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Přítomni: 
 

 

 

Bar, Bužga, Dvořáček, Holíková, Martínek, Mrázková, Nováčková, Šuláková, Vrublová 

Hosté: Děkan LF OU doc. Martínek 

Jednání řídil: Předseda senátu Dr. Martínek 

 

Program:
 

1.  Projednání organizačního řádu LF OU v Ostravě 

2.  Usnesení senátu LF k způsobu a termínům pro předkládání dokumentů vedení LF pro jednání AS LF 
 

Bod 1 – Projednání organizačního řádu LF OU v Ostravě 
 
Vedením fakulty byl dne 8. 10. 2010 zaslán předsedovi AS LF OU v Ostravě návrh na projednání 
Organizačního řádu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.  Projednání bylo časově extrémně 
limitováno skutečností, že tento bod po předchozím schválení AS LF měl být předložen Akademickému 
senátu OU Ostravě týden před jeho zasedáním (plánováno na 18. 10. 2010). Pro krátký čas k projednání 
před zasedáním AS OU bylo navrženo hlasování per rollam. Bylo proto svoláno mimořádné jednání AS LF 
na 12. 10. za účasti děkana LF. 
Děkan doc. Martínek předložil organizační řád fakulty. Bylo vzneseno několik připomínek k navrženému 
řádu: 
K článku 11. bod 3 a 4. Vedoucí katedry a vědecko-výzkumného centra je jmenován děkanem (bez 
výběrového řízení), přednosta kliniky je jmenován ministrem zdravotnictví po souhlasu ministra školství na 
základě výběrového řízení vypsaného děkanem LF a ředitelem Fakultní nemocnice dle vyhlášky MZ ČR 
394/91 Sb. § 10, podst. 2 a z „Dohody o spolupráci mezi Fakultní nemocnicí a Ostravskou univerzitou“. 
K článku 3. bylo diskutováno postavení nelékařských oborů v systémovém členění.  
Z diskuse vzešel požadavek na provedení jazykové a věcné korektury předloženého návrhu. Předkládaný 
návrh je vizitkou LF a zároveň právně závazným dokumentem, proto nelze akceptovat gramatické a věcné 
chyby, které se v předkládaném dokumentu vyskytují. Děkan fakulty souhlasil s provedením korektury tak, 
aby finální návrh, který bude předložen AS OU na řádném zasedání 18. 10. 2010, byl již v souladu 
s gramatickými pravidly českého jazyka a dále ujasněním terminologických výrazů periodicky se 
vyskytujících v textu. 
 
 

Pro: 9 Proti:  0 Zdrželo se : 0 

 
Ve veřejném hlasování senát většinou 9 hlasů tento návrh schválil s podmínkou jazykové a terminologické 
korektury předloženého návrhu před jeho předložením na řádné jednání akademického senátu Ostravské 
univerzity. 
 
Bod 2 - Usnesení senátu LF k způsobu a termínům pro předkládání dokumentů vedení LF pro jednání 
AS LF OU 
 
V souvislosti s bodem 1 tohoto zápisu byla na jednání AS LF diskutována otázka termínů předkládání 
dokumentů vedením LF na řádné zasedání AS. Bylo konstatováno, že dochází k opakovaným situacím, kdy 
dokumenty pro jednání jsou předkládány méně než týden před jednáním, přičemž jsou posílány různé verze 
předkládaných materiálu.  V takové situaci je pak nutno zvažovat řešení časově napjaté situace hlasováním 
per rollam, které by mělo být jistě krajní a výjimečnou variantou schvalování. Tato skutečnost je v rozporu 
s usneseními senátu o termínech včasného předkládání materiálů k projednání. I když senát chápe obtížnost 
situace spojenou se zahájením nového studijního oboru všeobecného lékařství a s organizačními změnami 
nově vzniklé Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě nemůže přijmout roli pouze formálního orgánu, 
který ztrácí svůj smysl. 
Dosavadní praxe předkládání návrhu dokumentů důležitých pro chod fakulty není dále možná a udržitelná.  
Projednávání důležitých dokumentů musí probíhat na řádném jednání, kde bude možná diskuse 
připraveného senátu s odpovědnými osobami. V této souvislosti byl diskutován návrh vypracování seznamu 
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dokumentů potřebných pro chod fakulty a harmonogramu jejich schvalování zodpovědnými pracovníky 
pověřenými děkanem LF OU. Termín dalšího zasedání AS LF je vždy určen na zasedání AS. 
 
 
Usnesení č. 2/2010: 
 
Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konstatuje, že byly opakovaně 
dokumenty předkládané AS LF dodány k prostudování vedením fakulty pozdě vzhledem 
k plánovanému zasedáním senátu. AS LF požaduje po děkanovi LF OU zjednání nápravy 
s odpovědnými pracovníky, kteří pozdrželi předložení dokumentů k projednání. Dále AS LF trvá na 
svém usnesení ze dne 18. 5. 2010, v kterém požaduje dodání dokumentů minimálně 7 kalendářních 
dnů před řádným zasedáním senátu. 
 
 
 

Zápis 
zpracoval: Mgr. Marek Bužga  12.10. 2010   

 jméno a příjmení  Datum  podpis 

Zápis schválil: 
MUDr. Lubomír Martínek, 

Ph.D.  13.10. 2010   

 jméno a příjmení  Datum  podpis 
 
 


