
  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 
     

                                              

 
 

  

Zápis 

 
z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity  

ze dne 19. 10. 2010 

                                                                 
 

Přítomno: 26 senátorů 

Omluveni:  Prof. P. Dobšák, Prof. Z. Kala, Doc. Š. Skorkovská, Doc. V. Zbořil,    

   MUDr. T. Paseka, S. Vernerová 

Hosté: Prof. Mayer, Doc. Kyasová, Prof. Vaněk, Doc. Dvořák, Ing. Sochorová, prof. Gál 

 

Program: 

1/  Schválení zápisu z posledního jednání AS LF ze dne 21. 9. 2010 a schválení programu jednání 

2/  Univerzitní centra LF a jejich zařazení do organizační struktury LF, projednání předloženého mate-

riálu  

3/ Společné setkání vedení LF v ČR ve dnech 4.–5. 11. 2010  

4/ Zpráva o činnosti rady vysokých škol 

5/ Zpráva ekonomické komise AS  

6/  Zpráva děkana  

7/ Různé  

 

1/  Schválení zápisu z posledního jednání AS LF ze dne 21. 9. 2010 a schválení programu jednání 

AS LF schválil bez připomínek zápis z posledního jednání AS LF a program stávajícího jednání.  

 

2/  Univerzitní centra LF a jejich zařazení do organizační struktury LF, projednání předložené-

ho materiálu  

AS LF projednal koncept univerzitních center LF předložený děkanem LF, jež tvoří přílohu zápisu 

z jednáni AS LF ze dne 21. 9. 2010. Předseda AS LF po dlouhé diskusi v akademickém senátu vrátil 

předložený materiál vedení fakulty se stanoviskem zásadně přepracovat a předložit nový návrh.  

  

3/ Společné setkání vedení LF v ČR a SR ve dnech 4.-5. 11. 2010  

Předseda AS LF informoval členy AS LF o plánovaném setkání vedení lékařských fakult ČR a SR, jež 

je letos organizováno 2. LF UK v Břevnovském klášteře v Praze. Za komoru akademických pracovní-

ků AS LF se setkání zúčastní předseda AS LF, který vyzval vybrané zástupce studentské komory 

k účasti na setkání.  

 

4/ Zpráva o činnosti Rady vysokých škol 

Člen Rady vysokých škol MUDr. M. Pešl prezentoval AS LF aktuality z činnosti RVŠ. Obsah prezen-

tace tvoří přílohu tohoto zápisu. Aktuální informace lze sledovat na stránkách RVŠ 

http://www.radavs.cz. 

 



5/ Zpráva ekonomické komise AS LF 

MUDr. Jurajda seznámil senát za ekonomickou komisi AS LF MU s činností jednotlivých komisí 

věnujících se ekonomické situaci jak na lékařské fakultě tak na celé Masarykově univerzitě. 

 

Nejaktivněji působí ekonomická komise rektora pro přípravu rozpočtu na rok 2011. Ve stručnosti byly 

zopakovány důvody vzniku této komise a její dosavadní závěry. Bylo zdůrazněno, že se univerzita 

musí, dle slov pana rektora, vyrovnat se změnami celostátní metodiky navržené ministerstvem, zvyšu-

jícími se závazky MU a větší výzkumnou aktivitou. Objem finančních prostředků klesá a vznikají 

rizikové faktory. 

 

Z dosavadních závěrů této komise byla zdůrazněna snaha vedení univerzity zachovat vnitřní přerozdě-

lování co nejpodobnější dosavadnímu stavu s určitými parametrickými úpravami, které by měly re-

flektovat změnu zevních podmínek. Byly popsány principy modelu full economic costing, který se 

snaží vedení univerzity prosadit při financování nepřímých nákladů svázaných především s účelovým 

financováním. Dále byla zmíněna vůle používat kredity jako účetní jednotku, přestože byl kredit pů-

vodně koncipován jako měřítko studijního zatížení. 

 

V závěru bylo shrnuto, že do budoucna není možno počítat s dalším extenzivním růstem univerzity 

představovaným zvyšováním počtu studentů spolu se zvyšováním normativních finančních prostředků 

na studenta a zároveň potřeba plnit závazky univerzity. 

 

6/  Zpráva děkana 

Děkan LF se v průběhu jednání omluvil kvůli jednání s 1. náměstkem ministra zdravotnictví.  

  

7/ Různé  

- Členové studentské komory AS LF vznesli připomínky k studentským identifikačním kartám. Ná-

mitky byly vzneseny proti skutečnosti, že se na identifikačních kartách uvádí datum narození stu-

dentů. Dále upozornili na skutečnost, že na identifikačních kartách chybí studijní obory a také tituly 

studentů.  

- Členové studentské komory AS LF upozornili na nevyhovující zázemí šaten ve FN Bohunice a na 

aktuální problém krádeží v šatnách mediků.  

- Předseda legislativní komise Prof. V. Válek předložil členům AS LF návrh na novelizaci Volební-

ho a jednacího řádu, jež tvoří přílohu tohoto zápisu.  

- Předseda AS LF informoval, že nejbližší zasedání se uskuteční 23. 11. 2010 ve 14 h v Zasedací 

místnosti děkanátu LF.  

 

 

 

 

 

V Brně dne 29.10.2010 

 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

předseda AS LF 

 

 

 
 

za správnost Mgr. Michal Koščík 

 

 

 

 


