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Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity  

Zápis ze zasedání ze dne 26. dubna 2022 

  

Přítomni  

Členové AS LF: 23 (od bodu č. 6. 24) členů dle prezenční listiny (příloha č. 1) 

Zvaní hosté: děkan Martin Repko, proděkanky Lydie Izakovičová Hollá, Jana Fialová, Kateřina 

Kaňková, proděkan Lubomír Křivan, tajemník Michal Sellner 

Nepřítomni: Petr Babula (část jednání), Milan Brázdil, Pavlína Černochová, Petr Dobšák Luděk Ryba, 

Edie Kheir, Veronika Koňaříková, Michael Kulhánek, Vojtěch Kunčický, Anna Zlámalová 

Program zasedání 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Změny v členství AS LF MU 

3. Volba místopředsedy AS LF MU 

4. Volby členů VaMK, EK, LK AS LF 

5. Zpráva o hospodaření LF MU v roce 2021 

6. Rozpočet LF MU na rok 2022 

7. Možnosti pomoci ukrajinským studentům na LF MU 

8. Zpráva děkana 

9. 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. Eliška Vladíková  

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

Jako skrutátoři pro zasedání byli zvoleni: Ladislav Plánka, Petr Tinka, Michal Koščík. 

2. Změny v členství AS LF MU 

Předseda AS Od posledního zasedání se změnilo obsazení ve studentské komoře, 23.2. 

rezignovala Barbora Nebenführová, osloven byl náhradník Matyáš Fejfar, 

který nabídku přijal. Dále 3.4. skončil mandát dvěma kolegům – Adamovi 

Wechslerovi a Lukáši Opatřilovi. Byly vyhlášeny volby do volebního obvodu VI. 

Zvoleni byli Barbora Neterdová a Kristián Kalianko. Děkuji senátorům, jimž 

skončilo funkční období za jejich práci pro AS LF MU, zvláště Adamovi 

Wechslerovi, který byl předsedou studentské komory a místopředsedou 

senátu. Obě komory máme nyní naplněny, tedy plných 33 mandátů. 

Nově zvoleni členové AS byli přivítáni a proběhlo jejich krátké představení. 
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3. Volba místopředsedy AS LF MU 

Předseda AS Po Adamovi Wechslerovi se uvolnilo místo místopředsedy za studentskou 
komoru. Matyáš Fejfar byl 13.4. zvolen předsedou studentské komory AS LF. 

Obdržel jsem návrh pouze na jednoho kandidáta, Matyáše Fejfara. Jiný návrh 
na kandidáta není.  

Fejfar Doufám, že se mi podaří navázat na práci Adama Wechslera a také, že se mi 
podaří spolupracovat s akademiky a případné problémy studentů delegovat 
přímo do senátu. 

Volba místopředsedy AS LF MU 
 
Počet přítomných členů před hlasováním: 23 
Pro:   21 
Proti:  0 
Zdrželi se: 2 
Přijaté usnesení:  
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity volí v souladu s čl. 5 odst. 1 Jednacího řádu 
AS LF MU místopředsedou AS LF MU Matyáše Fejfara. 

4. Volby členů VaMK, LK a EK AS LF 

Předseda AS Členství v komisích ukončili Barbora Nebenfuhrová, Adam Wechsler a Vojtěch 

Kunčický. Všichni z jmenovaných byli zástupci studentské komory, takže i ze 

studentské komory vzešly nominace. Budeme volit na návrh předsedů komisí 

Kristiána Kalianko do Volební a mandátové komise, Barboru Neterdovou do 

Legislativní komise a Kláru Fialovou do Ekonomické komise.  

Souhlas s členstvím Kristiána Kalianko ve Volební a mandátové komisi AS LF MU. 
 
Počet přítomných členů před hlasováním: 23 
Pro:   23 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Přijaté usnesení:  
Akademický senát vyslovil v souladu s čl. 6 odst. 5 Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské 
fakulty Masarykovy univerzity souhlas s návrhem předsedkyně Volební a mandátové komise AS LF MU 
s členstvím Kristiána Kalianko ve Volební a mandátové komisi AS LF MU. 

 

Souhlas s členstvím Barbory Neterdové v Legislativní komisi AS LF MU. 
 
Počet přítomných členů před hlasováním: 23 
Pro:   22 
Proti:  0 
Zdržel se: 1 
Přijaté usnesení:  
Akademický senát vyslovil v souladu s čl. 6 odst. 5 Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské 
fakulty Masarykovy univerzity souhlas s návrhem předsedy Legislativní komise AS LF MU s členstvím 
Barbory Neterdové v Legislativní komisi AS LF MU. 
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Souhlas s členstvím Kláry Fialové v Ekonomické komisi AS LF MU. 
 
Počet přítomných členů před hlasováním: 23 
Pro:   22 
Proti:  0 
Zdržel se: 1 
Přijaté usnesení:  
Akademický senát vyslovil v souladu s čl. 6 odst. 5 Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské 
fakulty Masarykovy univerzity souhlas s návrhem předsedy Ekonomické komise AS LF MU s členstvím 
Kláry Fialové v Ekonomické komisi AS LF MU. 

5. Zpráva o hospodaření LF MU v roce 2021 

Děkan Daří se nám a je nám ekonomicky každý rok lépe a lépe, ale nevíme, co s tím 

udělá krize. Rozpočet je prorůstový, je to i zásluha všech zaměstnanců LF. Věřím 

tomu, že se zprávou o hospodaření i rozpočtem budete spokojeni.  

Tajemník V loňském roce hospodařila fakulta se ziskem zhruba 25 mil. korun, přičemž 

výnosy fakulty přesáhly 1,13 miliardy a celkové náklady necelých 1,1 miliardy 

korun. Celkové výnosy fakulty meziročně rostou, oproti loňskému roku zhruba 

o 10 %. Vzrostl podíl projektových zdrojů, především u AZV a GAČRu. Meziročně 

jsme dokázali vzrůst o 80 %. Také se nám daří růst v dotacích ze zahraničí, je to 

oblast, kterou bude fakulta podporovat i nadále. V oblasti nákladů největších 

nárůstů dosáhly mzdy, struktura nákladů tvoří 2/3 mzdové náklady, 1/6 jsou 

tzv. jiné náklady, např. stipendia a náklady související s provozem. Největší 

položka jsou mzdy. Ty ze 2/3 hradí Ministerstvo školství, 1/4 prostředky 

z anglické výuky a zbytek tvoří projektové a další zdroje. 

Krátce bych se zastavil u stipendijního fondu, největší částku fakulta platí na 

lektorská stipendia, kdy je zde cca asi 6,5 mil. Korun, které fakulta doplácí ze 

svých zdrojů. V oblasti personalistiky jsme v loňském roce měli průměrnou 

mzdu druhou nejvyšší na univerzitě. Rostly počty akademických pracovníků i 

počty studentů. Počty studií dle SIMS dosáhly přes 4 tis. studentů, velký podíl 

na tom měli samoplátci.  

Předseda EK Poslední verze Zprávy o hospodaření na dokumentovém serveru je taková, se 

kterou jsem plně spokojen. Ostatní členové komise také souhlasí. 

Doporučuji zprávu AS LF v této podobě přijmout. 

Diskuze: 

Plánka Je rozumné být takto pozitivní? Byla spoustu požadavků, které nebyly 

vyslyšeny. Není lepší mít nějaké rezervy? 

Děkan Ty peníze se neztrácí, přibylo spousty nákladových položek. Musíme také vzít 

v úvahu, že mandatorně narůstají mzdy, je tam určitý polštář, který je 

nachystaný na to, abychom nepadli do nějaké krize.  
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Tajemník Plánovali jsme nákupy, či projekty, které se nepodařilo zrealizovat, nebo se 

zrealizují až letos. Na druhou stranu, otevření SIMU byla taky velká neznámá. 

Letos se budou realizovat některé stavební akce, které měly proběhnout už 

minulý rok, proto je tam přesun prostředků. Letos využijeme čerpání zůstatků. 

Takže ano, mohli jsme utratit více, nicméně věděl, jsem, že položky pouze 

přesouváme z roku na rok.  

Děkan Nechceme kumulovat nějaké dramatické prostředky, nicméně uvědomme si, že 

doba, která teď nastupuje, je náročná. Naší snahou je udržet stabilitu 

pedagogického sboru čili ty peníze potřebujeme. 

Tajemník Loni se už se začalo jednat o kolektivní smlouvě s odbory a dohodlo se zvýšení 

tarifní mzdy, jak uvidíte v návrhu letošního rozpočtu. Rozpočet se musí udělat 

nezáporný. 

Gál Je skvělé že máme pozitivní rozpočet, ale my samy vždycky předkládáme 

investiční požadavky, většinou jsou to nějaké pomůcky na zlepšení výuky, a na 

naprostou většinu se nedostalo, i opakovaně. Možná by stálo za to příště tato 

kritéria zohlednit.  

 

Schválení zprávy o hospodaření Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za rok 2021 
 
Počet přítomných členů před hlasováním: 23 
Pro:   23 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Přijaté usnesení:   
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje zprávu o hospodaření Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za 
rok 2021 v předloženém znění. 
 

6. Rozpočet LF MU na rok 2022 

Tajemník Začal bych tím, kolik peněz dostala fakulta od rektorátu na tvorbu rozpočtu. Pro 

každou fakultu se počítá základní přínos, který meziročně vzrostl.  

Získáváme asi o 5 % vyšší přidělené normativní prostředky. Dále získáváme také 

DKRVO, které se skládá ze 2 částí, fixní složka a výkonová složka, o kterou 

soutěžíme. V letošním roce jsme získali o 12 % víc, přes 104 mil. korun. 

Započítával se nám tam i výkon IBA. Podílíme se i na centrálních investičních 

akcích a opravách. Došlo ke zvýšení prostředků pro obor všeobecné lékařství, 

obdrželi jsme od ministerstva o 100 mil. Kč víc. Za zmínku stojí čerpání fondů – 

loni jsme fondy tvořili, letos je využijeme. Počítáme se zvýšením nákladů, 

především mzdy, energie, materiál, služby. I zde očekávám výrazné zdražení. 

Taky se začne více cestovat, to se začne vracet k normálu. Očekáváme, že 
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dosáhneme zisku kolem 10 %. Podstatnou část rozpočtu tvoří i investiční 

peníze.  5 mil. se bude investovat do stárnoucího kampusu, kromě toho i nějaká 

rozšíření, přes 18. mil. Kč nás stojí přístroje, uplatňuje se model, kdy my je 

koupíme a oni nám na ně dávají odpisy. Plánujeme výnosy ve výši 1, 3 miliardy 

korun.  

Předseda EK Členové EK byli s rozpočtem seznámení a nevznesli žádné zásadní připomínky. 

Doporučuji rozpočet přijmout v podobě jaké je navrhován, byť je tam nějaké 

růstové navýšení, příští roky budou složitější. Navrhuji se na úrovni kampusu 

podívat, jak funguje, jak je provoz úsporný, např. v současné době se mění 

zdroje chladu a vidíme, že ta technologie nebyla úplně ideální. 

Diskuze: 

Svoboda Chtěl bych navrhnout, aby byl ekonomické komisi do budoucna nabídnout 

k nahlédnutí střednědobý plán investic. Dále se chci zeptat, zda je důvod 

přispívat na stipendium USMLE steps. Je to poměrně významná částka. 

Děkan Je to bonus studentům ze zahraničí, aby se mohli uplatnit v České republice. Je 

to nutnost, abychom byli atraktivní. Střednědobý plán v kostce určitě představit 

můžeme. 

Tajemník Jen dodám, že ty peníze jdou z anglické výuky. 

Koščík Pro LF je velice významné mít zahraniční studenty. Vláda USA určuje kvalitu VŠ 

právě dle dat z USMLE. Stipendium se zavedlo z důvodu, že klesal počet 

studentů s USMLE, proto hrozilo, že se z pohledu USA staneme statisticky 

nevýznamnou fakultou. Potřebovali jsme studenty namotivovat, aby USMLE 

dělali. 

Juřica Ve výpočtu příspěvků na vzdělávací činnost ve fixní části jsou zohledněny příjmy 

ručené kooperace, chtěl jsem se zeptat, co tam spadá. 

Tajemník Započítávají se tam vyučované předměty, jestli jsou v IS MUNI. 

 

Přichází senátor Babula. 

 

Schválení rozpočtu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na rok 2022 
 
Počet přítomných členů před hlasováním: 24 
Pro:   24 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Přijaté usnesení:  
Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v souladu s § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na rok 2022 
v předloženém znění. 
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7. Možnosti pomoci ukrajinským studentům na LF MU 

Děkan Napříč univerzitou byly různé názory a hlasy, jak postupovat v pomoci. Pokusili 

jsme se postupovat racionálně s maximální mírou pomoci. Setkali jsme se se 

všemi ukrajinskými studenty, poskytli jsme jim stipendium.  

Naším zájmem je, aby absolventi byli maximálně kompetentní. Je nutné 

vycházet z legislativy. Jsme už téměř na hranici naší kapacity i s ohledem na 

vládní program, nechceme si zvyšovat vládní neúspěšnost. Byly i názory, aby se 

mohlo odhlédnout od přijímacích zkoušek, nicméně na to nejsme připraveni. 

Chceme deklarovat rovný přístup.  Nechceme preferovat žádného uchazeče, 

chceme řádné přijímací zkoušky v českém jazyce, v řádném či mimořádném 

termínu. Student musí doložit předchozí vzdělání nebo čestné prohlášení. 

Studium je samozřejmě bezplatné. Co se týká anglického programu, znovu zde 

bude princip rovnosti a studium je standardně placené. Takový je i přístup 

ostatních fakult. Co se týká pokračování studia zde, chceme také přijímací 

řízení. Můžeme uvažovat o tom, zda studenty zařazovat do vyšších ročníků. 

Musíme ale porovnat curriculum. V anglickém programu to bude podobné.  Za 

dominantní pomoc považujeme program free movers a další podobné 

programy, kde bychom studentům chtěli nabídnout výuku českého jazyka, 

vybrané odborné předměty a přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Jedná se 

o jednotky studentů. Ukrajinské ministerstvo a vysoké školy nás žádají, 

abychom studenty dlouhodobě nevázali, aby nedošlo k exodu inteligence 

z Ukrajiny a aby se studenti mohli vrátit co nejrychleji zpátky.  

Toto je konsensus mezi všemi lékařskými fakultami.  

Diskuze: 

Svoboda Gratuluji panu děkanovi za zvolení do pozice vedení Asociace děkanů 

lékařských fakult. Můžete prosím krátce říct, jak to bude s nostrifikací.  

Děkan My jsme tento bod poměrně hluboce řešili v rámci Asociace děkanů. Děkuji dr. 

Koščíkovi za legislativní rozbor. Nostrifikace LF poskytují, není tam základní 

problém a nostrifikovat umíme. Co se týče aprobací, tam je to složitější, není 

možné aprobace downgradovat. Pokud bychom začali uznávat diplomy mimo 

EU, tak by naše diplomy pozbyly platnosti v EU a USA. V současné době se 

vytváří platforma, jak bychom mohly Ministerstvu zdravotnictví, které je zde 

odpovědné, pomoct. Nechceme jít do snížení kvality, ale chceme začlenit 

přijíždějící kolegy.  

Předseda AS Pro doplnění, pan děkan byl 29. března zvolen předsedou Asociace děkanů 

lékařských fakult na dvouleté období. Za ASLF gratuluji k této významné funkci. 

Vojtíšek Jak je to specializovanou způsobilostí? 

Koščík Nerad bych odpovídal za Ministerstvo zdravotnictví, nicméně správný postup je 

ten, že by si ukrajinský lékař měl nejprve nechat uznat lékařské vzdělání, na 
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aprobační zkoušce se ukáže, jestli má nebo nemá znalosti, a poté si své roky 

praxe může uznat, jít na atestaci. Realita je taková, že uznat si roky praxe je 

prakticky skoro nemožné, kritizováno to z mé strany bylo i před uprchlickou 

krizí. Tento systém považuji za nepřátelský a hostilní vůči zahraničním lékařům. 

Dolina Vím, že je asi předčasné se o tom bavit, ale uvažuje se i o pomoci spřáteleným 

univerzitám na Ukrajině? Např. jakým způsobem můžeme pomoci univerzity 

znova vybudovat. 

Děkan Univerzity zatím jenom projevily přání „vraťte nám naše studenty“. 

Pokud mám dobré informace, tak studenti dále online mohou studovat, 

univerzity dále pracují. Nicméně je to velmi dobrý podnět, teď je ovšem nutné 

stabilizovat situaci.  

Svoboda Ještě to má další předpoklad, aby se zapojili i další evropské státy. 

8. Zpráva děkana 

Děkan Budu velmi stručný, budu mluvit o aktivitě našich studentů, zapojili se do 

několika úžasných akcí, např. Brněnské dny prevence, Světový den zdraví IMFSA 

v Olympii, V zdravém Brně zdravý zub, kde bylo možné se naučit spoustu věcí. 

Naši studenti jsou výborní a aktivní. Nesou vlajku lékařské fakulty velmi 

viditelně. 

Začátkem dubna proběhly obhajoby P-Poolu, rozdaly se ceny děkana na 

vědecké radě, ve všech kategoriích byli excelentní studenti.  

Proběhla návštěva korejského velvyslance, a to i za účasti našich korejských 

studentů. Kampus a SIMU jsou vždy zdroji nadšení jak velvyslanců, tak 

zahraničních studentů. Jak jsem již zmínil, proběhlo setkání Asociace děkanů, 

kde se řešila Ukrajina, aprobace a nostrifikace, přístup ke specializovanému 

vzdělávání a nelékařských profesí, i rozvoj simulačních center.  

Následovalo setkání Asociace vysokoškolských vzdělavatelů v nelékařských 

zdravotnických povolání, které organizovala paní proděkanka Pokorná. 

O víkendu proběhla Etika on run, moc pěkná akce na podporu dětí s Downovým 

syndromem, které se zúčastnil i ministr zdravotnictví.  

Úplně naposled chci připomenout, že jsme velice úspěšní v projektech AZV, 

NPO, OP, JAK, TEF. Děkuji všem, kteří se na tom podílí.  

9. Různé 

Předseda AS Požádám předsedu Výukové komise, aby nás seznámil s programem 

Konference o výuce.   

Předseda VK Komise se zabývala přípravou programu konference. Proběhne 31. května od 

13.00. Program je stabilizován, přesné znění bude předloženo na vedení LF. 

Na příštím zasedání AS LF bude představen program vám všem, bude i prostor 

pro diskuzi. Věřím, že se vše podaří zorganizovat a že to bude úspěšné.  
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Přílohy:  1) Prezenční listina  

2) Zpráva o hospodaření LF MU za rok 2021 

3) Rozpočet LF MU na rok 2022 

 

 

 

 

 

 

 

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.      V Brně dne 26. dubna 2022 

předseda AS LF MU 

 


