
AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Komenského nám.2, 662 43 Brno 
 

     

                                              

Zápis 

z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty MU ze dne 23.3.2010 

 

 
Přítomno: 28 senátorů  

Omluveni:  prof. Z. Kala, doc.Š. Skorkovská, dr. J. Tomandl, doc. Vl. Zbořil, MUDr. T. Paseka 

Hosté:  prof.  J. Mayer, prof. M. Štěrba, prof. E. Táborská  

 

 

Program: 

 

1/  Schválení zápisu z posledního jednání AS LF ze dne 16.2.2010 a schválení programu jednání 

2/  Doplnění člena studentské komory AS (přednese předseda AS) 

3/  Schválení zprávy o hospodaření fakulty za r. 2009 (přednese pan děkan a paní tajemnice)  

4/  Schválení rozdělení finančních prostředků fakulty (rozpočet) na r. 2010 (přednesen pan děkan a  

     paní tajemnice)  

5/ Vyjádření se k prodloužení funkčního období přednostů: Kliniky dětských infekčních nemocí, sto 

     matologické kliniky, katedry fyzioterapie a RHB, katedry porodní asistence, katedry radiologic 

     kých metod, katedry optometrie a ortoptiky, katedry laboratorních metod, biologického ústavu,  

     biochemického ústavu (přednese pan děkan) 

6/  Doplnění komisí AS LF (přednese předseda  AS) 

7/  Revize univerzitních center LF (přednese předseda AS) 

8/  Zpráva o setkání zástupců  AS LF  ČR - dne 22.2.2010 (přednese předseda AS) 

9/  Různé  

 

 

Ad l/  Schválení zápisu z posledního jednání AS LF ze dne 16.2.2010 a schválení programu jed-

nání 

 

AS schválil bez připomínek zápis z jednání AS LF ze dne 16.2.2010. Senát dále schválil  shora uvede-

ný pozměněný  program, když  původně plánovaný bod - Představení projektu „Simulační centra po-

kročilého lékařského a nelékařského vzdělávání“ nebude projednáván. Ředitel FN u sv. Anny pan  ing. 

Petr Koška, MBA, který chtěl projekt představit,  se z naléhavých pracovních důvodů nemohl jednání 

AS zúčastnit. Bude proto zařazeno na některé z dalších jednání AS LF. 

 

Ad 2/ Doplnění člena studentské komory AS  

 

Předseda AS LF informoval o změně ve složení studentské komory AS LF (student M. Šimeček ukon-

čil studium). Novým senátorem se  z titulu náhradníka stal student Adam Fiala. Ten se krátce předsta-

vil a za jednu z priorit své práce v senátu považuje realizaci simulačního centra.  

Současně předseda AS přivítal nové senátory v zaměstnanecké komoře, kterými se stali po uvolnění 

mandátů : MUDr.  Pavlína Černochová, MUDr. Lenka Krejčířová, prof. Rostislav Vyzula, CSc. (viz 

zápis z jednání senátu ze dne 16.2.2010).   

 

 



  

 

 

 

 

Ad 3/   Schválení zprávy o hospodaření fakulty za r. 2009 

Pan děkan požádal pí tajemnici, aby  seznámila senátory se “ Zprávou o hospodaření za r. 2009“, kte-

rou  obdrželi i v písemné podobě ( příloha číslo l). Paní tajemnice uvedla, že LF dosáhla dobrých 

hospodářských výsledků (celkový nárůst výnosů o 15%). Hospodaření tak skončilo s kladným hospo-

dářským výsledkem 25mil. Kč, který bude použit na posílení rezervního fondu, fondu odměn a FRIM. 

 

Výsledek hlasování o “ Zprávě o výsledcích  hospodaření za r. 2009“: 

 zpráva byla schválena počtem 28 hlasů     

 

 

ad 4 /  Schválení rozdělení finančních prostředků fakulty (rozpočet) na r. 2010  

Paní tajemnice seznámila senátory s návrhem rozpočtu fakulty na r.2010 (jednotlivé ukazatele byly 

srovnávány s předchozími roky). Uvedla, že oproti uplynulému roku získala fakulta na vzdělávací 

činnost částku nižší o 32 mil Kč. Tento propad bude muset být sanován z fondů vytvořených 

v uplynulých obdobích. Rozpočet je tedy plánován jako vyrovnaný,  s přebytkem 4 mil. Kč ( zisk bude  

vytvořen z mimo rozpočtových zdrojů a z doplňkové činnosti). Určité finanční prostředky získá fakul-

ta  ještě z  projektů, o nichž nebylo dosud rozhodnuto a příjmy z nich nejsou zatím zahrnuty do příjmů 

v předkládaném rozpočtu. Upozornila však,  že  pokud by  trend snižování financí pokračoval, nebude 

možné již v příštích letech dokrývat ztráty z prostředků LF. Navíc MU zahájí  splácení úvěru na vý-

stavbu Univerzitního kampusu v Bohunicích (UKB) a nejsou ani zkušenosti s financováním provozu 

UKB po přestěhování celé LF do jeho prostor.  

Předseda AS LF poděkoval paní tajemnici za velmi dobře zpracovaný materiál a otevřel diskusi 

k přednesenému návrhu rozpočtu na r. 2010. Uvedl, že v souvislosti s rozpočtem vedl řadu jednání na 

úrovni vedení Masarykovy univerzity, s kolegy z Přírodovědecké fakulty, zástupci LF v AS MU. Se-

nátoři AS LF měli možnost diskutovat s panem kvestorem Janíčkem minulý týden (18.3.2010). Před-

seda senátu vnímá situaci kolem rozpočtu na rok 2010, ale především pak na léta následující, jako 

zásadní, a připravil na dnešní zasedání AS LF návrh usnesení, které bylo senátorům předloženo a ná-

sledně diskutováno.  

 

V diskusi zazněly tyto názory: 

-prof. M. Bareš: AS MU schválil pro rozpis finančních prostředků na jednotlivé fakulty pro r. 2010  

pravidla, která nejsou výhodná pro LF a PřF. Obě tyto fakulty získávají především v oblasti výzkumné 

nejvíce finančních zdrojů pro MU, mají ale i nejvyšší finanční odvody do centrálních zdrojů MU. To 

vše demotivuje pracovníky těchto fakult. Platí totiž pravidlo, že čím má fakulta větší vědecký grantový 

výkon, tím více finančních prostředků odvádí do centrálních zdrojů, které jsou ovšem placeny z dotace 

výukové. Ostatní fakulty, které mohou navyšovat a stále navyšují počty studentů, získávají většinu 

prostředků z normativu jdoucím za studentem při současně signifikantně nižším vědeckém výkonu. Na 

MU je překračováno plánované směrné číslo přijímaných studentů, ale sankce za překročení, která se 

pohybuje řádově v milionech Kč je rozdělena i mezi fakulty, které se na ní vůbec nepodílejí (tzv. „ne-

financovaní studenti“).  

- prof. R. Vyzula: vzhledem k tomu, že je i  přes nevýhodně nastavená pravidla rozpočet LF vyrovna-

ný, očekává se  ze strany MU, že bude AS LF schválen, což nevystihuje podstatu problému. K roz-

počtové problematice by měl senát mít pravidelné čtvrtletní informace.   

- prof. R.Gál -  rozpočet je předkládán fakultě vždy až koncem března s tím, že se na věci vlastně   

  nedá již nic změnit a očekává se jeho schválení. 

- prof. V.Válek: fakulta by měla s přípravou rozpočtu začít vždy mnohem dříve, a to před koncem 

kalendářního roku na další rok. Jasně stanovit „mandatorní výdaje“ na kterých nelze nic změnit (výda-

je za energie, služby, nájmy, spoluúčast fakulty v projektech, apod.), mzdové výdaje, dále stanovit 

položky, které by bylo možné eventuálně snížit nebo ovlivnit. Navrhuje stavět náklady proti příjmům. 



  

 

 

 

Pokud by nastavená pravidla MU nepokryla tyto objektivně stanovené náklady, nebylo by možné oče-

kávat, že fakulta rozpočet schválí. AS LF by byl pak byl v jiné situace, než je při dnešním projednává-

ní. 

- prof. J. Veselý – většina rozpočtových prostředků MU je tvořeno příspěvkem na studenty. Není 

možné stále za účelem získání dalších finančních prostředků navyšovat počty studentů, alespoň ne na 

LF. Bylo by to skutečně na úkor kvality výuky.  

- Doc. Z. Wilhelm:  vznesl dotaz, kolik Kč činí odvody do centra za LF- paní tajemnice uvedla, že cca 

117 mil. Kč.   

- dr.M. Jurajda – bylo by také vhodné rozkrýt některé  položky rozpočtu MU např.ohledně studentů, 

na které nedostává MU finanční prostředky (tzv. „nefinancovatelní a nefinancovaní studenti“). Postih-

nout pak pouze ty fakulty, které se na vzniklé ztrátě podílí. Nepostupovat jako dosud, tj udělenou fi-

nanční sankci odečíst od celkových příjmů MU a teprve výslednou částku rozdělovat fakultám. Vedení 

MU by rovněž mělo zpracovat i jiné varianty pravidel pro  rozdělení finančních prostředků na fakulty. 

Kdyby se o něco takového měli pokusit senátoři, nemají k tomu nejen dostatek odborných znalostí, ale 

ani dostatek informací. 

  

V diskusi také zazněl dotaz, co by se stalo, kdyby fakulta sestavila rozpočet, který by nebyl plánován 

jako vyrovnaný, ale deficitní. Paní tajemnice uvedla, že rozpočet fakulty by měl být vždy plánován 

jako vyrovnaný (pokud ne, vedení fakulty by pak bylo vystaveno sankcím ze strany vedením MU- 

např. nucená správa fakulty apod.).  

 

Po ukončení diskuse předseda senátu prof.  M. Bareš předložil senátorům návrh usnesení  adresované 

vedení fakulty k problematice rozpočtu, které reflektuje  proběhlou diskusi.  

Senát počtem 28 hlasů usnesení schválil a jeho plné znění  tvoří  přílohu  tohoto zápisu (příloha 2).   

 

Potom bylo přistoupeno k hlasování o rozpočtu s tímto závěrem:  

Výsledek hlasování o rozdělení finančních prostředků LF na r. 2010 (rozpočet):  

27 senátorů hlasovalo pro předložený návrh rozpočtu LF na r. 2010, l senátor se zdržel hlasování.  

 

V návaznosti na proběhlé hlasování pan děkan senátorům i paní tajemnici poděkoval za čas, který 

všichni problému věnovali. Do budoucna navrhuje spolupracovat např. v úrovni senátu s Přírodově-

deckou fakultou (která mj. také rozpočet schválila na svém včerejším zasedání) a pokusit se společně 

hledat spravedlivější řešení.  

 

Materiál k rozpočtu  tvoří přílohu tohoto zápisu (příloha číslo 3) 

 

 

Ad 5/  Vyjádření se k prodloužení funkčního období přednostů  klinik, kateder a ústavů LF 

Pan děkan vysvětlil, důvody kterého vedly k tomu, že některým přednostům navrhl prodloužení 

funkčního období bez výběrového řízení (stalo se tak  např. u  proděkanů, k nimž se senát nedávno 

vyjadřoval , dále např. u přednostů, kteří zatím nemají za sebe kvalifikovanou náhradu apod.). 

Po tomto vysvětlení byla ustavena komise skrutátorů  ve složení ( prof. Gál, doc. Slaninová, MUC. 

Joukal) a bylo přistoupeno k tajnému hlasování s tímto výsledkem: 

 

doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc. 

přednostka Kliniky dětských infekčních nemocí ,  prodloužení funkčního období na dobu 

l roku, tj. do 31.8.2011             

                                                        ano                   ne            zdržel se       neplatný hlas 

                                                         19                     2                   4                     l     

 



  

 

 

 

prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. 

přednosta Stomatologické kliniky, prodloužení funkčního období na dobu l roku, tj. 

do 31.8.2011 

                                                        ano                     ne            zdržel se  

                                                        19                       2                 4                     1 

 

prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. 

přednostka Katedry fyzioterapie , prodloužení funkčního období  na dobu 2 let, tj. 

do 31.8.2012                                                      

                                                          ano                   ne             zdržel se  

                                                          16                     6                3                     1 

 

doc. MUDr. Igor Crha, CSc. 

přednosta Katedry porodní asistence, prodloužení funkčního období na dobu 5 let,  tj. 

do 31.10.2015  

                                                          ano                    ne             zdržel se 

                                                          23                      0                 1                     1           

 

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA   

přednosta Katedry radiologických metod, prodloužení funkčního období na dobu 5 let, tj. 

do 31.10.2015  

                                                         ano                    ne              zdržel se     neplatný hlas 

                                                         22                      1                  2                     1     

                                                   

 

doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. 

přednosta Katedry optometrie a ortoptiky, prodloužení funkčního období na dobu 5 let, tj. 

do 31.10.2015                                                 

                                                         ano                    ne                zdržel se   neplatný hlas 

                                                          22                      1                     2                 l 

 

 

doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA 

přednosta Katedry laboratorních metod, prodloužení funkčního období na dobu 3 roků, tj. 

do 31.10.2013                    

                                                         ano                    ne                zdržel se      neplatný hlas 

                                                          23                      1                     1                  1 

 

doc. ing. Petr Dvořák, CSc.  

vedoucí Biologického ústavu , prodloužení funkčního období na dobu 5 let, tj. do 

do 31.8.2015 

                                                         ano                    ne               zdržel se        neplatný hlas    

                                                          17                     5                      3                  1 

 

prof. MUDr. Eva Táborská, CSc.,  

vedoucí Biochemického ústavu, prodloužení funkčního období na dobu 5 let, tj.  

do 31.8.2015   

                                                        ano                       ne               zdržel se       neplatný hlas 

                                                         25                        0                    0                   1   

    



  

 

 

 

 

Po hlasování proběhla diskuse, zda je nutné, aby se senát vyjadřoval k prodlužování a obsazování míst 

přednostů. Pan děkan uvedl, že i když se hlasování může zdát být formální, výsledek je určitým signá-

lem  pro vedení fakulty. 

 

ad 6/ Doplnění komisí AS LF   

Předseda senátu presentoval personální obsazení stávajících  komisí senátu ( příloha 4 zápisu). Vyzval 

předsedy komisí, aby byly komise doplněny o nové členy v případech, kdy někteří nemají zájem 

v práci pokračovat nebo ukončili činnost v senátu případně na fakultě. 

 

ad 7/ Revize univerzitních center LF  

Předseda AS  prof. M. Bareš  předložil senátu seznam univerzitních center (příloha 5 zápisu), jejichž 

zřízení bylo v minulosti schváleno AS LF (viz zápisy z jednání AS LF). U řady center není možné o 

jejich činnosti  na www nic zjistit (zda  vyvíjí nějaké  aktivity). I v minulosti nebyl na zřizování těchto 

center v AS LF jednotný názor. Již samotné označování „univerzitní centra“ bylo kritizováno. Vedení 

však vnímalo tato centra jako pracovní skupiny, deklarující vzájemnou spoluprácí jak uvnitř univerzi-

ty, tak i s jinými subjekty. Teprve tehdy,  když se těmto centrům podařilo získat finanční prostředky 

(z grantů apod.), byla v rámci LF vedena jako samostatná nákladová střediska. Minulé vedení LF rov-

něž opakovaně deklarovalo, že po určité době je třeba univerzitní centra požádat o  informaci k jejich 

činnosti. 

Závěr: vedoucí center budou předsedou senátu v součinnosti s vedením LF požádáni, aby předložili 

stručnou zprávu o činnosti. Senát má právo centra, která nevyvíjí žádnou činnost  zrušit. 

  

Ad 8/  Zpráva o setkání zástupců  AS LF  ČR – dne 22.2.2010 

Za AS LF  se setkání zúčastnili  prof. M.Bareš a student Matěj Halaj. Usnesení, které bylo na uvede-

ném setkání přijato, je přílohou tohoto zápisu (příloha 6). 

 

Ad 9/  Různé 

10.1. Do disciplinární komise LF byl za studenta M.Šimečka (ukončil studium), AS LF schválen stu-

dent  Bc.Martin Vrubel. 

10.2. Pan děkan v závěru jednání senátu omluvil nepřítomné proděkany, kteří z pracovních důvodů 

nebo nemoci se nemohli jednání senátu zúčastnit nebo museli v průběhu jednání senátu odejít.  

10.2. Další jednání AS LF se uskuteční dne 13. dubna 2010, ve l4,00 hodin v zasedací místnosti dě-

kanátu LF.    

10.3.Přílohami tohoto zápisu jsou: usnesení a materiály k bodům ad. 3/,4/,6/,7/,8/ programu jednání 

senátu.   

 

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

předseda 

 

Zapsala. M. Stárková  

 


