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Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity  

Zápis ze zasedání ze dne 18. ledna 2022 

  

Přítomni  
Členové AS LF: 23 členů dle prezenční listiny (příloha č. 1) 

Zvaní hosté: děkan Martin Repko, proděkanky Lydie Izakovičová Hollá, Jana Fialová, Kateřina 
Kaňková, Andrea Pokorná, proděkani Petr Štourač, Lubomír Křivan  

Omluveni:  Petr Dobšák, Marek Joukal, Vojtěch Kunčický, Barbora Nebenführová, Marek Svoboda, 
Adam Wechsler 

Program zasedání  
1. Zahájení a schválení programu  
2. Změna pravidel tvorby neinvestičního rozpočtu 
3. Záměr děkana jmenovat nové členy VR LF MU 
4. Zpráva děkana 
5. Různé  

 
1.  Zahájení a schválení programu  

Předseda AS přivítal všechny přítomné a konstatoval usnášeníschopnost AS LF. Prezenční listina je 
přílohou tohoto zápisu.  

Pořízením zápisu byla pověřena Mgr. Vladíková.  

K navrženému programu nebyly připomínky, program zasedání byl jednohlasně přijat.  

 

2. Změna pravidel tvorby neinvestičního rozpočtu 

Tajemník  MŠMT plánuje změnu rozdělování prostředků, čemuž se přizpůsobuje MU a v konečném 
důsledku i LF. V roce 2020 se ministerstvo vrátí k zohledňování skutečného počtu 
studentů, váha tohoto parametru v příspěvku na vzdělávací činnost (PVČ) bude 20 %. 
Poslední roky pouze MŠMT valorizovalo hodnotu z roku 2015 bez propočítávání na počty 
studií. Pro Masarykovu univerzitu by tato změna znamenala mírné znevýhodnění – 
oproti stávajícímu modelu by propadla o necelých 40 milionů korun.  

MU reaguje změnou rozpočtových pravidel a bude rovněž zohledňovat vliv počtu 
studentů, protože očekává, že počet studentů bude čím dál důležitějším kritériem 
v rozpočtu a bude stoupat až k 40 % celkové váhy při počítání PVČ. Další významná 
změna nastane ve způsobu výpočtu poměru studentů na vyučujícího, kdy se nově budou 
počítat i vyučující na dohody. Podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace bude mít dvě složky – fixní a výkonovou. Fixní se odvíjí od výše podpory v 
předchozím roce a výkonová složka přerozděluje částku, o kterou se celkový rozpočet na 
výzkum navýší meziročně.  Tyto změny by v absolutních číslech měly být pro LF MU 
mírně příznivé, protože fakulta roste ve výkonu rychleji než ostatní fakulty.  
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Fakulta bude muset na změny reagovat. Příspěvek na vzdělávací činnost bude ze tří 
čtvrtin respektovat poměr, v jakém byl na pracoviště přidělen příspěvek na vzdělávací 
činnost po aplikování kompenzačního mechanismu a mimořádných dotací v přechozím 
roce. Zbývající čtvrtina se rozdělí podle aktuálního počtu studentohodin. Do výpočtu 
zahrneme i předměty vyučované v CŽV. U výsledků výzkumu se bude zohledňovat 
aktuálnější období (2018-2020). Dále se zruší kompenzační mechanismus respektovaný 
v předchozích letech. Ve vědeckém výkonu se budou zohledňovat i publikace v Q3 a Q4, 
avšak s výrazně nižší vahou. Zdůrazňuji, že se zruší možnost převodu přebytku do dalšího 
roku. 

Předseda EK Ekonomická komise projednala Pravidla a doporučuje je AS LF ke schválení. Je dobře, že 
naše pravidla kopírují pravidla MŠ. V pravidlech se objevily i další změny – detaily byly 
komunikovány zvlášť na školení přednostů ústavů tajemníkem, ale po namodelování to 
vypadá tak, že se rozpočet bude chovat dobře a spravedlivě vůči všem. 

Gál Jsem rád, že očekáváme navýšené finance a že budou přelívány do navyšujícího se počtu 
studentů. Chci se zeptat na očekávaná rizika této změny tvorby rozpočtu a cenovou krizi 
– z čeho se budou platit zvýšené náklady týkající se energií?  

Tajemník Dopad bude víceméně pozitivní. Bude se pokračovat v tarifních nákladech. Dojde 
k navýšení tarifních nákladů o 10 procent a v dalších 2 letech o pět procent. Nárůst cen 
energií bude vyšší o cca 30 mil. Nelze predikovat, jak se to změní v absolutních 
hodnotách, navýšený rozpočet by to měl pokrýt. Rizikem bude nárůst investičních 
prostředků rozpočtu univerzity, který ubere fakultám. Cílem bude rovněž rozdělit více 
prostředků na úpravu mezd na úkor odměnové části.  LF má na některý pracovištích 
poměrně velkou nerovnost.  

Děkan Tlačí se na větší počet studentů. My jsme připraveni MU pomoct v nelékařských 
oborech, kde se bude více nabírat. 

Juřica Chtěl jsem se zeptat na Ph.D. studenty, zda se peníze rozdělují podle pracoviště školitele 
nebo oborové rady. 

Tajemník  Podle pracoviště školitele. 

Předseda EK Předchozí pravidla reflektovala věkovou strukturu zájemců o studium na VŠ, kde 
docházelo k poklesu počtu narozených s minimem v roce 1999. V roce 2003 nastartoval 
lehký populační boom, proto MŠMT zřejmě začíná VŠ motivovat, aby braly více 
studentů. My počty studentů poměrně konzervativně držíme. 

Děkan Ano, s tímto souhlasím. Toto bude řešeno tzv. kontraktovými rozpočtovými pravidly, 
musíme poukázat na vládní program, který sice přinesl peníze, ale i obrovskou zátěž. 

Tajemník Chceme se domluvit na pravidlech a počtech a k tomu odpovídajících prostředcích. 

Koščík Na celostátní úrovni tento mechanismus funguje na přepočet studentů na učitele. Nelze 
tedy najednou např. ztrojnásobit počet studentů, protože by pak bylo potřeba 
ztrojnásobit počet učitelů. 

Gál Navýšení tarifů – znamená to, že fakulta nedostává adekvátní prostředky a musí je řešit 
v rámci rozpočtu pracoviště?  

Tajemník Odborová organizace v kolektivní smlouvě definuje o 10% zvýšení tarifů, ale univerzita 
to nezohledňuje při rozdělování prostředků, fakulta tedy musí vystačit s tím co má. 
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Děkan My chceme být i dobrým zaměstnavatelem. A trochu změnit poměry měsíční mzdy a 
ročních odměn ve prospěch mzdy. Takto bude lepší mzda na výplatní pásce. 

 
Změna pravidel tvorby neinvestičního rozpočtu 

Počet přítomných členů před hlasováním: 23 
Pro:   23 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 

Přijaté usnesení: 
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity projednal záměr děkana Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity novelizovat stávající pravidla tvorby neinvestičního rozpočtu akademických 
pracovišť LF MU a bere tento záměr na vědomí bez připomínek. 

 

3. Záměr děkana jmenovat nové členy VR LF MU 

Děkan  Rezignaci na členství ve vědecké radě podali prof. Jiří Ehrmann z pracovních důvodů, 
prof. Pavel Pafko ze zdravotních důvodů. 

Děkan představil dva nové kandidáty, prof. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D. a doc. MUDr. 
Ondřeje Urbana, Ph.D. 

Tajné hlasování. Skrutátory byli zvoleni: Dolina, Babula, Kulhánek.  

Záměr děkana jmenovat nové členy VR LF MU 

Počet přítomných členů před hlasováním: 23 
Pro:   23 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 

Přijaté usnesení: 
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity uděluje v souladu s § 27 odst. 1 písm. f) zákon 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 
ve znění pozdějších předpisů, souhlas s návrhem děkana na jmenování nových členů Vědecké rady LF 
MU v předloženém znění. 

 

4. Zpráva děkana 

Děkan  Reflektovali jsme požadavek testování zaměstnanců, testování zaměstnanců je 
zajištěno.  LF splnila všechny legislativní podmínky. 

Povinné očkování studentů – je to složité téma. Na asociaci děkanů vyjádříme potřebu 
více se nad tímto požadavkem zamyslet. Proočkováno je více jak 90% našich studentů. 
Je tedy nyní dle mého názoru zbytečné se dohadovat s malým počtem studentů, z nichž 
někteří se očkovat nemohou ze zdravotních důvodů. 

 Probíhají dále intenzivní jednání o národních projektech obnovy. Jsme zapojeni do 4 
základních: onkologický, kardiologický, neurovědní a virologický, ve všech těchto 
projektech bychom rádi hráli významnou roli.  
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 Společné pracoviště LF MU ICRC FNUSA – dokázali jsme se domluvit na znění smlouvy, 
tato bude ratifikována v nejbližších dnech. Děkuji všem, kteří se na tomto podíleli. 
Nebyla to jednoduchá cesta, ale věřím, domluvená pravidla by mohla fungovat. Doufám, 
že od 1.7. se dočkáme společného pracoviště, nebo i dříve. 

Chtěl bych vyzdvihnout práci pana doc. Joukala a jeho Juniorskou akademii a také 
oddělení pro vnější vztahy. Jsme nyní schopni získat ty nejlepší studenty pro naše 
studium, což je pro nás důležité. 

Poslední věcí je společné studium MUDr. a MDDr. S dr. Koščíkem a prof. Izakovičovou 
Hollou nastavujeme legislativní parametry. Bude to velmi intenzivní studium, nicméně 
máme již nyní zájemce, kteří se o toto pokouší, a věřím tedy, že toto Lékařskou fakultu 
učiní velmi výjimečnou.  

 

5. Různé 

Příští zasedání se koná na 22. února 2022 

 

 

 

 

Přílohy:  1) Prezenční listina  

2) Pravidla tvorby neinvestičního rozpočtu akademických pracovišť  

 

 

 

 

 

 

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.      V Brně dne 18. ledna 2022 
předseda AS LF MU 


