
  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 
     

                                              

 
 

Zápis z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  

které se uskutečnilo dne 26. února 2013   

Přítomno 32 členů AS LF, Omluven: prof. Vyzula 

Hosté: prof. Mayer, prof. Táborská, prof. Vašků, doc. Kyasová, doc. Bendová, MUDr. Pešl  

 

Program AS:  

 

1) Veřejná omluva Studentky Lenky Novotné v návaznosti na disciplinární řízení  
2) Zpráva předsedy volební komise a představení nových členů AS LF 
3) Schválení zápisu z jednání AS LF dne 18. prosince 2012  
4) Schválení programu jednání AS  

5) Projednání návrhu děkana na personální změny na pozici vědecké rady 
- Odstupující členové - RNDr. Bořivoj Vojtěšek (z externisty se stal zaměstnanec)  
    - Ing. Petr Koška 
- Navrženi na jmenování: - MUDr. Pavel Březovský, MBA.  (ředitel SÚKL) 

- doc. MUDr. Luděk Haman, Ph.D. (Lékařská fakulta v Hradci Králové) 
6) Schválení poplatků za studium pro rok 2013/2014 
7) Projednání připravovaných organizačních změn v rámci Katedry výživy člověka a Výzkumné praco-

viště preventivní a sociální pediatrie. 
8) Informace o činnosti vzdělávací komise, ekonomické komise a komise pro nelékařské obory (před-

sedové příslušných komisí) 

9) Zpráva děkana 

10) Zpráva MUDr. Pešla, zástupce LF MU v RVŠ. 

 

 

1/ Lenka Novotná,  studentka oboru Optika a optometrie, vůči které bylo v podzimním semestru 

2012 zahájeno disciplinární řízení pro manipulaci se zkušebními termíny se veřejně omluvila za své 

jednání, čímž splnila jednu z podmínek osvědčení svého podmíněného vyloučení ze studia.  

 

2/ Předseda fakultní volební komise a člen studentské komory AS LF, Jiří Nečas obeznámil členy aka-

demického senátu s výsledky voleb z VI. a VII. volebního obvodu. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

Na základě výsledků voleb byli do funkce členů akademické komory jmenováni:  

 

- Kateřina Tomanová  

- Milan Pospíšil  

- Tomáš Nečas  

- Marek Kovář  



- Monika Svobodová  

- Hana Šimková  

- Michaela Dohnalová  

 

3/ Senát hlasy všech přítomných senátorů bez připomínek schválil zápis ze dne 18. prosince 2012. 

 

4/ Senát hlasy všech přítomných senátorů schválil program jednání tak jak je uveden v horní části 

zápisu.  

 

5/ Senát se v tajném hlasování usnesl o návrhu děkana na jmenování nových dvou členů vědecké 

rady LF MU na místo RNDr. Bořivoje Vojtěška a Ing. Petra Košku, kteří se svých funkcí vzdali.  

 

- Pro jmenování   MUDr. Pavla Březovského , MBA členem vědecké rady LF MU se 

 vyslovilo 29 členů AS LF,    3 byli proti 

- Pro jmenování doc. MUDr. Luďka Hamana, Ph.D. členem vědecké rady LF MU se 

Vyslovilo 30 členů AS LF   2 byli proti 

 

Senát LF MU schválil návrh děkana na obsazení pozic externích členů ve vědecké radě.  

 

6/ Proděkanka Táborská přednesla zdůvodnění návrhu děkana k opatření děkana o poplatcích spoje-

ných se studiem.  Poplatky za studium jsou stanovovány pro každý školní rok zvlášť, a musí být zve-

řejněny nejpozději do konce února. Poplatky za rok 2013/2014 v zásadě kopírují výši poplatků 

z roku 2012/2013, došlo pouze k drobným úpravám tak, aby byly poplatky dělitelné šesti, čímž fa-

kulta respektuje požadavek rektorátu. Poplatky za prodlouženou dobu studia jsou hlavním příjmem 

stipendijního fondu.  

  

 Senát schválil předložené opatření děkana hlasy všech přítomných senátorů. Text opatření tvoří 

přílohu tohoto zápisu.  

 

7/ Senát projednal a schválil záměr děkana zrušit pracoviště „Katedra výživy člověka“. 30 členů AS LF 

se záměrem souhlasilo 2 se zdrželi.  

 Senát projednal a schválil záměr děkana zrušit pracoviště „Výzkumné pracoviště preventivní a soci-

ální pediatrie.“  Se záměrem děkana souhlasilo všech 32 přítomných členů AS LF. 

 

8/ Docent Matonoha, předseda vzdělávací komise vznesl dotaz, proč byla zrušena studijní komise, 

jako poradní orgán děkana. Prof. Táborská vysvětlila, že komise se delší dobu nesešla a její role pře-

vzala paralelně fungující komise pro Optimalizaci studia.  

 

 MUDr. Jurajda, člen ekonomické komise uvedl, že ekonomická komise sleduje vývoj v oblasti roz-

počtu, kde Lékařské fakultě hrozí reálný přepad financování ve  výši až 30 milionů korun. Momen-

tálně se na univerzitní úrovni jedná o dočasné kompenzaci z univerzitních zdrojů, která zmírní pro-

pad v rozpočtu. 
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9/ Děkan LF MU informoval přítomné členy AS LF o novém vývoji v oblasti rozpočtu MU, připravova-

ného zákona o univerzitních nemocnicích a otázkách transformace fakultních nemocnic v Brně do 

nové právní formy.  

 

10/ MUDr. Martin Pešl, zástupce LF MU v Radě vysokých škol informoval členy AS LF o připravova-

ných změnách ve vysokoškolské legislativě.  Prezentace MUDr. Pešla tvoří přílohu tohoto zápisu.  

 

 

Předseda AS LF na závěr informoval přítomné členy AS LF o dalším zasedání, které se uskuteční dne 

19. března 2013 a bude se týkat rozpočtu. 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 

                                                                           předseda AS LF 

 

 

za správnost Mgr. Michal Koščík 


