
  

 

 

 

AKADEMICKÝ  SENÁT 
 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita 

1 

 

     

                                              

 
 

Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,  

které se uskutečnilo dne 1. dubna 2014 v 15,00 hodin v zasedací místnosti děkanátu, pavilon A 17 

Přítomno: 29 členů AS LF MU 

 

Navržený program zasedání: 

 1/ Projednání stanoviska AS LF MU k situaci ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně 

 

Zápis: 

1/  Projednání stanoviska AS LF MU k situaci ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně 

Předseda AS LF MU obeznámil přítomné senátory s důvody pro svolání mimořádného zasedání aka-

demického senátu. Je jím probíhající diskuse o budoucnosti fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně, 

která se řeší na úrovni ministerstva zdravotnictví a kraje. Je nezbytné, aby univerzita v této chvíli jas-

ně deklarovala své zájmy a šířila je dál.  

AS LF po diskusi přijal hlasy všech přítomných členů toto stanovisko: 

 

Usnesení Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ze dne 1. dub-

na 2014 

 

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity plně podporuje stanovisko Masa-

rykovy univerzity k budoucnosti Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně publikované v tiskové 

zprávě dne 19. března 2014.  

  

Akademický senát zastává stanovisko, že k zachování výuky lékařských i nelékařských oborů 

ve stávajícím rozsahu je nezbytné zachovat fungování klinik a ústavů v režimu fakultní ne-

mocnice dle §111 zákona o zdravotních službách. AS LF MU zdůrazňuje, že při rozhodování 

o Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně  je dále nutno brát ohled na platné akreditace studij-

ních programů LF MU. Z těchto důvodů je AS LF MU přesvědčen, že je nezbytné, aby stáva-

jící stav zůstal zachován i v případě budoucích zákonných změn.  

 

 



Předseda AS LF MU požádal přítomné zástupce Lékařské fakulty v akademickém senátu Masarykovy 

univerzity, aby toto stanovisko předložili na univerzitním senátu a požádali o podpůrné stanovisko.  

 

 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 

                                                                             předseda AS LF 

 

 

za správnost Mgr. Michal Koščík 


