
 Zápis č. 2/1999 (2)  

 z  jednání Správní rady MU ze dne 27. 5. 1999 

 
 
Přítomni:  
Petr Duchoň, Ivan Gabal, František Hronek, Jadislav Kováč, Jaroslav Mráz, Jiří Müller, Jan 
Sokol, Jiří Volf, Eliška Wagnerová  
   
Omluveni:  
František Derfler, Ondřej Felix, Miloš Holeček, Jaroslava Moserová, Luděk Niedermayer, 
Mojmír Weimann  
   
Správní rada byla schopná se usnášet.  
   
Za MU: Jiří Zlatuška (rektor), Eduard Schmidt (prorektor), František Gale (kvestor)  
   
Program:   1. Problematika „Morfologického centra“ a „Ústavu soudního lékařství“  

2.Volba orgánů SR  
3.Různé  

   
   

1. Problematika „Morfologického centra“ a „Ústavu soudního lékařství“  
Rektor podal vysvětlení k materiálu, který SR obdržela, ve věci Morfologického centra a 
Ústavu soudního lékařství.  
   
V diskusi k projednanému zazněly tyto názory:  
   
 Wagnerová  
        Objekt „Morfologického centra“, který MU hodlá vybudovat ve spolupráci s jinými 
subjekty (FN u sv. Anny) musí  
        být stavebně řešen tak, aby prostory užívané MU bylo možné využívat samostatně a 
vložit je samostatně i do 
        katastru nemovitostí. 
Gabal 

Zhodnotil kladně, že SR má k dispozici materiál, který si vyžádala na posledním 
zasedání. Konstatoval však, že materiál, který je předmětem dnešního jednání, měla 
SR obdržet s větším časovým předstihem, aby se k němu mohla kvalifikovaně 
vyjadřovat. 
Navrhl vytvořit v rámci SR pracovní skupiny, které by se hlouběji seznamovaly s 
projednávaným materiálem, event. ho konzultovaly s odbornými útvary a mohly tak 
podat členům SR podrobné vysvětlení. 
Materiál musí být faktografický, jasně uvádět, zda má být projednáván podle § 15/1 
nebo § 15/2 zákona o vysokých školách. 

Mráz 
Hlas každého člena SR má stejnou váhu, pracovní skupiny považuje za zbytečné. 

Gale 
Materiál ve věci „Morfologického centra“ má seznámit členy s projektem, který se 
připravuje více než dva roky. V souvislosti s novým zákonem o vysokých školách obě 



fakultní nemocnice změnily svou původní koncepci sdružit finanční prostředky s MU. 
FN Bohunice hodlá za své finanční prostředky vybudovat část „Morfologického 
centra“ s tím, že i pozemek, na kterém bude tato část vybudována, bude v jejím právu 
hospodaření. (MU tento pozemek bezúplatně převede na FN). 
Materiál ohledně Ústavu soudního lékařství, Tvrdého 2a - FN u sv. Anny nemá zájem, 
oproti původnímu záměru, sdružit s MU finanční prostředky a podílet se na výstavbě 
Morfologického centra (soudního lékařství). Naopak má zájem o převod objektu staré 
budovy soudního lékařství, Tvrdého 2a, který je nyní ve vlastnictví MU, do práva 
hospodaření FN, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem, nikoli za tržní cenu. 

Wagnerová 
Pokud má být předmětem jednání SR udělení souhlasu k převodu těchto nemovitostí, 
upozorňuje na ust. § 15/1 a) zákona - SR by měla být předložena k odsouhlasení 
smlouva o tomto převodu. 

Gabal 
Pokud jde o případný převod objektu soudního lékařství, SR měl být předložen 

znalecký posudek v této věci, včetně smlouvy, která tento převod upravuje. 
ZÁVĚR 
Po ujasnění shora uvedených otázek SR přijala toto usnesení: 
„Správní rada souhlasí v souladu s ust. § 15/2 zák. č. 111/1998 Sb. se záměrem řešení situace 
„Morfologického centra“.  
   
2. Volba orgánů SR  
V souladu se statutem SR byly tajným hlasováním zvoleny orgány rady, a to:  
předseda                   RNDr. Petr Duchoň  
místopředsedové       Doc. Dr. Jan Sokol, JUDr. Miloš Holeček  
   
3. Různé  
3.1  Rektor podal podrobný výklad k materiálu o záměru zřídit „Univerzitu distančního a 

kombinovaného vzdělání v sociálních a správních vědách“, jakožto obecně prospěšnou 
společnost, která by v souladu se zákonem o VŠ získala akreditaci jako soukromá 
univerzita při MU (materiál vypracoval děkan FSS). Důvody a cíle vyplývají z 
předloženého materiálu (velký počet neuspokojených žadatelů o studium na MU, kterým 
by bylo možné poskytnout VŠ vzdělání s tím, že by si je hradili). Kvalitu pedagogického 
procesu by garantovala MU, protože výuka by byla zabezpečována našimi učiteli.  
   
Diskuse  
SR upozornila na následující okruhy problémů:  

pokles demografické křivky 
zhoršující se ekonomická situace potencionálních zájemců 
zda nevyvinout tlak na MŠMT, aby zrušilo sankce za překročení  plánovaného počtu 
přijatých studentů (VŠ dostane finanční prostředky jen na určitý nárůst studentů a 
ostatní přijaté musí zafinancovat samy)  
nadbytek absolventů v těchto oborech  
z čeho bude zafinancován rozjezd takové univerzity (ekonomická rozvaha v 
předložených materiálech není dostačující)  
v Polsku se tento model neosvědčil (je možné vyžádat si informace). 

ZÁVĚR 
Správní rada požaduje do příštího zasedání předložit k tomuto bude doplňující materiál: 
podrobnější demografické údaje  

marketingová studie, zaměstnanost absolventů 



úvaha o udržení úrovně veřejné vysoké školy při působení učitelů na obou, motivace 
učitelů, konkurence a soužití obou škol 
skutečná kapacita MU  
realistické rozpočet, možnost vzniku školy bez zatížení rozpočtu MU  
zdůvodnění navrhované správní formy školy  
posouzení názvu školy  
přizvat k jednání předkladatele materiálu (prof. I. Možného). 

3.2  Příští zasedání SR se předpokládá v druhé polovině června. Většině účastníků vyhovuje 
spíše úterý, středa, pátek odpoledne. 
Členové SR vždy dopředu potvrdí svou účast, aby bylo jasné, zda bude rada 
usnášeníschopná. 

   
 
 
Zapsala: Marta Stárková  
   


