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PŘÍTOMNI: 

Komora akademických pracovníků: doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., Mgr. Marek Bužga, Ph.D., 
MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., MUDr. Lubomír Martínek, 
Ph.D., MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., doc. Leopold Pleva, CSc.,MUDr. Jana Povová,MUDr. Ivo 
Valkovský, doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. 

Komora studentů:Zdenka Durďáková, Mgr. Tamara Holíková 
Bc. Michaela Pospěchová,  Bc.Miroslav Seidl 

Omluveni: Klára Adamčíková 

 

Hosté:doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., prof. MUDr. Jana 

Mačáková, CSc., Ing. Iveta Nevludová, Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.,  

JEDNÁNÍ ŘÍDIL: místopředseda senátu, Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 

 

PROGRAM: 

1. Zákon o VŠ a zákon o univerzitních nemocnicích 

2. Projednání a schválení statutu LF OU 

3. Různé 

 

Ad 1. Zákon o VŠ a zákon o univerzitních nemocnicích 

Prof. Mačáková jako zástupce LF OU v Radě VŠ a členka komise pro strategii a rozvoj RVŠ podala 

senátorům informace týkající se novely zákona o VŠ. Předpokládá se, že v lednu 2013 by měly být 

dokončeny diskuse nad zákonem a v březnu 2013 by měl být materiál předložen vládě ČR. Prof. 

Mačáková zároveň podala přehled některých nejasných či velmi diskutovaných bodů: 

- Profilace vysoké školy (rozdělení studijních programů na profesní, akademické, výzkumné). 

- Akreditace – samostatná akreditace pro regulovaná povolání, jinak institucionalizovaná 

akreditace. Upozornila na nejasnost vztahu mezi MZ ČR a MŠMT, není jasné, zda se bude 

akreditační spis předkládat MZ ČR. 

- Slučování soukromých VŠ. 

- Habilitace – zůstane ve stejné podobě, jmenování profesorů – ustanovení funkčních míst, 

tedy vazba na konkrétní VŠ. 

- Vztahy mezi orgány VŠ – Vědecká rada, Akademický senát, správní rada – vyjasnění 

kompetencí. 

- Návrh kandidátů na rektora – formou výběrového řízení. Dosud byli kandidáti navrhováni 

akademickou obcí. 

- Návrh kontraktového financování. 

- Dotaz na vztah mezi zákonem o VŠ a zákonem o univerzitních nemocnicích – zatím bez 

odezvy. 

Dr. Bužga se dotázal, jak se tento zákon dotkne případných habilitačních řízení na naší fakultě. Prof. 

Mačáková uvedla, že se předpokládá, že na VŠ budou doktorské programy, na které naváží i práva 

k habilitačnímu řízení. Tuto podmínku by naše fakulta splňovala, ale až ve chvíli prvních absolventů 
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DSP v příslušném oboru. V tomto případě v horizontu 6 let, po prvních absolventech všeobecného 

lékařství a následných absolventech DSP. 

Dr. Čermáková se ptala na zákon o univerzitních nemocnicích, jak se k němu staví univerzity. Prof. 

Mačáková reagovala, že asociace děkanů stávající návrh o univerzitních nemocnicích odmítla. Je 

třeba vyřešit financování mezi školami a fakultními nemocnicemi. Stejně tak jej odmítla Česká 

konference rektorů. 

Dr. Bužga informoval o stanovisku předsedů AS LF, uvedl příklad zkušenosti slovenských kolegů, kde 

již byl zákon o univerzitních nemocnicích přijat. Zkušenosti například košické LF jsou velmi negativní. 

V tuto chvíli nemají na Slovensku LF uzavřeny smlouvy s fakultními nemocnicemi. Spor je především o 

financování výuky v nemocnicích a výše úhrady, kterou nemocnice vyžadují. 

Doc. Bar se dotázal na vazbu mezi oběma zákony. Prof. Mačáková uvedla, že příprava těchto zákonů 

běží paralelně na různých ministerstvech. Je otázkou, do jaké míry nakonec vzájemná provázanost 

těchto právních norem bude vypadat. 

 

Ad 2. Statut Lékařské fakulty OU 

Děkan LF OU doc. Horáček předložil senátorům návrh statutu LF OU. Návrh vychází z VŠ zákona, 

respektuje Statut OU, byl konzultován s právním oddělením OU. Podmínkou je, aby byl čitelný, 

srozumitelný a odpovídající vysokoškolskému zákonu. 

Diskuse: 

Dr. Martínek se dotázal, proč je tak stručný. Tajemnice fakulty ing. Nevludová vysvětlila důvody 

zestručnění statutu, upozornila na VŠ zákon a Statut OU. Některé záležitosti se dají vyřešit vnitřními 

předpisy, které mohou být dle potřeb měněny. 

Dr. Dvořáček opakovaně žádal, aby byl návrh předložen znovu v elektronické podobě, aby mohl 

porovnat změny s minulými statuty. 

Ing. Nevludová upozornila na nekonečnost diskuse takovouto formou. Návrh statutu dostali senátoři 

v dostatečném předstihu a mohli si minulé dokumenty prostudovat.  

Doc. Vrublová reagovala na předchozí diskuzi s tím, že si pečlivě vše pročetla a porovnala. S ohledem 

na dostatečný čas k prostudování obou dokumentů není potřeba další elektronické kolo. Stejně tak 

Dr. Povová reagovala s tím, že si podrobně přečetla Statut OU, VŠ a nový návrh porovnala s minulým 

statutem. Změny uvedené v novém statutu jsou přínosné a v souladu s ostatními zmiňovanými 

dokumenty. K těmto reakcím se i v podobném duchu přidal i Dr. Bužga.  

Dr. Bužga se obrátil i na komoru studentů s tím, že komora studentů se zatím k předloženému návrhu 

nevyjádřila.Za studentskou komoru se postupně vyjádřili sl.Durďáková, sl. Holíková a Bc. Seidl s tím, 

že návrh předložený děkanem LF podpořili. 

Doc. Bar se dotázal na úvazky vědeckých pracovníků. Ing. Nevludová vysvětlila podmínky pro 

akademické pracovníky a vědecké pracovníky. Vědečtí pracovníci nejsou akademickými pracovníky. 

Odkázala na VŠ zákon a zákoník práce, garant oboru musí mít úvazek. Nezáleží na výši úvazku, ale na 

smlouvě.  

Doc.Bar se dotázal na strukturu fakulty. Reagovala Dr. Závacká, vyjádřila se k akademickým 

pracovníkům, vysvětlila strukturu kateder, osvětlila důvody, proč jsou kliniky do kateder 

seskupovány. V čele katedry bude stát vedoucí. 
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Po vyčerpání diskuze k návrhu Statutu LF OU místopředseda senátu navrhl hlasování o přijetí statutu 

LF OU. 

Hlasování o přijetí Statutu LF OU:   pro 8    proti 6 

 

Nový statut Lékařské fakulty OU byl schválen. 

 

Ad. 3 Různé 

 Volební a jednací řád AS LF OU: 

Dr. Dvořáček a Dr. Čermáková se znovu tázali na volební a jednací řád. Dr. Bužga vysvětlil, že 

se AS LF řídí stále VaJ řádem z roku 2006. Nový návrh je připravován a bude v brzké době 

předložen senátu k projednání. S ohledem na komplikovanost a nutnost vše sladit s právními 

normami došlo k mírné prodlevě s předložením VaJ řádu. Dr. Dvořáček a Dr. Čermáková se 

dotázali na právní audit týkající se VaJ řádu. Dr. Bužga oba senátory odkázal na sekretariát 

rektora, kde jsou dokumenty týkající se právní analýzy uloženy. Dr. Dvořáček předložil právní 

audit, který si nechal vypracovat externí právní firmou. 

Dr. Martínek vyslovil návrh vytvoření legislativní komise. 

 

Usnesení: AS LF vyzývá děkana LF OU k předložení návrhu volebního a jednacího řádu AS LF 

OU do 18. 1. 2013. Legislativní komise zpracuje připomínky a zasedání AS LF OU 12. 2. 2013 

bude VaJ řád projednáván. 

 

 Legislativní komise AS LF OU:  

Po krátké diskuzi byli navrženi členové legislativní komise: 

Doc. MUDr. Michal Bar,Ph.D. 

MUDr. Jana Povová 

Mgr. Tamara Holíková 

 

Hlasování: pro 11   proti 0   zdržení hlasování 3 

Legislativní komise byla většinou hlasů schválena. 

 

 Doc. Vrublová vyzvala senátory k vzájemné spolupráci mezi FN Ostrava a LF OU a také k 

podpoře nového děkana a vedení LF OU, které má před sebou spoustu důležitých úkolů a 

potřebuje ke své práci kvalitní a podporující pracovní prostředí.  

 

Příští jednání AS se uskuteční 12. 2. 2013 v 16:00 v budově děkanátu LF OU. 

 

Zápis 

zpracoval: MUDr. Jana Povová 14. 12. 2012 podpis 

 

schválil: Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 20. 12. 2012 podpis 


