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Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Zápis ze zasedání konaného dne 22. 1. 2019

Přítomni:
Nepřítomni:
Hosté:

28 členů AS LF při zahájení zasedání, 29 členů od bodu 5, 30 členů od bodu 6
Laura Kvasnicová, Luděk Ryba, Vlastimil Válek,
děkan prof. Martin Bareš, proděkanka prof. Kateřina Kaňková, proděkanka prof. Lýdie
Izakovičová Hollá, proděkan doc. Martin Repko, proděkan doc. Petr Štourač, proděkan
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, proděkanka Mgr. Jana Fialová, Marián Kišš, M. A.,
tajemník Ing. Michal Sellner, další členové akademické obce

Program zasedání
1. Zahájení a schválení programu
2. Změna termínu zasedání AS LF v březnu
3. Výsledky doplňujících voleb do SKAS
4. Informace o vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora Masarykovy univerzity
5. Volba člena Legislativní komise AS LF
6. Pravidla tvorby rozpočtu akademických pracovišť LF MU pro rok 2019
7. Zpráva o činnosti SKAS LF
8. Zpráva děkana
9. Informace o připravovaných oslavách ke 100. výročí založení MU
10.Různé
1. Zahájení a schválení programu
Předseda AS přivítal všechny přítomné a uvedl jména předem omluvených senátorů a konstatoval
usnášeníschopnost AS LF MU. Pořízením zápisu ze zasedání byl pověřen Dr. Koščík a Mgr. Divoký.
Dále předseda AS informoval přítomné o schválení vnitřních předpisů (postoupených z listopadového
zasedání AS LF) Akademickým senátem MU dne 7. 1. 2019. Připomněl, že nový Jednací řád AS LF a
Volební řád AS LF nabude účinnosti od 1. 2. 2019.
Předseda AS představil program zasedání, návrh programu byl jednohlasně schválen.
2. Změna termínu zasedání AS LF v březnu
Předseda AS informoval AS LF MU o přesunutí zasedání AS LF MU plánovaného původně na 12. 3. 2019,
a to na 19. 3. 2019. Tato změna termínu reflektuje avizovaný termín předložení potřebných dokladů pro
sestavení fakultního rozpočtu a lhůtu pro předložení návrhu rozpočtu.
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3. Výsledky doplňujících voleb do SKAS
Předseda AS přivítal nově zvolenou senátorku do SKAS LF MU za volební obvod VI, kterou se stala
Barbora Nebenführová. Nově zvolená senátorka se následně představila.
Průběh voleb v zastoupení předsedkyně VaMK okomentoval Michal Koščík.
Koščík

V období od 17. 12. 2018 do 20. 12. 2018 proběhly doplňující volby v VI. volebním
obvodu za účelem obsazení jednoho uvolněného mandátu pro funkční období od 1. 1.
2019 do 31. 10. 2020. Vítězkou voleb se stala Barbora Nebenführová. Náhradníky jsou
Edie Kheir a Adam Wechsler.

4. Informace o vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora Masarykovy univerzity
Předseda AS informoval o vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora MU pro funkční období 1. 9. 2019
až 31. 8. 2023. Sběr kandidatur probíhá do 25. 2. 2019, jména kandidátů budou akademické obci
předložena dne 28. 2. 2019. Samotná volba se pak uskuteční dne 1. 4. 2019.

5. Volba člena Legislativní komise AS LF
[přichází Dobrovolná]
Předseda AS bod krátce uvedl, konstatoval uvolnění pozice člena LK AS LF za SKAS LF na základě
hlasování AS LF ze dne 20. 11. 2018. Následně předal slovo předsedovi LK AS LF.
Mornstein

Po projednání s předsedou SKAS LF navrhuje jako nového člena Senada Koláře na
základě jeho předchozích zkušeností z Legislativní komise Akademického senátu MU.

Předseda AS poděkoval předsedovi LK za přednesení návrhu a otevřel diskusi.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil a AS LF přešel k hlasování
Volba člena Legislativní komise AS LF
Počet přítomných členů před hlasováním: 29
Pro:
28
Proti:
0
Zdržel se:
1
Přijaté usnesení:
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s čl. 6 odst. 5 Jednacího řádu
Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity tímto schvaluje Senada Koláře (423339)
členem Legislativní komise Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

6. Pravidla tvorby rozpočtu akademických pracovišť LF MU pro rok 2019
[přichází Souček]
Předseda AS krátce bod uvedl a předal slovo děkanovi.
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Děkan

Změna pravidel pro tvorbu rozpočtu byla avizována již v předvolebním programu.
Dominantními položkami rozpočtu jsou finance za výuku a finance za výzkumnou
činnost, tyto dva typy je potřeba rozlišovat. Je potřeba změnit úhradový mechanismus
podobný k DRG – nebude nutné zcela do poslední hodiny evidovat, kolikrát pracoviště
odučí, odzkouší apod., ale to, zda splňuje akreditační standardy za dané finanční
prostředky a daný počet studentů. A výpočtová základna bude vyšší.
Peněz bude více, někde mezi 14-18 miliony korun nad rámec programu MŠMT, získáme
ještě nějaké peníze navíc.
26. února se dozvíme, kolik přesně od paní kvestorky. Chceme vědět co je za výuku,
výzkum, co je kvalita.

Tajemník

Nebude vypracováván rozpočet za již uskutečněnou činnost, ale na činnost, kterou je
potřeba zabezpečit. Kompenzační mechanismus – žádné pracoviště neklesne o víc než
5 procent.
Prostředky za výukovou činnost se na pracoviště budou přidělovat jednak na základě
studentohodin vynásobených koeficientem ekonomické náročnosti studijního
programu a koeficientem ekonomické náročnosti předmětu, druhá část pak bude
rozdělována mezi pracoviště v poměru hodnot jednotlivých indikátorů dle předem dané
definice.
Institucionální prostředky budou rozdělovány na základě několika indikátorů rozlišné
váhy – celkový vědecký výkon, domácí expertíza, excelentní výsledky, kvalita Ph.D. školy.
Pravidla počítají i s možností mimořádné dotace. Ta může mít formu příspěvku na
vzdělávací činnost nebo institucionální podpory.
Mzdové prostředky budou složeny jak z příspěvku na vzdělávací činnost, tak
z institucionální podpory. Provozní prostředky budou složeny jen z příspěvku na
vzdělávací činnost.
Mzdové prostředky nebudou obsahovat odvody na sociální a zdravotní pojištění ani
tvorbu sociálního fondu. Tyto prostředky budou součástí centralizovaných nákladů.
Pracoviště, kterým i po aktivaci případných rezerv meziročně klesnou rozpočtované
celkové neinvestiční normativní prostředky o více než 5 %, bude tento pokles
kompenzován tak, aby pokles byl maximálně 5 %.
Pracoviště, která v daném roce nedočerpají prostředky na provozní náklady, si mohou
na základě žádosti tajemníkovi převést 90 % zůstatku do dalšího roku.

Předseda EK
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Sešli jsme se ve středu, jednali jsme v plném počtu. Pravidla jsou v daném nastavení
použitelná, stále drží zásluhovost. Velkou výhodou je, že zohledňují mechanismy MU.
Pravidla jsou nová a lepší. Bouřlivě se diskutovalo, kde sehnat reálná data – třeba KEMP.
MU s žádným obdobným parametrem nepracuje.

Gál

Zohledňuje výkonová část nějak rozdíly mezi malou a velkou kliniku? Je problém sehnat
asistenta na úvazek, nikdo o to nemá zájem.

Tajemník

Zohledňuje v zásadě výkonově. Pokud malá pracoviště zvládnou srovnatelný objem
výuky, budou efektivnější, budou mít i poměrně více prostředků.

Děkan

Musíme zohlednit pravidla ministerstva. Počítá pouze s úvazky, nikoliv dohodami.

Hermannová

Budou přednostové mít možnost zkontrolovat vstupní data rozhodná pro přidělování
prostředků?

Tajemník

Ano.

Plánka

Ve výkazech dodavatelských pracovišť, co přichází ze studijních oddělení, je hodně chyb.

Proděkanka Izakovičová Hollá Vstupní data zde dodávají garanti předmětů, studijní oddělení nemá
možnost, jak garanty zkontrolovat.
Souček

Zbylé prostředky z minulých let přejdou do fixní části? Bude dostatek prostředků na
vyučující, třeba i s ohledem na anglickou výuku?

Děkan

Je potřeba odlišovat výuku v češtině, postgraduální a anglickou výuku. Na postgraduální
a anglickou jsou prostředky poskytovány samostatně. Obecně platí, že prostředky by se
měly navyšovat. Zbylé prostředky z předchozích let půjdou do fixní části.

Dobšák

Rozvrhování nefunguje zcela dobře, je potřeba držet náhradní místnosti.

Jurajda

Je potřeba zpětné vazby.

Děkan

Je to dopad nové akreditace Optimed, která dospěla do nových předmětů. Pokud jsou
připomínky, tak co nejdříve. I vůči nové akreditaci, musíme to doladit.

Juřica

Výkonová část zahrnuje publikace Q1 a Q2 (prvoautora a korespondenčního autora)?

Děkan

Ano, ale pouze afilované k LF MU.

Další příspěvek do diskuse již nezazněl a předseda AS přistoupil k hlasování.
Pravidla tvorby rozpočtu akademických pracovišť LF MU pro rok 2019
Počet přítomných členů před hlasováním: 30
Pro:
30
Proti:
0
Zdržel se:
0
Přijaté usnesení:
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity projednal záměr děkana Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity vytvořit nová pravidla tvorby rozpočtu LF MU a bere tento záměr na vědomí bez
připomínek.
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7. Zpráva o činnosti SKAS LF
Předseda AS bod krátce uvedl a předal slovo předsedovi SKAS LF MU.
Předseda SKAS představil elektronický komunikační nástroj SKAS - Trello, jehož pomocí organizuje SKAS
svou činnost.
SKAS zasedá každý čtvrtek před zasedáním AS LF MU.
Informoval o přijetí Jednacího řádu SKAS vytvořeného ve spolupráci s Právním oddělením LF MU.
Stanovuje pravidla pro zasedání SKAS, pravidla volby předsedy SKAS a definuje Studentskou radu SKAS.
Tento jednací řád je dostupný na stránkách SKAS.
Studentská rada působí jako poradní orgán SKAS a slouží především ke zlepšení komunikace se zástupci
spolků a aktivních studentů. Prvními členy SR SKAS jsou zástupci Spolku mediků a IFMSA.
Představil způsob prezentace SKAS navenek prostřednictvím FB stránek, spoluprací s vedením LF MU na
webové prezentaci akcí konaných v rámci fakulty nebo propagace voleb do SKAS. V současné době jsou
FB SKAS součástí FB LF MU.
SKAS dále prováděl v rámci Prvákovin školení BOZP pro nastupující studenty a poskytoval informace o
SKAS a senátu pro první ročníky.
SKAS usiluje o možnost podpory některých společenských akcí od fakulty, například Reprezentační ples
LF MU, World Health/Diabetes Day a další. Některé tyto akce jsou již pod záštitou členů vedení. Do
budoucna snaha prosadit jako položku v rozpočtu LF MU, kdy by podpora byla přidělována po schválení
zástupcem/zástupci vedení.
SKAS měl do letošního roku na starosti rozdělení skříněk v rámci UKB, letos převzalo vedení fakulty a
studijní oddělení.
SKAS sbírá podněty studentů prostřednictvím anonymního dotazníku v rámci webových stránek SKAS.
Nejčastěji podněty jako problémy s vypisováním zkouškových termínů. Časté jsou i podněty zahraničních
studentů.
Předseda AS poděkoval předsedovi SKAS za prezentaci a všem členům SKAS za jejich činnost.

8. Zpráva děkana
Předseda AS krátce bod uvedl a předal slovo děkanovi.
Děkan informoval AS LF MU o jmenování tří nových profesorů LF MU prezidentem republiky na konci
prosince 2018.
Dne 11. 12. 2018 se uskutečnilo jednání RVH ohledně probíhající přeměny doktorských studijních oborů
na studijní programy.
Děkan informoval o jmenování doc. Petra Kaly přednostou IKK FNB a LF MU ke dni 3. 1. 2019. Zároveň
pan děkan poděkoval prof. Jindřichu Špinarovi za jeho mnohaletou práci na této pozici.
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Děkan poděkoval paní Štěpánce Horníčkové za dlouholeté vedení Personálního oddělení LF MU. Od 1. 1.
2019 je novou vedoucí PO Ing. Ivana Janáčková.
Děkan informoval AS LF MU o schválení vnitřních předpisů Akademickým senátem MU dne 7. 1. 2019 a
s tím i související organizačních změn schválených na zasedání AS LF MU dne 20. 11. 2018.
Dne 14. 1. 2019 se uskutečnila schůze s proděkany pro studia. Obsahem jednání bylo nastavení způsobu
evidence vykazování výuky, rovněž se započalo s přípravou na sestavování rozvrhu pro akademický rok
2019/2020.
Dne 17. 1. 2019 proběhlo setkání Asociace děkanů Lékařských fakult v České republice. Předmětem
jednání bylo navyšování počtu studentů všeobecného lékařství a jeho financování, ke kterému se připojil
i ministr zdravotnictví.
Vedení LF MU začíná pracovat na přípravě rozpočtu LF MU pro rok 2019. Poprvé bude nastavován dle
nových rozpočtových pravidel. V současné době se očekává dodání podkladů od RMU a bude zohledněn
i příspěvek na navýšení kapacit LF v ČR.
Od 18. 1. 2019 začaly oficiální oslavy 100. výročí založení MU, jednotlivé události v rámci oslav budou
probíhat průběžně po celý rok. Blíže jejich průběh přiblíží paní proděkanka Fialová v následujícím bodu.
Děkan dále zdůraznil, že je třeba budovat sounáležitost s LF MU. Zejména je žádoucím podávat granty
afilované na LF MU, vykazovat vědeckou činnost a dedikovat publikace LF MU. Zde to platí i pro
doktorské studium. Stává se, že doktorand má u státní zkoušky splněny publikační požadavky, ale ani
jedna z těchto publikací není afilována LF MU, to již nadále nebude přípustné i vzhledem k nedávno
přijaté vnitřní normě LF MU.
Děkan dále v návaznosti na vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora Masarykovy univerzity
Akademickým senátem MU ze dne 7. 1. 2019 uvedl, že byl osloven několika významnými osobnostmi
akademické obce MU k přijetí kandidatury. Při kandidatuře na funkci děkana LF MU nepředpokládal, že
by se volby na místo rektora MU aktivně účastnil. Rozhodl se však, že kandidaturu přijme a volby se
aktivně zúčastní. Děkan dále AS LF přislíbil, že účast v těchto volbách nebude mít vliv na činnost pro
fakultu.
Předseda AS vyjádřil plnou podporu rozhodnutí děkana k přijetí kandidatury.
Předseda AS otevřel diskusi, nikdo se nepřihlásil.

9. Informace o připravovaných oslavách ke 100. výročí založení MU
Předseda AS krátce bod uvedl a předal slovo proděkance Fialové.
Proděkanka informovala AS LF MU o připravovaných oslavách 100. výročí založení Masarykovy
univerzity a Lékařské fakulty.
Oficiální oslavy MUNI 100 začaly 18. 1. 2019, proběhla tisková konference na RMU a křest tramvaje
MUNI 100 před kostelem sv. Tomáše na Moravském náměstí.
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Celé oslavy bude provázet motiv „Díky MUNI“ jako připomenutí toho, co právě díky univerzitě dokázali
a získali její absolventi. Po celou dobu budou probíhat různé akademické obřady, kulturní akce, výstavy,
konference a další.
Program oslav je dostupný na www.MUNI100.cz.
Oslavy budou probíhat jak celouniverzitně, tak na úrovni jednotlivých fakult a pracovišť MU.
Vyvrcholením oslav bude Festival MUNI 100 na brněnském výstavišti v sobotu 15. 6. 2019.
V průběhu oslav bude na podzim 2019 uspořádána v areálu UKB výstava ke 100. výročí založení LF MU
mapující historický vývoj medicíny za posledních 100 let v kontextu historie Lékařské fakulty MU. Na její
přípravě se mimo jiné podílí Historický ústav FF a Mendelovo muzeum MU.
Na podzim 2019 je rovněž plánován Ples LF MU a Spolku mediků ke 100. výročí založení LF MU.
Předběžnými termíny jsou 29. 11. 2019 nebo 6. 12. 2019.
Předseda AS poděkoval paní proděkance za informování AS LF MU a otevřel diskusi. Nikdo se nepřihlásil.

10. Různé
V rámci tohoto bodu požádal o slovo doc. Juřica, který je současně členem Disciplinární komise LF MU.
Juřica

Navrhuje zavedení evidence i drobnějších prohřešků studentů v rámci pracovišť. Je
samozřejmě na další diskusi s přednosty pracovišť, jakým způsobem by evidence
probíhala.

Koščík

Již nyní lze drobné prohřešky evidovat jako podněty na zahájení disciplinárního řízení.
Otázkou je, zda je to efektivní a nezavést jiný způsob evidence.

Děkan

Podporuje návrh, je potřeba trvat na dodržování etických standardů ze strany studentů.

Předseda AS

Podporuje návrh, navrhuje zahájit diskusi s přednosty jednotlivých pracovišť ohledně
podoby této evidence.

Další příspěvek k tomuto bodu již nebyl. Předseda AS poděkoval přítomným a zasedání ukončil.

Příloha:

Pravidla tvorby rozpočtu akademických pracovišť LF MU

Zapsali: Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D., Mgr. Jaroslav Divoký

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
předseda AS LF MU

7/7

V Brně dne 31. 1. 2018

