
Zápis 
                      z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty ze dne 17.2.2009 

 

Přítomni: 27 senátorů  podle presenční listiny  
Omluveni: J.Veselý, Z.Kala, M.Dráb, P.Hurník 
Hosté: J.Žaloudík, E.Táborská, J.Vomela, J.Vaněk   
 

Program:  

l/  Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 9.12.2008 
2/ Výsledek volby předsedy studentské komory AS LF a volba 2.místopředsedy AS LF 
3/ Výsledky voleb do AS MU 
4/ Celofakultní konference o studiu dne 3.3.2009 
5/ Projednání návrhu poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2009/2010  
6/ Ustavení komisí AS LF (komise rozpočtová, legislativní, pro studium a pro nelékařské- 
zdravotnické obory) 
7/ Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé výhledy AS 
8/ Různé 
 
 
Ad l/ AS schválil bez připomínek zápis z jednání ze dne 9.12.2008 a program jednání AS dne 
17.2.2009. 
         
Ad 2/ Předseda informoval senátory, že předsedou studentské komory byl studenty zvolen  student 
Milan Urík. AS LF by měl  v tajné volbě vyjádřit svůj souhlas s tím, zda jmenovaný bude vykonávat 
funkci 2.místopředsedy AS LF. 
Komise pro volbu pracovala ve složení:  MUDr. Skorkovská, doc. Krupa, Mgr. Průša 
Výsledek hlasování: 25 senátorů hlasovalo pro předložený návrh, l hlasovací lístek neplatný, l senátor 
se zdržel hlasování. 
Milan Urík byl zvolen 2. místopředsedou AS LF. 

Předseda senátu popřál Milanu Uríkovi ke zvolení.   
 
Ad 3/  Předseda AS LF seznámil senát s výsledkem voleb do AS MU (pro funkční období 2009-2011) 
za LF MU. 
Do komory zaměstnanců byli zvoleni:  
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., doc.MUDr.Marie Nováková, PhD., RNDr.Josef Tomandl, Ph.D. 
Do komory studentů byli zvoleni:  
MUDr. Martin Pešl, Martin Vrubel 
 
V návaznosti na uvedené dr. J.Tomandl informoval senátory, že se již zúčastnil prvního  jednání AS 
MU, které se uskutečnilo dne 16.2.2009. Na pořadu byla volba orgánů senátu. Předsedou  AS MU byl 
již na druhé funkční období opětovně zvolen  JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. ( PrF) a  místopředsedkyní  
byla zvolena doc. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (LF). Zástupce za studentskou komoru zatím nebyl 
zvolen.   
Dr. Tomandl dále k jednání AS MU uvedl, že na jeho dotaz, zda  v minulosti AS MU reagoval na 
„Bílou knihu terciárního vzdělávání“ (koncepce  reformy systému terciárního vzdělávání – materiál je 
zveřejněn na www MŠMT) mu bylo odpovězeno, že  pouze velmi obecně a že za MU se rovněž jen 
v obecné rovině vyjadřoval pan rektor.   
 
Ad 4/  Doc. M. Bareš informoval senátory o konání „V. konference o studiu  LF MU“, která se 
uskuteční dne 3.3.2009 (9,00 hod. – 13,00 hod. - pracovní část) ve velké posluchárně FSS MU, 
Joštova 10. Konference je pojata i jako jedna z akcí LF  k 90. výročí založení MU a od 14,00 - 16,00 
hodin bude pak pokračovat slavnostní část  této konference; za AS LF přednese předseda krátký 
referát na téma „Lékařská fakulta a její senát“. Na uvedeném shromáždění budou také předávána 
ocenění (Pamětní listy) členům akademické obce a ostatním významným osobnostem, spolupracujícím 



s LF, které přispěly k rozvoji Lékařské fakulty MU. Podrobnější informace jsou zveřejněny na 
internetových stránkách LF. 
 
Ad 5/ Předseda AS požádal přítomnou proděkanku prof. E. Táborskou, aby jako předkladatelka  
materiálu projednávaného v této části jednání AS LF, podala bližší vysvětlení k navrhované výši 
poplatků (materiál senátoři obdrželi současně s pozvánkou na jednání senátu). Paní  proděkanka 
senátorům vysvětlila, že  poplatky jsou stanoveny v návaznosti na  § 58/3 a § 58/4 zákona o vysokých 
školách č.111/1998 Sb. 
Jde o následující dva typy poplatků pro akademický rok 2009/2010: 
– poplatek za překročení standardní doby studia (LF navrhuje tento poplatek ve výši  
      24 tisíc Kč/ rok),  
– poplatek za studium, studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu 

v dalším studijním programu (poplatek je navrhován ve výši 2 500,- Kč/rok).  
Příjem z poplatků za studium je  převáděn  do  Stipendijního fondu LF a jsou z něho hrazeny 
v souladu se stipendijnímu programy různá stipendia, která využívají studenti  LF  (pro informaci - 
v minulém roce tento příjem činil 800 tisíc Kč). 
Diskuse: v návaznosti na přednesenou problematiku proběhla diskuse, v níž ze strany studentů zazněly 
dotazy, zda by u poplatků za studium druhé vysoké školy nebylo možné poplatek zcela prominout. 
Podle jejich informací některé vysoké školy poplatek nepožadují.  Nakonec převážil názor, že tento  
poplatek vybírají všechny  Lékařské fakulty a že vybraná částka slouží výhradně jako stipendijní fond 
pro studenty, takže se jim vybrané finanční částka vrací v jiné formě. Každý student, kterému byl 
děkanem poplatek vyměřen, má vždy právo v souladu se zákonem o VŠ  požádat rektora o 
přezkoumání tohoto rozhodnutí  a úhrada poplatku mu může být zcela prominuta, snížena a nebo 
odloženy splátky. V případech tíživé sociální situace, kterou student  doloží, děkan vždy jeho žádost 
podpoří kladným stanoviskem. 
Po této rozpravě senát o věci hlasoval s tímto výsledkem: návrh výše poplatků pro akademický rok 

2009/2010 byl schválen počtem 25 hlasů v souladu s předloženým návrhem proděkanky Táborské. 
 
V této části jednání AS LF se pan děkan  omluvil z dalšího jednání senátu. Informoval senátory, že na  
příštím jednání  AS LF dne 10.3. 2009 bude předložen senátu ke schválení rozpočet LF pro r. 2009. 
Materiál k rozpočtu senátoři obdrží s časovým předstihem. 
 
Ad 5/ Předseda senátu navrhl ustanovení těchto komisí (pracovních skupin): 
rozpočtová, legislativní, pro studium a  pro nelékařské (zdravotnické) obory.   
Za předsedy těchto komisí navrhl následující senátory, s nimiž osobně vždy věc projednal a tito se 
svou kandidaturou souhlasili. Navrhl proto senátu, aby hlasováním vyjádřili, zda souhlasí 
s ustanovením uvedených komisí (z pléna nebyl vznesen žádný doplňující návrh) a zda členové senátu 
souhlasí s předsedy komisí v tomto složení (z pléna nebyl předložen žádný pozměňující návrh): 
Rozpočtová komise  – předseda MUDr.M. Jurajda, Ph.D. 
Legislativní-  předseda prof. MUDr.Vl. Válek, CSc., MBA  
Studijní  – doc. MUDr.Z.Wilhelm, CSc. 
Pro nelékařské (zdravotnické) obory – prof. MUDr. P.Dobšák, CSc. 
AS LF hlasováním (všichni senátoři hlasovali pro přijetí návrhu) vyjádřil souhlas  

s předloženým návrhem na ustavení komisí a jejich předsedů.  

Doc. Bareš požádal senátory, aby byli nápomocni jednotlivým předsedům a zapojili se do činností 
těchto komisí, pokud je jim problematika blízká nebo navrhli členy akademické obce, kteří by měli 
zájem spolupracovat s předsedy komisí. Někteří ze senátorů (Prof. Šterba, doc. Skotáková) nabídli 
spolupráci komisi pro studium z oblasti pediatrie. Studenti informovali, že již o věci jednali a své 
návrhy zašlou zvoleným předsedům komisí.  
 
Ad 7/  Krátkodobé výhledy AS LF:  
- harmonogram jednání AS  LF, která jsou plánovaná v jarním semestru akademického roku 
2008/2009 ve dnech (vždy úterý): 10.3.2009 ( rozpočet), 14.4.2009,  12.5.2009, 2.6.2009 –  program 
zatím není stanoven  
-součástí zápisu o jednání AS bude prezenční listina 



-senát bude trvat na dodání materiálů k jeho jednání 10 dní před vlastním zasedáním 
-je na zvážení každého senátora vystavit svou fotku v informačním systému is.muni.cz, vzhledem 
k faktu, že zastupuje vždy určitou část akademické obce 
-předseda informoval senát, že administrativní agendou spojenou s činností AS LF MU byla pověřena 
JUDr. Stárková 
 
Střednědobé výhledy AS LF : 
- na konci letního semestru 2008-2009 shromáždění akademické obce, termín bude stanoven 
s předstihem 
- v podzimním semestru 2009/2010 bude nejdůležitějším úkolem senátu příprava a vlastní volba 
děkana LF, protože stávajícímu děkanovi končí zákonem stanovené 4leté funkční období k 31.1.2010. 
Vyhlášení volby děkana by v souladu s volebním řádem LF pro volbu děkana mělo proběhnout 
nejpozději 3 měsíce před skončením funkčního období. Vyhlášení volby je proto nutné plánovat hned 
na začátek podzimního semestru 2009/10 (výuka začíná 21.9.2009), představení kandidátů by pak 
proběhlo v říjnu 2009 na shromáždění členů akademické obce. Ke kandidátům a jejich programu bude 
otevřena internetová diskuse pro všechny členy akademické obce. Vlastní volba by se pak uskutečnila 
v druhé polovině října 2009. 
 
Dlouhodobé výhledy AS LF: 
- navázat spolupráci se senáty LF jiných VŠ v ČR  
- otevření diskuse nad využíváním tvůrčího volna, které je stanoveno vysokoškolským  
   zákonem  
- otevření diskuse nad institutem „definitiv“ pro akademické pracovníky, stanovení  kritérií  
   pro získání definitivy 
- otevření diskuse nad strukturou studia 
- otevření diskuse ohledně stanovení priorit LF (výuka, výzkum, pracovně- právní vztahy) 
   
Ad 8/ Různé –  senát se ještě vrátil v diskusi k  navrhovaným reformám obsažených v „Bílé knize“ 
s tím, že je nutné tuto problematiku sledovat  a podrobně se  pak zabývat  paragrafovým zněním 
předloženého  zákona, který má vypracovat MŠMT.  V diskusi zaznělo, že otázky týkající se „Bílé 
knihy“ je třeba směřovat na  „velký“ AS MU a vedení univerzity, ale je třeba otázku sledovat.   
    
 
Doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 
předseda AS LF 
 
 
Za správnost: 
JUDr. Stárková 
 
 


