
 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 

 

 

 
Zápis z jednání AS LF ze dne 13. 12. 2011 
 
Přítomno 26 senátorů, hosté: prof. M. Nováková, prof. J. Štěrba 
Omluveni senátoři: prof. P. Dobšák, prof. R. Gál, Mgr. P. Juřeníková, doc. P. Matonoha, M. Joukal, Bc. 
Michal Pospíšil, Milan Pospíšil 
 
Předem ohlášený program: 
1/ Schválení zápisu z posledního jednání AS LF ze dne 15. 11. 2011 a schválení programu jednání 
2/ Zpráva Fakultní volební komise o průběhu a výsledcích voleb do obou komor AS MU 
3/ Diskuse o složení senátních komisí a volba předsedů komisí 
4/ Ekonomická situace LF MU a příprava rozpočtu 
5/ Změna názvu Dětské interní kliniky LF MU a FNB na Pediatrickou kliniku LF MU a FNB 
6/ Různé 
7/ Zpráva děkana 
 
Navržený program jednání byl schválen hlasy všech přítomných senátorů.  
 
1/ Schválení zápisu z jednání AS LF ze dne 15. 11. 2011 a schválení programu jednání  
Zápis jednání ze dne 15. 11. 2011 byl schválen hlasy všech přítomných senátorů.  
 

 

2/ Zpráva fakultní volební komise o průběhu a výsledcích voleb do obou komor AS MU 

Zprávu fakultní volební komise prezentoval člen volební komise Mgr. Koščík. Konstatoval, že volby 

proběhly platně. 

Do zaměstnanecké komory Akademického senátu Masarykovy univerzity byli zvoleni tito zástupci: 

 prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. 

 doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. 

 prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.   

Jako náhradník byl zvolen prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.  

 

Do studentské komory byla zvolena slečna Magdalena Varadínková.  Druhý mandát studentské 

komory bude kvůli rovnosti hlasů na druhém místě obsazen na základě doplňující volby.  

 

3/ Diskuse o složení senátních komisí a volba předsedů komisí 
AS LF se usnesl na obsazení dvou komisí – Ekonomické komise a Výukové a studijní komise.  

Předsedou Ekonomické komise byl zvolen senátor Vyzula, místopředsedou senátor Jurajda.  



Na pozici předsedy Výukové a studijní komise byl předsedou navržen senátor Matonoha. Další návrhy 

na kadidáty na předsedu Výukové a studijní komise nebyly vzneseny. Protože senátor Matonoha 

nebyl přítomen, bylo hlasování o předsedovi výukové komise odloženo na další zasedání.  

Předseda vyzval senátory, aby se do příštího zasedání sami přihlásili k práci v některé z komisí, 

zdůraznil, že i studenti by se měli podílet na činnosti komisí. Senátoři byli dále vyzváni, aby zvážili 

zřízení a obsazení dalších komisí (např. legislativní komise). 

Senátor Tomandl podotkl, že členství v komisi není vázáno na členství v AS LF. 

 
4/ Ekonomická situace LF MU a příprava rozpočtu 
AS LF diskutoval situaci ohledně rozpočtu MU a LF. Předseda AS LF pověřil ekonomickou komisi, aby 

se tímto tématem dále zabývala. 

 
5/ Změna názvu Dětské interní kliniky LF MU a FNB na Pediatrickou kliniku LF MU a FNB 
 

AS LF schválil hlasy všech přítomných senátorů změnu názvu Dětské interní kliniky LF MU a FNB na 

„Pediatrickou kliniku LF MU a FNB“. Změna názvu reflektuje organizační změny ve FNB, které 

spočívaly ve sloučení Dětské interní kliniky s dalšími pracovišti dětské medicíny.  

 

6/ Další  

 

Předseda AS LF obeznámil senátory s připomínkami, které obdržel z pracovišť LF k fungování 

dynamického nákupního systému. Předseda AS LF předá tyto připomínky vedení LF MU. 

 

Předseda AS LF upozornil senátory, že další zasedání AS LF se uskuteční 21. 2. 2012. 

 

7/ Zpráva děkana 

Zpráva děkana byla vypuštěna z programu jednání v důsledku zahraniční služební cesty děkana. 

 

8/ Termíny plánovaných schůzí: 

Únor – 21.2. – hlavní bod programu: projednání poplatků za studium.  

Březen – 20.3.  – hlavní bod programu: rozpočet fakulty. Jelikož není jisté, jak bude probíhat 

sestavování rozpočtu, budou alternativní termíny 13.3. resp. 27.3. 

Duben – 17.4. – rezervní termín  

Květen – 15.5.  

Říjen – 16.10. – rezervní  

Listopad – 20.11.  

Prosinec – 18.12. 

 

 

         



 MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. 

 tajemník AS LF 


