
  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 
     

                                              

 

 

Zápis z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  

ze dne 7. dubna 2015 ve 14,00 hodin v zasedací místnosti děkanátu, pavilon A 17 

Přítomno 28 členů AS LF MU 

Hosté: prof. Mayer, prof. Vašků, prof. Vaněk, Ing. Sochorová, doc. Babula, prof. Nováková 

 

 

Předem rozeslaný program zasedání: 

1) Zpráva o průběhu voleb do SKAS – 1 mandát, volební obvod V - studenti zubního lékařství 

2)  Schválení programu zasedání 

3) Schválení zápisu zasedání AS LF ze dne 11.3.2015 

4)  Projednání návrhu děkana na personální změnu ve vědecké rady LF MU spočívající ve: 

-  jmenování prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., ředitele Masarykova onkologického ústavu, a  

- odvolání prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc. 

5) Projednání výsledků výběrového řízení na přednostu Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace 

(vybrán MUDr. Petr Štourač, Ph.D.) 

6) Projednání zprávy o hospodaření Lékařské fakulty MU v roce 2014 

7) Projednání a schválení rozpočtu Lékařské fakulty MU pro rok 2015 

8) Volba nového předsedy studentské komory AS LF (zařazeno na žádost stávajícího předsedy SKAS) 

9) Projednání úpravy vnitřního předpisu „Organizační struktura  Lékařské fakulty Masarykovy univer-

zity“ v návaznosti na zrušení dvou klinik k 30.6.2015. 

10) Různé                                                                

 

 

1) Zpráva o průběhu voleb do SKAS – 1 mandát, volební obvod V - studenti zubního lékařství 

Mgr. Koščík, člen volební komise obeznámil přítomné členy AS LF MU s průběhem a výsledky voleb 

do studentské komory akademického senátu ve volebním obvodu V – studenti zubního lékařství. 

Volby byly vyhlášeny z důvodu časového uplynutí mandátu Jiřího Simona.  

 

Ve vyhlášených volbách se o mandát senátora ucházel jediný uchazeč Jiří Simon. Pan Simon svůj 

mandát obhájil, když ve volbách získal 128 hlasů (32.17 procent hlasů všech oprávněných voličů). 

Volební komise konstatovala platnost voleb. 

 

2) Schválení programu zasedání 

Program byl schválen beze změny hlasy všech přítomných členů AS LF MU. 

 



3) Schválení zápisu zasedání AS LF ze dne 11.3.2015 

Zápis ze zasedání byl schválen hlasy všech přítomných členů AS LF MU.  

  

4)  Projednání návrhu děkana na personální změnu ve vědecké rady LF MU spočívající ve: 

-  jmenování prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., ředitele Masarykova onkologického ústavu, a  

- odvolání prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc. 

Návrh na personální změnu předložil děkan LF MU. Změna je vyvolána výměnou v pozici ředitele 

Masarykova onkologického ústavu (MOÚ). Profesor Vorlíček odstoupil z funkce ředitele MOÚ a ředi-

telem se stal profesor Žaloudík. Je dlouholetou zvyklostí zvát do vědecké rady LF MU ředitele MOÚ. 

Změnu ve vedení je proto potřeba reflektovat i ve složení vědecké rady.  

 

AS LF MU v následném tajném hlasování schválil personální změnu, kdy se jmenováním prof. Žalou-

díka členem vědecké rady souhlasilo všech 28 přítomných členů AS LF MU. S odvoláním prof. Vorlíčka 

souhlasilo 27 členů AS LF a jeden se zdržel.  

 

5) Projednání výsledků výběrového řízení na přednostu Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace 

AS LF MU v tajném hlasování projednal výsledky výběrového řízení na přednosty Kliniky dětské ane-

stoziologie a resustcitace, ve kterém byl vybrán MUDr. Petr Štourač, Ph.D. Se jmenováním doktora 

Štourače souhlasilo 25 členů AS LF MU, nesouhlasil jeden a zdrželi se dva členové AS LF MU.   

 

6) Projednání zprávy o hospodaření Lékařské fakulty MU v roce 2014 

7) Projednání a schválení rozpočtu Lékařské fakulty MU pro rok 2015 

  
Předseda AS LF MU otevřel společnou rozpravu k bodům 6 a 7. Předseda ekonomické komise MUDr. 
Jurajda sdělil, že se ekonomická komise zabývala zejména dotazy studentů ohledně čerpání stipen-
dijního fondu, jmenovitě prospěchových stipendií a cen děkana. MUDr. Jurajda dále vznesl dotaz, zda 
alokace prostředků u každého pracoviště zcela odpovídá jeho vědeckému a pedagogickému výkonu. 
Děkan LF odpověděl, že fakulta zpravidla dotuje některá dočasně „ztrátová“ pracoviště v zájmu jejich 
udržení. Vedení následně řeší neuspokojivé ekonomické výsledky interně s přednosty dotčených pra-
covišť. 
  
AS LF MU schválil zprávu o hospodaření Lékařské fakulty MU v roce 2014 v předloženém znění bez 
připomínek hlasy všech přítomných členů AS LF MU. 
  
AS LF MU schválil rozpočet Lékařské fakulty MU pro rok 2015 v předloženém znění bez připomínek 
hlasy všech přítomných členů AS LF MU. 
  
8) Volba nového předsedy studentské komory AS LF (zařazeno na žádost stávajícího předsedy 
SKAS) 
Předseda SKAS, Jiří Nečas oznámil rezignaci z pozice předsedy SKAS i místopředsedy AS LF MU. 
V následující tajné volbě místopředsedy AS LF MU a zároveň předsedy SKAS LF MU,  byla zvolena 
Martina Žižlavská. Martina Žižlavská, jediná kandidátka, získala 27 hlasů přítomných členů AS LF MU, 
jeden se zdržel. 
  
9) Projednání úpravy vnitřního předpisu „Organizační struktura  Lékařské fakulty Masarykovy uni-
verzity“ v návaznosti na zrušení dvou klinik k 30.6.2015. 
  
AS LF MU schválil hlasy všech přítomných senátorů změnu Organizační struktury Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity v rozeslaném znění.  
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10) Různé 
Předseda AS LF MU poděkoval přítomným za účast a připomenul, že další schůze AS LF MU je pláno-
vána na 19. květen 2015. 
 

 

 

 

          ___________________________

          prof. MUDr. Vlastimil Válek CSc. 

 
Za správnost Mgr. Michal Koščík, Ph.D. 


