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AKADEMICKÝ SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 
 
 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, které se uskuteč-

nilo dne 14. března 2017 od 14,00 hodin v zasedací místnosti děkanátu, pavilon A 17 místnost 432 

(4. patro). 

 
Přítomno: 26 členů AS LF MU (při zahájení)  
Hosté: prof. Mayer, prof. Kaňková, Ing. Sochorová, Dr. Koščík, Ing. Sellner 
 
Program zasedání: 
 
1) Schválení programu zasedání 
2) Schválení zápisu z posledního zasedání AS  
3) Volba místopředsedy AS LF MU (doplněno na návrh zástupců SKAS při zasedání, viz bod 1 zápi-

su) 
4) Informace doc. Tomandla o průběhu přípravy voleb děkana 
5) Zpráva o hospodaření za rok 2016 (předkládá děkan a tajemnice LF MU) 
6) Návrh rozpočtu pro rok 2017 (předkládá děkan a tajemnice LF MU) 
7) Informace předsedy ekonomické komise k oběma dokumentům 
8) Zprávy předsedů komisí AS LF MU 
9) Zpráva děkana LF MU  
10) Různé 

 
  

 

Předseda AS LF MU představil nového člena AS LF MU a SKAS Lauru Kvasnicovou, která byla zvolena 
do obvodu studenti Všeobecného lékařství a doktorských studijních oborů (mandát její předchůdky-
ně, Martiny Žižlavské, vypršel po uplynutí tří let).  
 
1) Schválení programu zasedání 

 
Před přistoupení k samotnému hlasování o schválení předem rozeslaného programu zasedání 
navrhli zástupci SKAS LF MU doplnění programu zasedání o bod zahrnující hlasování o zvolení 
místopředsedy AS LF MU z řad zástupců SKAS namísto slečny Žižlavské, které vypršel mandát. 
 
Doplnění programu zasedání o výše uvedený bod bylo jednomyslně schváleno všemi přítom-
nými senátory. 
 
Program zasedání byl následně jednomyslně schválen všemi přítomnými senátory. 
 

2) Schválení zápisu z posledního zasedání AS 
 

Zápis ze zasedání konaného dne 28. 2. 2017 byl jednomyslně schválen hlasy všech přítomných 
senátorů. 
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3) Volba místopředsedy AS LF MU 
 

Předseda AS LF MU vyzval senátory, k nominacím kandidátů na místopředsedu AS LF MU a 
předsedu studentské komory. SKAS navrhla na základě předchozí interní dohody jako kandidá-
ta Jiřího Libru, další návrhy nebyly vzneseny. Předseda AS LF MU navrhl přistoupit k tajnému 
hlasování, přičemž skrutátory byli zvoleni senátorů profesor Špinar, docent Repko a student 
Lukáš Opatřil. 
 
Výsledky tajného hlasování: 25 členů AS LF MU se vyslovilo pro, 0 proti, 1 se zdržel. 
 
Jiří Libra byl zvolen místopředsedou AS LF MU a zároveň předsedou SKAS.  

 
4) Informace doc. Tomandla o průběhu přípravy voleb děkana 

 
[Přichází doktor Vojtíšek] celkově 27 přítomných 

 
Docent Tomandl informoval o dosavadním průběhu přípravy voleb kandidáta na děkana. Uve-
dl, že dne 10. 3. byly tyto volby v souladu s usnesením AS LF MU vyhlášeny a to vyvěšením na 
úřední desce LF MU (v papírové i v elektronické podobě). Dále seznámil AS LF MU 
s harmonogramem voleb. Návrhy kandidátů lze předkládat do 12. 4. 2017 14:00 prostřednic-
tvím podatelny LF MU. Dne 2. května proběhne shromáždění akademické obce LF MU, na 
němž budou kandidáti na děkana představeni a dne 16. 5. 2017 proběhne v 14:00 v Aule uni-
verzitního kampusu zasedání AS LF MU, na němž proběhne samotné volba kandidáta na funkci 
děkana. Tyto informace byly rovněž rozeslány na celou akademickou obec prostřednictvím 
hromadného emailu. 
 
Předseda SKAS vznesl dotaz, zda by bylo možné emaily, jenž jsou zasílány na celou akademic-
kou obec LF MU, rozesílat dvou jazyčně, tedy i v české i anglické mutaci. Bez tohoto považuje 
informace pro zahraniční studenty, potažmo i pouze anglicky hovořící akademické pracovníky, 
za obtížně získatelné. Zároveň uvedl, že SKAS se touto praxí řídí již delší dobu a například vyhlá-
šení voleb do SKAS je pravidelně rozesíláno dvoujazyčně právě s ohledem na studenty, kteří 
nemají český jazyk jako svůj primární komunikační v rámci LF MU. Podporu tohoto názoru vy-
jádřil i prof. Brázdil. 
 
Mgr. Koščík vysvětlil, že úředním jazykem LF MU je čeština a že nemůže být požadováno, aby 
veškerá úřední e-mailová komunikace byla kompletně převáděna do angličtiny. Za schůdné ře-
šení považuje doplnit oficiální sdělení v češtině o anglickou anotaci obsahu dopisu. 
 
Předseda AS LF MU na podnět výše uvedených členů senátu nechal hlasovat o zavedení povin-
nosti rozesílat oficiální hromadné emaily AS LF MU směřující na celou akademickou obec 
v české i anglické verzi. 
 
Výsledky hlasování – 22 pro, 0 proti, 4 se zdrželi – návrh byl přijat. Akademický senát LF MU se 
usnesl, že veškeré dokumenty senátu, jež budou jménem AS LF MU rozesílány hromadnou ko-
respondencí na všechny členy akademické obce, budou obsahovat i anglickou anotaci (summa-
ry). 
 

5) Zpráva o hospodaření za rok 2016 (předkládá děkan a tajemnice LF MU)  
 



3 
 

Předseda AS LF MU předal slovo panu děkanovi. Ten shrnul průběh postupného růstu platů 
v rámci LF MU v rámci uplynulých sedmi let, uvedl, že průměrná mzda na LF je o šestnáct pro-
cent vyšší, než průměrná mzda na MU. Slovo předal paní tajemnici. Tajemnice na úvod shrnula 
průběh setkání s ekonomickou komisí LF MU, kterou v rámci této schůze seznámila s obsahem 
zprávy o hospodaření a uvedla, že komise nevznesla žádné námitky ke zprávě o hospodaření. 
 
Tajemnice dále uvedla, že struktura hospodaření byla obdobná s předchozími lety a shrnula vý-
še výdajů v jednotlivých oblastech hospodaření LF MU a způsob naložení s hospodářským vý-
sledkem. 
 
Slovo si vzal předseda ekonomické komise AS LF MU, ten potvrdil průběh schůzky  ekonomické 
komise s tajemnicí a zodpovězení veškerých otázek, které komise měla. Ke zprávě o hospoda-
ření neměl výtek. 
 
Předseda AS LF MU dal hlasovat o schválení Zprávy o hospodaření za rok 2016 v předkládané 
podobě. Senát tuto zprávu jednomyslně schválil. 

 
6) Návrh rozpočtu pro rok 2017 (předkládá děkan a tajemnice LF MU) 

 
[Odchází prof. Špinar] celkově 26 přítomných 
 
Předseda AS LF MU dal na úvod slovo tajemnici, která shrnula obsah Návrhu rozpočtu pro rok 
2017, který dostali členové senátu k dispozici k prostudování v řádné době před zasedáním. 
 
Slovo si vzal předseda ekonomické komise AS LF MU, upozornil na změnu způsobu sestavování 
rozpočtu vzhledem k financování pracovišť. To je od tohoto roku závislé na počtu RIV bodů vy-
kazovaných daným pracovištěm, přičemž se upouští rozdělování podle zařazení do výkonnost-
ních klastrů. 
 
Následně předal předseda AS LF MU slovo děkanovi. Ten uvedl, že LF MU přišla oproti před-
chozím letům o 10 mil. z centralizovaných prostředků univerzity. Dále děkan shrnul způsob a 
sestavení rozpočtu a zdůraznil, že považuje za pozitivní fakt, že pracoviště budou financována 
v závislosti na jejich výkonu. 
 
Předseda AS LF MU poděkoval za všechna vyjádření a stručně ještě jednou shrnul jejich obsah.  
 
Předseda AS LF MU dal hlasovat o schválení Návrhu rozpočtu pro rok 2017 v předkládané 
podobě. Senát tento návrh jednomyslně schválil. 

 
7) Informace předsedy ekonomické komise k oběma dokumentům 

 
Předseda ekonomické komise se vyjadřoval v průběhu diskuse o Zprávě o hospodaření za rok 
2016 a Návrhu rozpočtu pro rok 2017. 

 
8) Zprávy předsedů komisí AS LF MU 

 
Předsedkyně výukové komise, doc Slaninová informovala o úspěšné realizaci usnesení AS LF 
MU ze dne 22. 11. 2016, které požadovalo větší snahu fakulty o integraci zahraničních studen-
tů do prostředí Masarykovy univerzity a Brna.  Od nového semestru již byla zavedena tzv. tan-
demová spolupráce českého a zahraničního studenta. 
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9) Zpráva děkana LF MU 
 

Děkan LF MU poděkoval senátu za podporu při schválení rozpočtu. V rámci tohoto bodu děkan 
uvedl, v souvislosti s hlavním tématem zasedání AS LF MU, porovnání financování zdravotnictví 
v ČR v porovnání se západními zeměmi Evropy, kdy z tohoto srovnání vyšla naše republika po-
měrně nepříznivě, a to poměrem 1100 EUR oproti 5000 EUR na hlavu. Přičemž 1000 EUR na 
hlavu je považováno za dolní hranici. To se odráží i ve financování výuky zdravotnických profe-
sí, co může vést k vážným společenským problémům do budoucna. 

 
 

10)  Různé 
 

Docent Juřica vznesl dotaz na průběh přebírání závazků IBA ze strany LF MU. 
 
Slovo si nejprve vzal doc. Tomandl, kdy tento uvedl, že předávání probíhá dle předem vytyče-
ných sedmi bodů. 
 
Slovo bylo předáno děkanovi. Ten uvedl, že LF MU nebude nástupnickou organizací, nehodlá 
vytvářet samostatné hospodářské středisko. Převezme pouze ty aktivity, bude možné realizo-
vat v rámci LF MU, které budou z hospodářského hlediska přínosné nebo přinejhorším neutrál-
ní. Děkan věří, že příchod mnoha projektů IBA LF MU může do budoucna přinést značné obo-
hacení pro LF MU například v podobě RIV bodů. 
 
 
 
 
 

 

 

 

MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. 

                                                                             Tajemník AS LF 


