
Memorandum k přesunu Farmaceutické fakulty z Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno na Masarykovu univerzitu 

 

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno vědoma si své odpovědnosti jako veřejné 

vysoké školy za kvalitu univerzitního vzdělávání a z tohoto postavení podporující další rozvoj 

farmaceutického vzdělávání ve společenství brněnských univerzit předkládá memorandum, 

jímž nastavuje rámec své účasti na lokaci farmaceutického vzdělávání v městě Brně v 

následujícím období.   

 

Farmaceutická profese a k ní směřované farmaceutické vzdělávání jsou 

v dominantním podílu orientovány do oblasti humánní farmacie, přičemž veterinární farmacie 

je ve svém podílu v oboru farmacie zastoupena minoritním rozsahem.  

V rozvoji farmaceutického vzdělávání pro další období tak propojení s humánní 

medicínou a s vzděláváním humánních lékařů je zásadní a svým významem přesahuje 

význam napojení na veterinární medicínu a vzdělávání veterinárních lékařů. 

Z pohledu objektivního zájmu na dalším rozvoji farmaceutického vzdělávání je 

zřejmé, že propojení farmaceutického vzdělávání se vzděláváním humánních lékařů má 

mnohem progresivnější potenciál, než propojení farmaceutického vzdělávání se vzděláváním 

veterinárních lékařů. 

 

Z pohledu celospolečenského zájmu usměrňujícího farmaceutické vzdělávání k co 

možná nejvyšší kvalitě, přihlížejícího k regionálním možnostem a ekonomické hospodárnosti 

univerzitního vzdělávání, je žádoucí soustředit farmaceutické vzdělávání do jedné univerzitní 

instituce, umožňující koncentraci zdrojů podporujících co nejvyšší úroveň vzdělávání 

budoucích farmaceutů.    

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno má vytvořeny kvalitní podmínky pro 

uskutečňování farmaceutického vzdělávání v rámci své instituce. Současně si je však vědoma 

limitů pro další rozvoj farmaceutického vzdělávání do budoucna, které vyplývají 

z dominantní orientace farmacie na humánní medicínu a nezbytnosti propojení zázemí 

univerzitního vzdělávání farmaceutů a humánních lékařů v rámci jedné instituce.    

Masarykova univerzita disponuje rozsáhlým a kvalitním zázemím pro vzdělávání 

humánních lékařů v městě Brně a má zájem zřídit v rámci svého univerzitního poslání 

farmaceutické vzdělávání. 

 

 K uspořádání farmaceutického vzdělávání v rámci Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno a Masarykovy univerzity, s ohledem na nezbytnost zachování dynamiky 

dalšího rozvoje farmaceutického vzdělávání v městě Brně, při respektování zásadního 

významu propojení univerzitního zázemí farmaceutického vzdělávání a vzdělávání 

humánních lékařů v rámci jedné instituce a také s ohledem na veřejný zájem ekonomické 

hospodárnosti univerzitního vzdělávání vyžadujících soustředění farmaceutického vzdělávání 

pouze do jedné instituce, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a Masarykova 

univerzita zahájily proces, jehož výsledkem může být přesun farmaceutického vzdělávání 

z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na Masarykovu univerzitu za podmínek, které 

neovlivní vzdělávání, tvůrčí a s nimi související činnosti ostatních oblastí vzdělávání na 

Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno a na Masarykově univerzitě.  

 

K naplnění záměru přesunu farmaceutického vzdělávání z Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno na Masarykovu univerzity Masarykova univerzita pro zajištění univerzitního 



vzdělávání ve farmaceutické vzdělávací oblasti požádá Národní akreditační úřad o akreditaci 

magisterského studijního programu Farmacie a doktorských studijních programů. Masarykova 

univerzita a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno se dohodly, že dnem zahájení 

vzdělávání v magisterském studijním programu Farmacie a v doktorských studijních 

programech na Masarykově univerzitě je 1. červenec 2020, dnem ukončení vzdělávání 

v magisterském studijním programu Farmacie a v doktorských studijních programech na 

Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno je 30. červen 2020. 

 

 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno po dohodě s Masarykovou univerzitou 

uskuteční přesun všech studentů farmacie z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na 

Masarykovu univerzitu, na základě kterého Masarykova univerzita přijme všechny studenty 

farmacie z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Přesun všech studentů farmacie z 

Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na Masarykovu univerzitu se uskuteční 

nejpozději k 30. červnu 2020. 

 

 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno po dohodě s Masarykovou univerzitou 

uskuteční převedení všech zaměstnanců Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno na Masarykovu univerzitu, a to v souladu se  zákoníkem práce formou 

převedení zaměstnanců, na základě kterého Masarykova univerzita přijme všechny 

zaměstnance Farmaceutické fakulty z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Přesun 

všech zaměstnanců Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na 

Masarykovu univerzitu se uskuteční nejpozději k 30. červnu 2020. 

 

 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno k zajištění prostorové kontinuity ve 

farmaceutickém vzdělávání Masarykově univerzitě pronajme budovy č. 44, 44a, 45 a 18 a 

jejich technologie a zařízení k realizaci farmaceutického vzdělávání a tvůrčí činnosti na dobu 

pěti let, než Masarykova univerzita vytvoří odpovídající prostorové zázemí pro farmaceutické 

vzdělávání v rámci svého kampusu. Smlouva o pronájmu bude uzavřena nejpozději k 1. 

červenci 2020. 

 

Veterinární a Farmaceutická univerzita Brno odprodá Masarykově univerzitě všechny 

přístroje a přístrojová zařízení a další hmotný a nehmotný majetek evidovaný na 

Farmaceutické fakultě VFU Brno k zajištění kontinuity ve farmaceutickém vzdělávání po 

přesunu Farmaceutické fakulty na Masarykovu univerzitu. Smlouva o prodeji všech přístrojů 

a přístrojových zařízení a dalšího hmotného a nehmotného majetku bude uzavřena nejpozději 

k 1. červenci 2020. 

  

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno uhradí náklady na energie a na odpady 

realizované Farmaceutickou fakultou VFU Brno do 30. června 2020, Masarykova univerzita 

má uhradit náklady na energie a na odpady v souvislosti s uskutečňováním magisterského 

studijního programu Farmacie a doktorských studijních programů a tvůrčí a dalších činností 

realizovaných ve vzdělávací oblasti Farmacie v budovách, prostorách a v areálu VFU Brno od 

1. července 2020. 

 

 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno poskytne provozní finanční prostředky na 

uskutečňování magisterského studijního programu Farmacie a doktorských studijních 

programů na dobu do 30. června 2020, Masarykova univerzita má poskytnout provozní 

finanční prostředky na uskutečňování magisterského studijního programu Farmacie a 

doktorských studijních programů od 1. července 2020. 

 



 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno bude společně s Masarykovou univerzitou 

postupovat v jednání o přesunu výzkumných projektů výzkumných grantových agentur, které 

jsou řešeny současnou Farmaceutickou fakultou VFU Brno z Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno na Masarykovu univerzitu.  

 

 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno vědoma si významu farmaceutického 

vzdělávání a jeho akademického postavení v rámci univerzity vítá záměr Masarykovy 

univerzity zřídit k uskutečňování farmaceutického vzdělávání samostatnou Farmaceutickou 

fakultu v rámci organizační struktury Masarykovy univerzity.  

 

 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a Masarykova univerzita ujednají další 

potřebné náležitosti a uzavřou potřebné smlouvy k uskutečnění přesunu farmaceutického 

vzdělávání z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na Masarykovu univerzitu, a to 

nejpozději do 30. června 2020. 

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno přesunem farmaceutického vzdělávání 

z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na Masarykovu univerzitu vychází vstříc 

společenskému zájmu uskutečňovat v rámci České republiky farmaceutické vzdělávání v co 

možná nejvyšší kvalitě vyžadující propojení institucionálního zázemí farmacie a humánní 

medicíny, vychází vstříc regionálním možnostem a vychází vstříc ekonomické hospodárnosti 

univerzitního vzdělávání vyžadujících soustředění farmaceutického vzdělávání do jedné 

univerzitní instituce, které umožňuje koncentraci zdrojů podporujících co nejvyšší úroveň 

vzdělávání budoucích farmaceutů.  

 

Současně Veterinární a farmaceutická univerzita Brno považuje za nezbytné vytvořit 

potřebnou míru jistoty pro studenty v zachování současných podmínek jejich vzdělávání ve 

zvolených studijních programech, vytvořit odpovídající míru jistoty pro akademické 

pracovníky a ostatní zaměstnance v zachování podmínek pro jejich působení ve vzdělávání a 

tvůrčí činnosti ve vzdělávací oblasti Farmacie a také vytvořit jistoty prostorového, 

technologického, přístrojového a finančního zajištění pokračování vzdělávání a tvůrčí činnosti 

ve vzdělávací oblasti Farmacie po přesunu farmaceutického vzdělávání z Veterinární a 

farmaceutické univerzity Brno na Masarykovu univerzitu.  

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno vyjadřuje přesvědčení, že přesunem 

farmaceutického vzdělávání z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na Masarykovu 

univerzitu se umožní další rozvoj farmaceutického vzdělávání do budoucna a že tento přesun 

neovlivní vzdělávání, tvůrčí a s nimi související činnosti ostatních oblastí vzdělávání na 

Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno a na Masarykově univerzitě. 

 

 

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.    

rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno   

 

 

V Brně dne 22. 3. 2020      


