
  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 
     

                                              

 
 

  

Zápis z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty 

Masarykovy univerzity 
                                                                 

 

Ze dne 8. března 2011  

Přítomno 25 Senátorů, omluveni senátoři Gál, Chaloupka, Skotáková, Souček, Zbořil, Svo-

bodová, Špinarová 

Hosté: prof. Mayer, Ing. Sochorová 

 

Program: 

 

1/  Schválení zápisu z posledního jednání AS LF ze dne 22.2.2011 a schválení programu jed- 

     nání 

2/  Hlasování o změně jednacího a volebního řádu LF (předloţí pan děkan, materiál diskuto-

ván na předchozím zasedání, materiál v příloze) 

3/  Schválení zprávy o hospodaření fakulty za r. 2010 (přednese pan děkan a paní tajemnice, 

materiály v příloze)  

4/  Schválení rozdělení finančních prostředků fakulty (rozpočet) na r. 2011 (přednesen pan 

děkan a paní tajemnice, materiály v příloze)  

5/  Zpráva děkana 

6/  Různé  

 

 

 

1/ Předseda AS LF konstatoval, ţe senát AS LF je v počtu 25 senátorů usnášeníschopný.  AS 

LF schválil hlasy všech přítomných senátorů program jednání a zápis z jednání AS LF ze dne 

22.2.2011.  

 

2/ Děkan LF předloţil AS LF návrh na nové znění jednacího a volebního řádu jeţ reflektuje 

připomínky senátorů ze dne 22.2.2011. Akademický senát návrh schválil, 24 senátorů hlaso-

valo pro, jeden senátor proti. Znění schváleného návrhu děkana je přílohou tohoto zápisu.  

 

3/  Tajemnice LF předloţila zprávu o hospodaření Lékařské fakulty MU v roce 2010, jeţ 

tvoří přílohu tohoto zápisu. Hospodářský výsledek za rok 2010 byl 14 milionů korun, co 

umoţnilo výplatu odměn, v důsledku kterých se průměrná mzda zaměstnanců LF zvýšila 

oproti roku 2009 o tři procenta. AS LF schválil předloţenou zprávu hlasy všech přítomných 

senátorů.  

 



4/ Tajemnice LF předloţila AS LF ke schválení návrh rozpočtu LF MU 2011, který je spo-

lu s přílohami součástí tohoto zápisu. Na rozpočtu MU a následně LF se projeví nárůst počtu 

studentů, jeţ nejsou profinancovaní z veřejných zdrojů, dofinancování výzkumných záměrů 

z roku 2005 a náklady spojené s provozem kampusu, který je provozně náročnější, neţ prosto-

ry na Komenského náměstí. Tajemnice AS LF dále sdělila, ţe LF pro rok 2011 plánuje inves-

tice ve výši přibliţně dvanácti milionů korun a mzdový nárůst o jedno procento.  

 

 AS LF schválil předloţený návrh hlasy všech přítomných senátorů.  

 

5/ Děkan ve zprávě děkana odkázal s ohledem na krátkou dobu od uplynulého zasedání na 

předchozí zprávu. Zdůraznil zejména probíhající jednání s Fakultní nemocnicí u sv. Anny 

ohledně nastavení spolupráce mezi projekty ICRC a CEITEC. V následné diskusi bylo akcen-

tována potřeba nového legislativního rámce spolupráce lékařských fakult a nemocnic, ideálné 

v podobě univerzitních nemocnic.  
 

6/ Předseda AS LF obeznámil senátory s dopisem prof. Hájka, který obsahoval ţádost o od-

klad termínu ukončení činnosti jednoho z univerzitních center, jmenovitě Babákova výzkum-

ného institutu (viz schválený dokument o reorganizaci fakultních pracovišť na zasedání AS 

LF dne 23.11.2010 a směrnice děkana číslo 1/2011 o fungování akademických center). AS LF 

se touto ţádostí nemohl zabývat z důvodu platné legislativy. Ţádosti obdobného typu musí 

být předkládány vedení fakulty. Děkan, ani ţádný ze senátorů, nepoţádal o zařazení agendy 

BVI na program jednání. 

 

 Předseda AS LF upozornil na setkání členů osmi akademických senátů fakult MU, jeţ 

se uskuteční 22.3.2011, kde se představí kandidáti na rektora MU. Účast na tomto setkání 

není povinná. Nejbliţší řádné zasedání AS LF se uskuteční dne 26.4.2011. 

 

 

 

 

 

V Brně dne 24.3.2011  

 

 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

předseda AS LF 

 

 

 

 

za správnost Mgr. Michal Koščík 


