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Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 
 
 

 

Zápis z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  

které se uskutečnilo dne 19. Března 2013 ve 14,00 hodin  

Přítomno:  27 senátorů,    omluveni členové: Kala, Válek, Černochová, J. Nečas, 

Hosté:   doc. Kyasová, prof. Táborská, prof. Mayer, Ing. Sochorová 

 

Předem ohlášený program: 

1. Schválení zápisu z jednání AS LF dne 26. února 2013   

2. Zpráva předsedy ekonomické komise AS LF  

3. Schválení zprávy o hospodaření LF MU v roce 2012 

4. Schválení návrhu rozpočtu LF MU pro rok 2013 

5. Různé 

 

V nepřítomnosti předsedy AS LF vedl zasedání AS LF místopředseda Tomandl. Na jednání bylo 

přítomno 27 členů AS LF a místopředseda konstatoval, že senát je usnášeníschopný.  Předem 

ohlášený program byl schválen hlasy všech přítomných senátorů.  

1. Zápis ze dne Zápis: žádný z přítomných senátorů nevznesl připomínky. Zápis byl schválen 

hlasy všech přítomných senátorů.  

 

2. Místopředseda AS LF dal před přednesením zprávy předsedy EO slovo děkanovi LF, aby podal 

zprávu k hospodaření fakulty a předkládanému rozpočtu: 

- Děkan poděkoval Tajemnici za zpracování rozpočtu, který je výsledkem práce celé fakulty 

a odráží práci všech pracovišť. Vedení fakulty nemá kompetenci do rozpočtu významně 

zasáhnout a finanční prostředky se rozdělují podle objektivně nastavených indikátorů a 

výkonu jednotlivých pracovišť. Významným zdrojem příjmů jsou zahraniční studenti, 

proto došlo v roce 2012 k jejich navýšení. LF MU má značné rezervní fondy z minulých let. 

V rámci celouniverzitního rozpočtu se objem, který má být alokovaný na LF snížil, vedení 

MU ale přislíbilo pro rok 2013 kompenzaci ve výši cca 15 miliónů korun, a tak se fakultní 

rozpočet zásadně podobá rozpočtu z minulých let. Na fakultu se přihlásilo přibližně stejně 

studentů jako loni, očekává se ale redukce přijatých studentů o zhruba deset procent. 

Děkan vyslovil víru v to, že co do vědeckého výkonu má univerzita ještě rezervy. Závěrem 

děkan shrnul, že předkládaný rozpočet slibuje stabilitu ve financích fakulty i jednotlivých 

pracovišť.  
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- Slovo dostal předseda ekonomické komise, profesor Vyzula. Upozornil, že minulý rok byly 

reálné příjmy LF MU vyšší o 30 miliónů oproti plánu. S propadem financi přidělených na 

vědu je potřeba počítat kvůli odlivu RIV bodů do CEITEC MU a fakultních nemocnic. 

Návrh rozpočtu pro rok 2013 je co do absolutních čísel dokonce ještě příznivější než 

rozpočet roku 2012.    

- Slovo dostal člen ekonomické komise doktor Jurajda , který představil členům AS LF 

základní mechanizmy a metodiky, které se využívají pro zisk a rozdělení peněz mezi 

vysoké školy a fakulty .  

- Místopředseda otevřel diskusi o rozpočtu i zprávě o hospodaření.  Senátor Nečas vznesl 

dotaz, jak se počítá průměrná mzda zaměstnanců. Tajemnice LF odpověděla, že 

z přepočtených úvazků. Místopředseda Tomandl vznesl dotaz jaké procento bodů jde do 

CEITECu a zda se ví v absolutních čísel, kolik RIVových bodů nám uniká do fakultních 

nemocnic. Děkan LF odpověděl, že z údajů od rektorátu se ví, že cca. 12000-15000 bodů 

odteklo do fakultních nemocnic, do CEITEC poměrně málo. Do CEITECu se ale převedla 

významná část institucionální podpory.  

3. Místopředseda dal po diskusi hlasovat o schválení zprávy o hospodaření LF MU v roce 2012, 

která byla schválena hlasy všech přítomných členů AS LF MU. Znění zprávy o hospodaření 

tvoří přílohu tohoto zápisu.   

4. Místopředseda dal po diskusi hlasovat o rozpočtu LF MU pro rok 2013. Rozpočet pro rok 2013 

byl schválen hlasy všech přítomných členů AS LF MU. Rozpočet je přílohou tohoto zápisu.  

5. Různé 

V rámci bodu různé, vyzval místopředseda nové členy studentské komory AS LF,  aby se 

přihlásili do komisí senátu a aby předsedové komisí aktualizovali složení komisí AS LF.  

Místopředseda oznámil, že plánovaný rezervní termín pro jednání AS LF dne 23. dubna 

nebude pravděpodobně využit a další zasedání připadne na 28. Května 2013. Akademický 

senát dále schválil návrh místopředsedy, aby se o neodkladných záležitostech v otázkách 

jmenování přednostů hlasovalo elektronicky, kdy pro hlasovalo dvacet čtyři senátorů, jeden 

byl proti a dva se zdrželi.  

  

 
 

MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. 
                                                                          Tajemník  AS LF 

 
za správnost Mgr. Michal Koščík, Ph.D. 

 


