zrušeno. Pan děkan odkázal 
v této věci na  zápisy AS LF z minulých let, který se touto situací opakovaně zabýval. 
Vzhledem k tomu, že se nyní opětovně podařilo pro pracoviště získat finanční prostředky, 
předkládá senátu návrh na jeho zřízení 

 
Závěr: AS vyjádřil souhlas se zřízením pracoviště, a to 31 hlasy. 

 
Ad 8/  
8.1 Předseda senátu podal zprávu o složení pracovních komisí AS LF, jak je obdržel  od  
předsedů těchto komisí:  
Ekonomická komise: as. M. Jurajda (předseda), as. J. Tomandl, MUC. M.Šimeček.    
Legislativní komise: prof. V. Válek (předseda),  Dr. M. Stárková, MUC. M. Sukeníková  
Komise pro studium: doc. Z. Wilhelm (předseda),  prof. J. Holčík, as. L. Forýtková, as. I. 
Slaninová, prof. M.Souček, MUC.M. Urík 
Komise pro nelékařské obory:  prof. P. Dobšák (předseda), doc. M. Kyasová, doc. P. 
Matonoha, doc. P. Krupa, prof. J. Siegelová, MUC. S. Ondráčková  
V návaznosti na předloženou zprávu měla studentská komora výhrady ke složení komise pro 
nelékařské obory. Podle jejich názoru zastupuje studenty studentka, která není senátorkou. 
Zastupuje sice studenty  „oboru ošetřovatelství“ (tento obor má nejvyšší počet studentů) , ale 
bylo by podle nich vhodnější, aby v této komisi byli zastoupeni studenti  malých oborů, kde 
se  vyskytují problémy. S jejich stanoviskem však nesouhlasil předseda komise .  
Doc. Bareš proto požádal předsedu komise tak i předsedu studentské komory AS, zda by se  
nepokusili najít kompromisní řešení s tím, že i on sám bude ve věci nápomocný. 

 
8.2  Prof. P. Dobšák informoval senátory, že jím vedená komise již aktivně pracuje a jedním 
z problémů, které je  mj. třeba urychleně  řešit  je  zlepšení prostorové situace katedry 
ošetřovatelství. Požádal proto pana děkana, aby vedení tento problém, který se již delší 
dobu vyskytuje, aktivně řešilo. Jednou z možností je umístění kliniky geriatrie a 
ošetřovatelství LF v prostorách FNB a uvolněné prostory využít pro katedru ošetřovatelství. 

Pan děkan ubezpečil senát,  že je snaha tuto situaci řešit, a to i ve spolupráci s panem 
kvestorem (původně se předpokládal vznik nové zdravotní fakulty a řešení prostorových 
problémů katedry ošetřovatelství v rámci objektu pro  novou fakultu). Pan děkan i pí 
tajemnice  si již  prohlédli některé objekty v lokalitě v blízkosti UKB - vše ztroskotalo na výši 
požadovaného  nájemného  (4000,- Kč/m2) . 

Pan děkan požádá o součinnost i FNB a krajské orgány, s ohledem na fakt, že je stále 
proklamován nedostatek nelékařských  zdravotnických pracovníků a jsme žádáni o navýšení 
počtu studentů ošetřovatelství. 

 



Ad 9/ Předseda AS informoval o proběhlé celofakutlní konfereci o studiu, která se konala 
3.3.2009. Konstatoval přínos konference, včetně aktivního zapojení studentů a pozitivních 
námětů na zlepšení organizace studia. 
   
AD 10/ 
10.1 Dr. Tomandl – přednesl návrh na přesun jednání AS na pozdější hodinu. Senát po 
diskusi přijal závěr, že se k bodu vrátí na příštím jednání AS LF. 
 
10.2 Dr. Tomandl požádal legislativní komisi, aby zvážila možnosti hlasovat o některých 
záležitostech AS „per rollam“, s tím, aby se komise touto problematikou zabývala a podala 
zprávu, příp. předložila návrh úpravy stávajícího Volebního a jednacího řádu AS LF k diskusi 
v senátu, a ověřila i technické možnosti v rámci IS MUNI pro toto hlasování. 
 
10.3 M. Urík za studentskou komoru požádal, aby byla v rámci LF sjednocena praxe v 
otázce průkazu o studiu (index). I když v rámci MU je  „papírová“ podoba indexu zrušena, na 
LF tato možnost existuje, čímž dochází k různým komplikacím.     
 
10.4 Příští jednání AS LF se uskuteční v 14.4.2009 ve 14:00 hodin. 

 
 
 
Doc. MUDr. M. Bareš, Ph.D.     
předseda        

 
 
 
Zapsala: M. Stárková 

  
 


