
Zápis 

             

                             z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty MU ze dne 22.9.2009 

 

 

Přítomni: 27 senátorů 

Omluveni: prof. J. Veselý, prof. Z. Kala., M. Urik, P. Krška 

Hosté: prof. J. Ţaloudík, prof. E. Táborská, prof. J. Špinar, prof. J. Vomela, prof. I. Šlapák, 

 prof. R. Hájek, ing. B. Sochorová, prof. M. Nováková, prof. J. Vaněk , ing. P. Koška, 

 MUDr. I. Rovný,  Bc. M. Komenda   

             

 

Program: 

 

1/   Kontrola zápisu z  minulého jednání AS a schválení programu  

2/   Ustavení komise pro volbu kandidáta na funkci děkana (volba předsedy a členů komise)  

3/   Zřízení Babákova výzkumného institutu (pokračování v projednávání  návrhu předloţeného  

      na zasedání AS LF dne 2.6.2009)     

4/   Informace k aktuálnímu  stavu  projektu ICRC (přednese ing. Petr Koška, MBA, ředitel FNUSA) 

5/   Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana LF pro funkční období 2010-2014     

6/   Vyjádření se k výsledkům výběrového řízení na místa přednostů (Klinika nemocí očních a opto- 

       metrie ve FNUSA, I. chirurgická klinika ve FNUSA, II. chirurgická  klinika ve FNUSA, Ústavu  

       klinické imunologie a alergologie ve FNUSA). 

7/   Různé  

 

 

Ad l/ Kontrola zápisu z minulého jednání a schválení programu 

AS LF schválil bez připomínek zápis zjednání ze dne 2.6.2009 a program zasedání AS LF.  

 

Ad 2/ Ustavení komise pro volbu kandidáta na funkci děkana (volba předsedy a  členů komise) 

AS schválil  počtem 25 hlasů volební komisi pro volbu kandidáta na funkci děkana LF pro funkční 

období 2010–2014 v tomto sloţení: 

 

Předseda  komise: prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.  

Členové komise:   as. MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. 

                             MUC. M. Urik 

 

Ad 3/  Zřízení „Babákova výzkumného institutu“        

Prof. R. Hájek v návaznosti na rozeslaný materiál  pro jednání senátu  dne 2.6.2009 a  dále pak i pro  

dnešní jednání AS LF ve věci zřízení „Babákova výzkumného  institutu“ vysvětlil důvody, proč  

oproti minulému vystoupení na AS LF navrhuje, aby toto pracoviště bylo po svém vzniku organizačně 

začleněno pod Lékařskou fakultu. Důvodem jsou  nevyjasněná ekonomická pravidla uvnitř MU a to 

jak  ve vztahu  k  projektu  CEITEC,  tak i ve vztahu k centralizovanému financování MU.  

  

Výsledek hlasování:  

AS LF počtem 27 hlasů schválil  zřízení „Babákova výzkumného institutu“, jako samostatného 

nákladového střediska  LF, který vznikne sloučením dosavadních pracovišť „Univerzitní výzkumné 

centrum – Česká myelomová skupina„ (číslo pracoviště 119631), „Univerzitní centrum buněčné 

imunoterapie„ (číslo pracoviště 119630). 

    

 



Ad 4/ Informace k aktuálnímu  stavu  projektu ICRC 

Ředitel FNUSA ing. P. Koška, a náměstek pro LPP FNUSA MUDr. I. Rovný seznámili senátory se 

stavem projektu ICRC, který je podle opakovaného rozhodnutí české vlády strategickou investicí ČR.   

Projekt ICRC umoţní multioborový přístup nejenom k vědě, výzkumu a výuce, ale samozřejmě také k 

léčbě pacientů. 

Přínosem projektu ICRC bude: 

- společná základna pro VaV nejen ve FNUSA, ale i v oblasti klinického výzkumu 

- otevřená spolupráce s jinými subjekty 

- posílení vědeckovýzkumných kapacit a výukové činnosti jednotlivých klinik 

- otevření spolupráce s Mayo Clinic, Rochester, MN, USA, jako strategickým partnerem  

Koncepce ICRC byla v minulosti diskutována a získala podporu na různých úrovních (statutární město 

Brno, Jihomoravský kraj, MU), je prioritou Ministerstva zdravotnictví ČR. Koncepce byla 

diskutována a konzultována s vedením zúčastněných klinik ve FNUSA.   

Náměstek MUDr. I. Rovný seznámil senát se stavebními záměry, které mají být v s projektem ICRC 

realizovány. V současné době byla dokončena projektová příprava a FN ţádá na základě této 

projektové dokumentace příslušný stavební úřad o vydání územního rozhodnutí a následně pak o 

vydání stavebního povolení k zahájení výstavby (časový horizont - výstavba I. etapy by měla být 

dokončena v r. 2011/2012). 

 

Diskuse: 

-  Jak je celý projekt finančně zabezpečen?  Ředitel FNUSA P. Koška uvedl, ţe výstavba je zahrnuta 

do investičního plánu MF (má přidělen ISPROFIN), ze státního rozpočtu má být na projekt poskytnuta 

částka 2,3 miliardy Kč. FN se  bude na výstavbě podílet částkou 800 mil Kč. Tato částka je rozloţena 

do splátkového kalendáře na dobu 10 roků a FN je schopna ji do projektu investovat. V letošním roce 

jiţ oproti minulosti hospodařila FN s kladným hospodářským výsledkem a nemá ţádné neuhrazené 

závazky. Dále pan ředitel uvedl, ţe část projektu bude také financována v rámci VaVpi, kde je ţádáno 

cca o částku 600 mil Kč na přístrojové vybavení.  

- Nekryjí se některé vědecko-výzkumné záměry projektu ICRC s projektem CEITEC, příp. zda si 

vzájemně nekonkurují?  Pan děkan uvedl, ţe v návaznosti na přednesené, pokud jde o vztah k projektu 

CEITEC, můţe sdělit, ţe tyto projekty si vzájemně nekonkurují,  pouze v oblasti neurověd dochází 

k určitému překrývaní a věří v konstruktivní kladné řešení k průchodnosti obou projektů.   

 

Ad 5/ Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana LF pro funkční období 2010–2014     

Předseda volební komise prof. I.Čapov seznámil senát s textem vyhlášení voleb kandidáta  na funkci 

děkana, který bude tvořit přílohu zápisu, a s harmonogramem voleb. V návaznosti na přednesené byla 

vyhlášena volba kandidáta na funkci děkana pro zákonem stanovené čtyřleté funkční období, počínaje 

únorem 2010. 

V další části jednání senátu  ve věci voleb,  poţádal předseda senátu přítomného Bc.M. Komendu, aby  

presentoval, jak  bude  po technické stránce probíhat internetové fórum s kandidáty na funkci děkana, 

jakým způsobem budou kandidáti zde prezentovat svůj program a odpovídat na dotazy kladené 

akademickou obcí. Kandidáti i akademická obec obdrţí informační e-mail. 

 

Ad 6/  Vyjádření se k výsledkům výběrového řízení na místa přednostů  

Předseda AS LF obdrţel ţádost děkana o vyjádření se k výsledkům  výběrových řízení na obsazení 

míst přednostů na  uvedené funkční období:  

Skrutátory byli zvoleni:  doc. J. Skotáková, prof. R. Gál, Mgr.T. Pruša 

 

Výsledek hlasování :  

 přednosta  Kliniky nemocí očních a optometrie ve FNUSA, 

 doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc., na dobu 2 let, tj. do 30.11.2011 

     (hlasovalo 25, ano 15, ne  7, zdrţel se 3)  

  přednosta I. chirurgické kliniky ve FNUSA 

 prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc., na dobu 5 let, tj. do 31.12.2014 

   (hlasovalo 25  , ano 23, ne  0, zdrţel se 2) 

  přednosta II. chirurgické kliniky ve FNUSA 



 prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D., na dobu 2 let, tj. do 31.8.2011; 

 (hlasovalo 25, ano 22, ne  2, zdrţel se 1) 

 přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie ve FNUSA 

 prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc., na dobu 5 let, tj. do 31.12.2014. 

 (hlasovalo 25, ano 25, ne  0, zdrţel se 0) 

           

Ad 7/   Různé  

7.1. Pan děkan seznámil AS  se sloţením VR LF pro období do 31.1.2009. AS vzal informaci na 

vědomí. 

7.2. Pan děkan poţádal předsedu AS LF, aby jednou z otázek na kandidáty děkana byla otázka, jaký 

mají názor na hrazení stáţí studentů LF ve zdravotnických zařízeních.  

7.3. Předseda AS LF informoval o konání shromáždění akademické obce, které se uskuteční 

13.10.2009 v 15,00 hodin (v budově děkanátu LF, velký kongresový sál) , na němţ se představí 

kandidáti na funkci děkana LF MU. 

 

Další zasedání AS LF MU se koná dne 20.10.2009 ve 14 hodin (velká zasedací místnost děkanátu). 

Hlavním bodem bude  programu bude volba kandidáta na funkci děkana.  

 

 

 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

předseda AS LF 
 

                

Zapsala: Stárková M. 

 

 

 


