
  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 
     

                                              

 
 

  

Zápis z jednání Akademického senátu Lékařské fakulty 

Masarykovy univerzity 
ze dne 14. prosince 2010 ve 14,00 hodin 

 

 

 

Přítomno: 31 senátorů   

Omluveni: prof.Kala, doc. Zbořil 

Hosté: Prof. Štěrba, Prof. Táborská, Prof. Vaněk, Prof. Dvořák, ing. Sochorová 

 

 

Program: 

1/ Schválení zápisu z posledního jednání AS LF ze dne 23.11.2010 a schválení programu jednání 

2/ Změna názvu Interní hepato-gastroenterologické kliniky LF MU a FN Brno 

3/ Vyjádření se k předloţené podobě organizačního řádu a vnitřních předpisů upravující univerzitní 

centra 

4/ Návrh na změnu jednacího a volebního řádu LF (odloţen na další zasedání AS) 

5/ Různé  

 

 

 

AD 1/  

Senát schválil zápis z předchozího jednání. Senát na návrh předsedy vypustil z programu jednání před-

loţený návrh na změnu jednacího a volebního řádu (bod 4).  

 

AD 2/ 

Senát schválil na návrh děkana ţádost ředitele FN Brno změnu názvu Interní hepato-

gastroenterologické kliniky LF MU a FN Brno. Nový název kliniky bude po registraci ministerstvem 

zdravotnictví znít Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno. Ţádost byla podloţena klad-

ným vyjádřením přednosty kliniky prof. Hepem. 

 

AD 3/  

Akademický senát projednal předloţený návrh směrnice o akademických centrech (návrh byl bohatě 

komentován v elektronické diskusi před vlastním jednáním AS s celou řadou věcných připomínek) a 

hlasy všech přítomných senátorů přijal usnesení následujícího znění:  

 

AS doporučuje, aby pan děkan zvážil zaslané připomínky jednotlivých senátorů k směrnici č. 

1/2011 „O fungování akademických center“, a to především připomínky k paragrafům, jež se 

týkají ekonomiky center. 

   

AD 4/  

Diskuse k jednacímu a volebnímu řádu byla rozhodnutím AS LF přesunuta na lednové zasedání. 



 

AD 5/   

5a) AS LF se zabýval iniciativou „Děkujeme, odcházíme“. 

 

Senátor Paseka uvedl, ţe dle jeho informací se kampaně „Děkujeme, odcházíme“ zúčastní téměř 50 

procent lékařů Nemocnice u svaté Anny, přes 70 procent lékařů úrazové nemocnice a 8 procent Fa-

kultní nemocnice Brno a vyjádřil obavy nad zajištěním výuky mediků v případě hromadného podání 

výpovědí.  

 

Senátor Válek sdělil, ţe osobně není přívrţencem akce, ale AS LF by měl vydat podpůrné stanovisko.  

 

Proděkan Štěrba sdělil, ţe vedení LF se můţe zabývat zajištěním výuky, aţ bude znám skutečný roz-

sah podaných výpovědí.  

 

Akademický senát po diskusi schválil 30 hlasy přítomných senátorů (1 se zdrţel hlasování) následující 

usnesení ke kampani „Děkujeme, odcházíme“: 

 

AS LF MU vyjadřuje znepokojení nad situací, která vyústila v kampaň „Děkujeme, odcházíme“.  

Neřešení situace ve zdravotnictví ohrožuje pregraduální i postgraduální výuku a vzdělávání na 

LF v ČR. 

AS LF MU žádá kompetentní orgány o významnou změnu současného systému organizace zdra-

votní péče a žádá spravedlivé odměňování kvalifikované práce. 

Současně AS LF MU žádá zprůhlednění a zefektivnění systému postgraduálního vzdělávání. 

 

 

5b/ Předseda AS LF informoval členy senátu o průběhu přípravy voleb rektora MU. Předseda AS LF 

sdělil, ţe AS MU ustanovil volební komisi a určil, ţe nominace budou přijímány do 10. února 2011. 

Dále předseda AS LF vyjmenoval několik osob, které byly různými skupinami akademických 

pracovníků MU vyzvány ke kandidatuře a tuto kandidaturu v současné době zvaţují. 

V reakci na toto nepřímé vyzvání krátce vystoupil přítomný proděkan profesor Dvořák, který 

svoji kandidaturu potvrdil, stručně seznámil AS LF se svoji dosavadní odbornou kariérou, motivací 

pro kandidaturu a přislíbil v nejbliţší době předloţit AS svůj volební program k posouzení. 

 

 

5c/ 

Předseda AS otevřel diskusi nad dokumenty a dopisy zasílanými vedení AS ve věci Babákova vý-

zkumného institutu- BVI (byly průběţně posílány všem senátorům). Jednání AS se zabývalo rovněţ 

dopisem předloţeným zaměstnanci BVI přímo na zasedání AS, který prezentovala Mgr. Ševčíková, 

Ph.D. V dopise byl vyjádřen nesouhlas s odvoláním prof. Hájka z funkce ředitele BVI a ţádost o „do-

hled AS nad vyšetřováním a rychlé vyřízení této kauzy“.  

Proděkan Štěrba sdělil, ţe prof. Hájek zjevně nezvládl svoji manaţerskou funkci, ţe dovolil es-

kalaci problémů v BVI do současných rozměrů a navíc se mu nepodařilo přesvědčit vedení LF o své 

naprosté nepodjatosti při auditu BVI. Pro zachování objektivity v řešení problémů BVI byl dočasně 

pověřen vedením doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D. (do 31.3.2011). Po zorganizování nezávislého 

odborného auditu v BVI doc. Valík s výsledky auditu a rovněţ s návrhem řešení seznámí vedení LF a 

následně i AS LF. Prof. Hájek a prof. Michálek byli vedením LF poţádáni, aby problémy v BVI řešili 

výhradně se svým přímým nadřízeným doc. Valíkem a nepřenášeli tyto problémy na jiné orgány fa-

kulty a univerzity.  

Senátor Vyzula poţádal, aby přílohou zápisu bylo objasnění jak BVI vznikl. Zpráva právního 

oddělení o vzniku BVI je přílohou tohoto zápisu. 

Předseda AS zdůraznil, ţe AS poţádá vedení LF, aby předloţilo výsledek nezávislých auditů 

v BVI. 

 

Předseda AS rovněţ v této souvislosti ukázal schválené stanovisko AS LF MU, které adresoval vedení 

LF: 



  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 

Schválené stanovisko AS LF MU k situaci v Babákově výzkumném institutu (elektronická vol-

ba probíhala od 3.12.-7.12.2010 do 14 hodin; z 33 členů akademického senátu LF hlasovalo 

30, z toho 29 členů senátu  stanovisko podpořilo, 1 člen senátu se zdržel hlasování): 

  

     Vzhledem k alarmujícím a přitom zcela protichůdným informacím, zasílaných v posledních 

týdnech vedoucími pracovníky Babákova výzkumného institutu (BVI) vedení LF a AS LF, po-

važuje AS za nezbytné, aby vedení LF zásadním způsobem vyřešilo stávající situaci v BVI a 

vyjasnilo případná pochybení, ke kterým v uplynulých měsících, jak vyplývá z informací od 

vedoucích pracovníků BVI, mohlo docházet. Akademický senát žádá vedení LF, aby potřebné 

kroky učinilo bezodkladně s cílem zabránit poškození dobrého jména LF, poškození pověsti 

kvalitního vědeckého výzkumu, který jistě v řadě bývalých center včetně BVI probíhá, a v 

zájmu ochrany řady kvalitních pracovníků i studentů center včetně BVI. 
  

 

5d/ Předseda AS LF sdělil plánované termíny zasedání AS LF pro jarní období 2011. Jsou to:  

     

                                         22.2.2011 

                                         22.3.2011 

                                         26.4.2011 

                                         24.5.2011 (tentýţ den shromáţdění akademické obce) 

 

Byla akceptována připomínka senátora Paseky, aby v lednu 2011 proběhlo řádné zasedání AS k doře-

šení běţné agendy AS, aby další zasedání se mohla věnovat představení kandidátů na funkci rektora. 

Předseda AS sdělí termín lednového zasedání v nejbliţších dnech. 

 

 

5e/ Zcela na závěr zasedání se přihlásil o slovo senátor Krupa a učinil toto prohlášení: 

„Za poslední 2 roky vytvořil management FN USA včetně oddělení části lékařů ICRC s přísným 

zákazem komunikovat o ICRC s přednostou kliniky takové podmínky, které vedly k částečné ztrátě 

komunikace mezi vedením nemocnice a vedením KZM. Bylo mi však zdůrazňováno, že jsem odpo-

vědný za všechny komplikace u pacientů zvláště v intervenční neuroradiologii, ačkoliv tuto inter-

venční skupinu vede jiný lékař z jiné kliniky, který rozhoduje o výkonech a způsobech ošetření pa-

cientů a já jsem podřízený ještě svému koordinátorovi, jinak mému podřízenému. 

Situace vyvrcholila v září, kdy jsem byl pozván na policii pro podání vysvětlení v nařčení z ko-

rupce, protože jsem byl pozván na sjezd na náklady sponzora. Tato skutečnost byla využita ředite-

lem nemocnice k medializaci na poradě přednostů a ačkoliv nebyla vyslovena jména, následné 

potrestání mne a pana primáře na nás jasně ukázalo. 14.12.2010 mi na schůzce vyšetřovatel sdě-

lil, že udání se ukázalo jako bezpředmětné a že věc se odkládá. 

V důsledku výše řečeného jsem si mohl všimnout částečné ztráty autority u některých mých pod-

řízených a v této situaci ztráty konstruktivní komunikace s vedením nemocnice a ztráty části auto-

rity u některých podřízených nejsem schopen dále garantovat ošetřování pacientů podle mých 

představ se vší odpovědností vůči nim, mým nadřízeným i lékařskému společenství (ČLK, ČRS...) 

a rozhodl jsem se proto rezignovat na funkci přednosty KZM a rozvázat pracovní poměr ve FN 

USA. 



Současně vyjednávám s panem děkanem o možnosti pokračování výuky mediků na pracovišti 

RDG kliniky ve Fakultní dětské nemocnici a děkuji paní docentce Skotákové za nabídnutý prostor 

pro tuto výuku na její klinice. 

Moje volba do AS byla provedena ve FN USA je podle mne slušné rezignovat nebo alespoň na-

bídnout toto místo senátora k dispozici, pokud se nerozhodne jinak. 

Byla pro mne vždy velká čest pracovat v AS LF MU a já děkuji svým kolegům za trpělivost, kterou 

mi prokazovali při mé práci pro AS LF MU.“     

 

 

Předseda AS popřál všem přítomným klidné proţití zbytku roku 2010 a mnoho zdraví v roce 2011. Na 

jednání AS navázalo setkání akademické obce LF MU (od 15 30 hod). 

 

 

 

V Brně dne 17.12.2010  

 

 

 

                                                    prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

                                                               předseda AS LF 

 

 

 
 

za správnost Mgr. Koščík 

 


