
  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 
     

                                              

 
 

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  

které se uskutečnilo dne 22. března 2016 ve 14,00 hodin v zasedací místnosti děkanátu, pavilon A 17 

432 (4 patro). 

 
Přítomno: 28 členů AS LF MU 
Hosté: prof. Mayer, prof. Bareš, doc. Kyasová, prof. Táborská, prof. Vaněk, prof. Vašků, MUDr. Pešl,  
Předem navržený program zasedání: 
 
1) Zpráva fakultní volební komise a představení nových členů AS LF MU 
2) Schválení programu zasedání 
3) Schválení zápisu ze zasedání dne 20. října 2015 
4) Projednání zprávy o hospodaření LF MU za rok 2015 
5) Projednání rozpočtu MU pro rok 2016 
6) Projednání výsledků výběrových řízení na přednosty klinik a oddělení a jejich funkční období: 

- Klinika plastické a estetické chirurgie  – prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc., 2 roky 
- Oční klinika      – prof. MUDr. Eva Vlková, CSc., do 31. 12. 2018 
- Klinika dětských infekčních nemocí  – MUDr. Lenka Krbková, CSc., 3 roky 
- Klinika komplexní onkologické péče  – prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., 3 roky 
- Anatomický ústav     – prof. RNDr. Petr Dubový, CSc., 1 rok 
- Klinika úrazové chirurgie   - doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., 5 let 

7) Projednání dlouhodobého záměru LF MU na léta 2016-2020 
8) Projednání personálního složení a řízení výukové komise  
9) Zprávy předsedů ekonomické a legislativní komise AS LF MU 
10) Zpráva děkana LF MU 
11) Různé 

  
 

1) Zpráva fakultní volební komise a představení nových členů AS LF MU 
Mgr. Koščík, člen fakultní volební komise, prezentoval výsledky voleb do volebního obvodu VI - 
studenti všeobecného lékařství a navazujícího postgraduálního studia (3 mandáty) a volebního 
obvodu V - studenti zubního lékařství a navazujícího postgraduálního studia. 
 
Volba proběhla elektronickou formou v IS MU. Ve volebním obvodu VI se volby zúčastnilo 
31,99 % a ve volebním obvodu V 22,98 % možných hlasujících, volba byla tedy platná. Výsledky 
volby jsou následující: 



 
 
 

 
 
Na základě uvedené volby se tak ke dni 22. března stávají novými členy AS LF za volební obvod 
V Čeněk Černoch a za volební obvod VI Jiří Libra, Noemie Derhy a Emil Havránek. 
 
Předseda nové členy AS LF představil a přivítal.  
 

2) Schválení programu zasedání 
Program zasedání byl schválen v předem rozeslaném znění hlasy všech přítomných členů AS LF 
MU. 

 
3) Schválení zápisu ze zasedání dne 20. října 2015 

Zápis ze zasedání Akademického senátu ze dne 20. října byl schválen Akademickým senátem 
v rozeslaném znění spolu s připomínkou doc. Tomandla k bodu 8. předmětného zápisu, který 
neobsahoval explicitní informaci, že Akademický senát schválil pravidla přijímacího řízení. 
 

4) Projednání zprávy o hospodaření LF MU za rok 2015 
Zpráva o hospodaření byla rozeslána členům AS LF MU deset dnů předem, tajemnice shrnula 
základní informace. Diskuse ke zprávě o hospodaření byla spojena s diskusí o rozpočtu.  
 

5) Projednání rozpočtu LF MU pro rok 2016 
 
Rozpočet fakulty byl rozeslán členům AS LF MU deset dnů předem. Rozpočet byl předložen dě-
kanem a představen tajemnicí.  
 
V rámci diskuse vystoupili prof. Brázdil a prorektor Bareš. Prof. Brázdil otevřel otázku rozdělo-
vání institucionální podpory a navrhoval, aby tyto prostředky nebyly rozdělovány pouze na zá-



  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 

kladě výkonu z uplynulého roku, ale zohlednily se výstupy pracoviště za víceleté období. Za-
brání se tak výkyvům ve financích pracovišť. Prorektor Bareš informoval o vývoji rozpočtu 
z pohledu univerzity. I když se celkové dotace na výuku a vzdělávání nesníží, dojde na univerzi-
tě k výraznému výpadku z projektových, zejména evropských zdrojů. Tento výpadek není stát 
schopen vykompenzovat.  
 
Společné hlasování o zprávě o hospodaření 2015 a rozpočtu 2016 
Akademický senát přijal hlasy všech přítomných senátorů usnesení, kterým schválil zprávu o 
hospodaření LF MU za rok 2015.  
 
Akademický senát přijal hlasy všech přítomných senátorů usnesení, kterým schválil rozpočet 
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pro rok 2016. 
 
Zpráva o hospodaření LF MU za rok 2015 i rozpočet LF MU pro rok 2016 tvoří přílohu tohoto 
zápisu. 

 
6) Projednání výsledků výběrových řízení na přednosty klinik a oddělení a jejich funkční období: 
 

AS LF MU projednal výsledky výběrových řízení v období od října 2015. Výsledky tajného hlaso-
vání jsou: 
 

S prodloužením funkčního období prof. MUDr. Jiřího Veselého, CSc., ve funkci přednosty Kliniky plastické a es-
tetické chirurgie o další 2 roky  
 
Souhlasilo  28  Nesouhlasilo 0    Zdrželo se hlasování 0 
 
S prodloužením funkčního období prof. MUDr. Evy Vlkové, CSc.,  ve funkci přednostky Oční kliniky o další dva 
roky (do 31.12.2018)  
 
Souhlasilo  28  Nesouhlasilo 0    Zdrželo se hlasování 0 
 
S prodloužením funkčního období MUDr. Lenky Krbkové, CSc, ve funkci přednostky Kliniky dětských a infekč-
ních nemocí o další 3 roky  
 
Souhlasilo 25  Nesouhlasilo 0    Zdrželo se hlasování 3 
 
S prodloužením funkčního období prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc., v pozici přednosty Kliniky komplexní 
onkologické péče o další tři 3 roky  
 
Souhlasilo 27  Nesouhlasilo 0    Zdrželo se hlasování 2 
 
S prodloužením funkčního období prof. RNDr. Petra Dubového, CSc., v pozici přednosty Anatomického ústavu 
o jeden rok 
 
Souhlasilo 26  Nesouhlasilo 0    Zdrželo se hlasování 2 
 
S prodloužením funkčního období doc. MUDr. Michala Maška, CSc., v pozici přednosty Kliniky úrazové chirur-
gie o dalších 5 let 
 
Souhlasilo 27  Nesouhlasilo 0    Zdrželo se hlasování 1 



 
7) Projednání dlouhodobého záměru LF MU na léta 2016-2020 

Akademický senát projednal návrh dlouhodobého záměru LF MU na léta 2016 – 2020. Prodě-
kanka Vašků informovala, že návrh bude nejdříve předložen ke schválení vědecké radě, členo-
vé AS LF jej mají již nyní možnost připomínkovat.  

 
8) Projednání personálního složení a řízení výukové komise  

S ohledem na skutečnost, že po zesnulém docentu Wilhelmovi zůstala neobsazená pozice 
předsedy výukové komise, otevřel předseda akademického senátu otázku vhodných kandidátů 
na předsedu této komise. Předsedkyně studentské komory navrhla Emila Havránka. Emil Ha-
vránek, člen studentské komory AS, však v tajném hlasování nezískal potřebnou nadpoloviční 
většinu hlasů přítomných členů Akademického senátu, z 28 přítomných členů hlasovalo pro 
zvolení pouze 14. 
 

9) Zpráva předsedy legislativní komise AS LF MU 
Předseda legislativní komise MUDr. Vojtíšek přítomné informoval, že se na podzim 2015 účast-
nil několika školení organizovaných legislativní komisí univerzitního akademického senátu. 
V letním období lze očekávat agendu spojenou s přijetím novely zákona o vysokých školách. 
 

10) Zpráva děkana LF MU 
Z časových důvodů se děkan rozhodl nepodávat obsáhlejší zprávu a vyzval členy senátu 
k interpelacím. Žádné nebyly vzneseny. 

 
11) Různé 

V rámci bodu různé dostali k prezentaci své činnosti prostor zástupci IFMSA - International Fe-

deration of Medical Students Associations . Jejich prezentace tvoří přílohu tohoto zápisu. 

 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 

                                                                             předseda AS LF 

 

za správnost Mgr. Michal Koščík, Ph.D. 


