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Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity  

Zápis ze zasedání ze dne 29. listopadu 2022 

  

Přítomni  

Členové AS LF: 27/28 členů dle prezenční listiny (příloha č. 1) 

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

Kaňková, proděkan Petr Štourač, tajemník Michal Sellner  

Omluveni: Leoš Křen, Marek Joukal, Petr Dobšák, Maxim Ipati, Michale Kulhánek, Natália Antalová –

na část jednání 

Program zasedání:   

1. Zahájení a schválení programu 

2. Volba předsedy VaMK AS LF MU 

3. Volba nových členů VaMK a VK AS LF MU 

4. Strategický záměr LF MU – stav plnění v roce 2022 a plán na rok 2023 

5. Aktualizace rozpočtových pravidel LF MU               

6. Zpráva děkana  

7. Návrh harmonogramu zasedání AS LF MU v roce 2023 

8. 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.  

Zvolení skrutátoři k bodu 2 a 3: Fialová, Menšíková, Vojtíšek 

2. Volba předsedy VaMK AS LF MU 

Předseda AS Stávající předsedkyně Volební a mandátové komise Veronika Koňaříková k dnešním 

dni rezignuje na předsedkyni i členku VaMK. Návrh na nového předsedu navrhla 

SKAS, kandidátem je Kristián Kalianko. 

Kristián Kalianko krátce představil důvody své kandidatury na předsedu VaMK.  

Volba předsedy Volební a mandátové komise AS LF 
Počet přítomných členů před tajným hlasováním: 27 
Pro:   25 
Proti:  0 
Zdržel se: 2 
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Přijaté usnesení:   
Akademický senát zvolil v souladu s čl. 6 odst. 5 Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské 
fakulty Masarykovy univerzity v tajném hlasování Kristiana Kalianka předsedou Volební a 
mandátové komise AS LF MU. 

3. Volba nových členů VaMK a VK AS LF MU 

Předseda AS Ve Volební a mandátové komisi a ve Výukové komisi se uvolnila místa a předsedové 

těchto komisí navrhli následující kandidáty: Maxim Ipati a Matyáš Fejfar do VaMK, 

Sára Blahová a Maxim Ipati do VK. 

Volba členů Volební a mandátové komise AS LF 
Počet přítomných členů před tajným hlasováním: 27 
Matyáš Fejfar      Maxim Ipati 
Pro:   25    Pro:   26 
Proti:  0    Proti:  0 
Zdržel se: 2    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 Volební a mandátové komise AS LF MU s 
členstvím Matyáše Fejfara a Maxima Ipatiho ve Volební a mandátové komisi AS LF MU.  

 

Volba členů Výukové komise AS LF 
Počet přítomných členů před hlasováním: 27 
Sára Blahová     Maxim Ipati 
Pro:   25    Pro:   25 
Proti:  1    Proti:  1 
Zdržel se: 1    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 Výukové komise AS LF MU s členstvím 
Sáry Blahové a Maxima Ipatiho ve Výukové komisi AS LF MU.  

4. Strategický záměr LF MU – stav plnění v roce 2022 a plán na rok 2023 

Přichází Mgr. Natália Antalová 

Děkan Základní cíle strategického záměru se v roce 2022 dařilo plnit. Následně pan děkan 

představil plán priorit pro rok 2023, který je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

Diskuze: 

Gál Co se týče specializačního vzdělávání, kmenové zkoušky přinášejí i komplikace – 

každá LF vypíše svůj termín kmenových zkoušek, musí sestavit komisi, což je velmi 

složité, musí si dát pozor, aby ta kmenová zkouška byla stejné úrovně. Přitom 

průměrný počet absolventů je 2,2.  

Děkan Je snaha vzájemně nastavit dobrou spolupráci s IPVZ, která se stará o organizaci a 

administrativní záležitosti, a docílit toho, aby komunikace s jednotlivými uchazeči 

byla skrze IPVZ, aby tam byla centrální registrace. Je tam požadavek pana ministra a 
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spolků mladých lékařů, aby těch zkoušek bylo co nejvíce v průběhu roku, aby si 

jednotliví uchazeči mohli vybrat z několika termínů. 

Svoboda Existují nějaké plány ohledně snížení počtu studentů na akademika ve výuce? Řada 

lidí dostává odměny, ale jsou to stále ti stejní lidé. 

Děkan Rozvíjíme HR Award, chystá se reálná systematizace pracovních míst, je to však 

dlouhodobější záležitost. Provádí se evaluace. Odměňování nemůže být pouze na 

nějakém historickém základě. 

Souhlas s vytyčenými prioritami realizace Strategického záměru LF MU pro rok 2023 
Počet přítomných členů před hlasováním: 28 
Pro:   28 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Přijaté usnesení:  
Akademický senát vyslovuje souhlas s vytyčenými prioritami realizace Strategického záměru LF MU 
pro rok 2023, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.  

5. Aktualizace rozpočtových pravidel LF MU       

Tajemník Došlo k drobné změně v pravidlech tvorby neinvestičního rozpočtu. Původně se do 

výpočtu příspěvku na vzdělávací činnost započítávala pouze česká výuka. Toto 

pravidlo zde bylo historicky. Na základě požadavků z pracovišť byla do výpočtu 

příspěvku na vzdělávací činnost zahrnuta i anglická výuka.   

Předseda EK EK projednala změny v rozpočtových pravidlech, nikdo z členů komise neměl 

námitek. AJ výuka je poměrně rovnoměrně rozmístěna napříč pracovišti, k žádným 

zásadním změnám to nepovede.  

Diskuze: 

Plánka Vítá tuto změnu, protože AJ výuka na jeho pracovišti tvoří skoro třetinu výuky. 

Mnohdy se na ní podílí PhD studenti, kterým ovšem nelze přímo vyplácet odměnu.  

Tajemník Co se týká doktorandů na výuku, lze s nimi uzavřít dohodu.  

Gál Jaký je výhled na následující rok? Bude navýšen budget na personální náklady? 

Tajemník Co se týče financování, nelze zatím nic slíbit ani zajistit. 

Děkan Budgety rostou, ale vyvstávají obavy z ekonomických aspektů (inflace apod.). 

Dostatek vyučujících je priorita. Mzdy zaměstnanců zbytné nejsou, personální situace 

je důležitá. 

Tajemník Spotřeba energií je znatelná, je zde nárůst výdajů, inflace. Priority jsou jasné: zajištění 

výuky, zajištění vědeckovýzkumné činnosti a zajištění podpůrných prací a činností. 

Juřica Podíl absolventů Ph.D. je za poslední rok? Ten počet může dost kolísat, dorovnává se 

další rok? 

Tajemník Ano, je to tak.  

Kašpárek Ještě není jisté, jak to bude s dorovnáváním stipendií na 1,5násobek minimální mzdy. 
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Aktualizace rozpočtových pravidel LF MU     
Počet přítomných členů před hlasováním: 28 
Pro:   28 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Přijaté usnesení: 
Akademický senát vyslovuje souhlas s návrhem znění opatření děkana LF MU "Pravidla tvorby 
neinvestičního rozpočtu akademických pracovišť" které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.  

 

6. Zpráva děkana  

Děkan Seznámil AS s proběhlými významnými událostmi: konference na elektronizaci zdrojů 

Mefanet, výběrové řízení na přednostu Kliniky traumatologie, pieta za dárce těl, 

setkání LF ČR a SR v Žilině, memorandum s NCO-NZO, které je směřováno ke 

spolupráci v nelékařských oborech, pieta na Kounicových kolejích, konference 

Akutně.cz, kulatý stůl v PS, akce pro budoucí studenty v kině Scala Generace MED 

MUNI, vědecká rada LF, rada INGA. 

Diskuze: 

Gál  Podvýbor na specializační vzdělávání – neřešila se akreditace nadstavbových oborů? 

Ví se o tomto problému? 

Děkan Tohle se tam neřešilo, dominantně to byla aktivita spolků mladých lékařů, spíše se 

řešily kompetence.  

Plánka Na NCO se historicky chodí přednášet, mohlo by být řešením, že bychom tam chodili 

přednášet v rámci zaměstnaneckého poměru na LF MU? 

Děkan Původní vize pana ministra zdravotnictví byla spojení IPVZ s NCO. NCO je nezávislou 

nelékařskou platformou; my se s nimi snažíme sdílet prostorové záležitosti. Do 

budoucna je možnost proměny NCO do nějaké platformy. My s nimi nemůžeme 

fúzovat, protože spadáme pod jiné ministerstvo. 

Předseda AS   V rámci setkání lékařských fakult bylo i jednání předsedů AS LF, na kterém se kromě 

činnosti jednotlivých AS diskutovaly dopady novelizace vysokoškolského zákona na 

Slovensku, která letos vstoupila v platnost a která mění dosavadní nastavení 

samosprávy VŠ, do které vstupují i externí subjekty a hrozí zánik AS na fakultách.  

Děkan Kromě jiného volbu děkana budou na Slovensku ovlivňovat AS pouze z jedné třetiny. 

Svoboda Existuje nějaká spolupráce SKAS nebo studenských spolků na LF se slovenskými? 

Fejfar Za SKAS se potkáváme pouze jedenkrát ročně právě na tomto setkání LF. 

Antalová Spolupráce je též skrze Radu vysokých škol, což je spolupráce V4 v rámci EU. 
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7. Návrh harmonogramu zasedání AS LF MU v roce 2023 

Schválené termíny zasedání AS LF na následující rok 2023: 

24.1., 21.2., 21.3.,25.4., 23.5., 20.6., 19.9., 24.10., 14.11., 5.12.  

8. Různé 

Předseda AS připomněl datum příštího zasedání 24. 1. 2023 a popřál všem hodně zdraví, štěstí a 
úspěchů do nového roku. 

Děkan poděkoval za spolupráci v proběhlém roce. 

 

Přílohy:  1) Prezenční listina  

2) Priority realizace Strategického záměru LF MU pro rok 2023 

3) Opatření děkana "Pravidla tvorby neinvestičního rozpočtu akademických pracovišť" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.      V Brně dne 29. listopadu 2022 

předseda AS LF MU 

 

 


