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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. MUDr. Leopold Pleva, CSc., MUDr. Jana Povová,                       
MUDr. Ivo Valkovský, doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. 
 
Komora studentů: Klára Adamčíková, Zdenka Durďáková, Mgr. Tamara Holíková,                           
Bc. Michaela Pospěchová,  Bc. Miroslav Seidl  
 
HOSTÉ: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., Mgr. Renáta Kočířová, 
Ing. Iveta Nevludová, Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. 
 
JEDNÁNÍ ŘÍDIL: místopředseda senátu, Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 
 
PROGRAM: 
1. Projednání návrhu změny organizační struktury statutu Lékařské fakulty Ostravské university 
(dale jen LF OU) - transformace Ústavu klinické hematologie na kliniku Hematoonkologie 
2. Projednání návrhu nového složení členů disciplinární komise LF OU 
3. Projednání návrhu nového volebního a jednacího řádu LF OU (dále jen VaJŘ) 
  
Ad 1. Projednání návrhu změny organizační struktury statutu LF OU - transformace Ústavu 
klinické hematologie na Kliniku hematoonkologie 
Návrh byl akademickému senátu LF OU (dale jen AS) předložen děkanem LF OU viz. příloha č. 2 a 3. 
Místopředseda senátu vyzval prof. Hájka, přednostu Ústavu klinické hematologie k doplňujícímu  
komentáři k předloženému návrhu, následně vyzval přítomné senátory k diskusi nad návrhem a 
hlasování o schválení změny statutu. Tato změna byla přítomnými senátory jednohlasně 
schválena.   
 
Hlasování - Schválení změny organizační struktury statutu LF OU - transformace Ústavu klinické 
hematologie na Kliniku hematoonkologie 
 

Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se : 0 

 
Ad 2. Projednání návrhu nového složení členů disciplinární komise LF OU 
Proděkanka pro studium Dr. Závacká seznámila senátory s návrhem nového složení členů 
disciplinární komise viz. příloha č. 4. Dle platného disciplinárního řádu LF OU ze dne 14.7.2011 je 
funkční období členů komise 2 leté a AS vyjadřuje souhlas s návrhem jejich nových členů.  
Místopředseda senátu vyzval senátory k hlasování o souhlasu s návrhem nového složení členů 
disciplinární komise LF OU. Tento návrh byl přítomnými senátory jednohlasně schválen.   
 
Hlasování - Schválení nového složení členů disciplinární komise LF OU 
 

Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se : 0 
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Ad 3. Projednání nového návrhu VaJŘ LF OU 
Dr. Povová seznámila senátory se zápisem ze zasedání legislativní komise AS LF OU ze dne 
29.1.2013  viz. příloha č. 5. Tento zápis byl před jednáním AS předložen místopředsedovi  senátu, 
který jej následně postoupil děkanovi LF OU. Místopředseda senátu vyzval děkana fakulty 
k vyjádření se k jednotlivým bodům zápisu: 
Ad 1) Režim změn – nebyly zaznamenány změny oproti současnému VaJŘ 
- předložený návrh obsahoval změny, se kterými chtěl děkan seznámit senátory přímo na 

jednání AS, včetně osobních komentářů 
Ad 2)článek 2 – volby do AS 
- navržený model vychází z poměrového zastoupení ve snaze umožnit všem pracovištím LF OU – 

klinickým i teoretickým – mít svého voleného zástupce v AS  
- vzorem pro předložený model je VaJŘ Ostravské univerzity a Přírodovědecké fakulty OU 
Ad 3) článek 6 odst. 11 – děkan je zvolen nadpoloviční většinou všech senátorů, odvolán 2/3 
- již došlo v rámci návrhu k úpravě tohoto bodu z původních 2/3 na 3/5 
 
Místopředseda senátu otevřel ve věci návrhu diskusi. 
Doc. Pleva požadoval předložení konkrétního návrhu legislativní komise. Dr. Povová a doc. Bar 
vysvětlili, že úkolem komise nebylo předložit návrh, ale pouze shrnout připomínky, podněty a 
doporučení k tomuto návrhu a posoudit soulad návrhu s platnou legislativou zejména ve vztahu 
k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen zákon o VŠ) a vnitřním řidícím normám OU. 
Z tohoto důvodu došlo také k přizvání právničky OU na toto jednání.  
Dr. Čermáková upozornila, že k článku 2 navrženého VaJŘ směřovalo 8 připomínek. Děkan LF OU 
upřesnil, že jich bylo sice 8, ale většina z nich se opakovala. 
Dle Doc. Bara nemá podobné volební poměrové zastoupení žádná z lékařských fakult v ČR (dále jen 
LF) a volební potenciál se dle něho v čase vyvíjí s ohledem na počet studentů a akademických 
pracovníků. Děkan LF je si vědom vývoje, na který bude fakulta v čase reagovat změnami v 
organizační struktuře fakulty.  
Dr. Martínkovi pro hlasování o předloženém návrhu chybí aktualizovaný organizační řád LF OU, ke 
kterému se VaJŘ odvolává, a který nebyl doposud schválen. Obdobně jako doc. Bar poukázal na 
neexistenci podobného poměrového zastoupení na jiných LF s výjimkou obdobného modelu na LF 
Masarykovy univerzity Brno, kde jsou však pro jednotlivé „sekce“ rozdílné počty mandátů. Dle něj 
je potřeba proporčního zastoupení fakult v AS OU dána různorodými zájmy jednotlivých dílčích 
částí OU, což v rámci AS LF OU neplatí, zde se různost zájmu může týkat obecně pouze akademické 
a studentské komory. Dr. Martínek si klade otázku, zda má být pro všechna pracoviště zajištěn při 
volbách do AS OU rovný přístup (stejné počty senátorů pro jednotlivé fakulty). 
Dle doc. Vrublové je potřeba rozdílného VaJŘ ve srovnání s jinými LF dána vývojem fakulty, její 
transformací z Fakulty zdravotnických studií a poměrně vysokým zastoupením nelékařských oborů 
– cca 1 200 studentů nelékařských oborů x 270 studentů všeobecného lékařství (dále jen VL), 
přičemž tyto poměry se budou do budoucna vyvíjet směrem k poměru cca 500 studentů 
nelékařských oborů x 500 studentů VL. Dále upozornila, že na rozdíl od jiných LF není při volbách 
zástupců zohledněn úvazek na fakultě. Navržený model dle ní umožňuje, aby v AS byly zastoupeny 
i malé obory a měly tak možnost prosazovat své zájmy. 
Dle Dr. Dvořáčka navržený model nezabrání tomu, aby se cítily „utlačovány“ i některé malé 
katedry pokud nebudou mít v senátu svého zástupce, předložený volební model vnímá jako 
limitující a porušuje dle něj princip rovnosti upravený v zákoně o VŠ. Dle přítomné právničky OU 
Mgr. Kočířové je předložený návrh plně v souladu se zákonem o VŠ  a platnou legislativou. § 26   
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zákona o VŠ hovoří dispozitivně o tom co by mělo být součástí vnitřních předpisů fakulty, 
stanovuje zejména počet členů AS fakulty a způsob jejich volby nechává na individuální úpravě 
vnitřního předpisu konkrétní fakulty. Žádný princip rovnosti zákon o VŠ neupravuje, obsahuje 
pouze ustanovení o přímých volbách s tajným hlasováním.   
Děkan LF dále zdůvodnil potřebu proporcionálního zastoupení pracovišť v AS vedle podílu na 
rozhodovacím procesu i potřebou informační propustnosti témat probíraných na AS. 
Dle Dr. Dvořáčka funguje senát v oblasti informování otevřeně a je na každém, jak s informacemi 
pracuje. Tomuto pohledu však dle doc. Vrublové  neodpovídá informovanost ze strany 4 senátorů, 
kteří jsou plným úvazkem zaměstnání ve Fakultní nemocnici Ostrava (dále jen FNO) z AS OU 
směrem k AS LF. Nejmenovitá účast na 8 zasedáních AS OU je dle jejich zjištění u senátorů (62%, 
62%, 50%, 37%), přičemž na AS LF žádný z těchto zástupců neinformoval přítomné o obsazích 
jednání z AS OU. Dále se doc. Vrublová domnívá, že by senátoři z řad AS LF na AS OU měli 
prezentovat většinově schválená stanoviska z AS LF, nikoliv pouze vlastní individuální názory, tak 
jak to bylo při hlasování  na zasedání AS OU,  kdy  byl jediný  nesouhlasný hlas s přijetím 
dokumentu AS LF  prezentován senátorem AS LF. 
Dle Dr. Čermákové nebylo ani v rámci předchozího volebního období AS OU zvykem informovat AS 
LF o dění v AS OU. Doc. Vrublová s tímto názorem nesouhlasí, pravidelně sama v roli senátorky AS 
OU informovala o důležitých bodech jednání na půdě AS LF.  
Místopředseda senátu vyzval přítomné zástupce studentské komory k vyjádření se k návrhu VaJŘ. 
Mgr. Holíková souhlasí s předloženým návrhem. Bc. Seidl nemá dostatek informaci k vyjádření se 
k způsobu volby vzhledem k rozdělení na akademické sekce, s volebním rozdělením studentské 
komory souhlasí.  
Dr. Martínek požádal hlasovat o předloženém návrhu odděleně po komorách dle článku 5, odst. 
6. platného VaJŘ: „V ostatních případech může před hlasováním požádat člen AS ZSF OU o tajné, 
případně oddělené (v případě, že je přítomna nejméně polovina členů každé z komor) hlasování v 
obou komorách. K přijetí usnesení v případě odděleného hlasování je zapotřebí nadpoloviční 
většiny hlasů přítomných senátorů v každé z obou komor.“ 
Místopředseda senátu vyzval na základě požadavku k oddělenému hlasování v komorách. 
 
Hlasování – komora studentů - schválení nového návrhu VaJŘ LF OU 
 

Pro: 5  Proti: 0  Zdrželo se : 0 

 
Hlasování – komora akademických pracovníků - schválení nového návrhu VaJŘ LF OU 
 

Pro: 3  Proti: 7  Zdrželo se : 0 

 
Předložený nový VaJŘ nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných senátorů v každé z 
obou komor. 
 
Místopředseda senátu vyzval senátory k předložení dalšího návrhu. Doc. Pleva navrhl, aby děkan 
LF OU předložený návrh přepracoval a nově předložil.  
Děkan upozornil, že v důsledku neschválení návrhu nového VaJŘ je ohrožen další vývoj fakulty. 
Fakulta prochází náročným vývojem a je pod drobnohledem dalších LF v ČR a akreditační komise. 
Nový VaJŘ je vyžadován i v souvislosti s blížícím se termínem odevzdání kontrolní zprávy k oboru 
Všeobecné lékařství (květen 2013) a reakreditací tohoto oboru v roce 2014. Vedení LF OU se snaží 
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prohloubit spolupráci s FNO. V senátu však stále převládají rozdílné názory od pracovníků FNO, 
které brzdí další vývoj fakulty. Před LF OU stojí řada důležitých úkolů jako je propojování 
spolupráce s jinými LF v ČR a zahraničí, habilitační řízení, propojování OU s VŠB TU apod. Současný 
vývoj poškozuje dobré jméno fakulty. Je podle něj potřeba co nejdříve zaujmout jednotný přístup 
ve prospěch celé fakulty. 
Doc. Bar vznesl dotaz týkající se možnosti změny pouze názvu doposud platného VaJŘ Fakulty 
zdravotnických studií na VaJŘ LF OU. Dle vyjádření místopředsedy senátu je to procesně náročné, 
je nutné, aby tento návrh předložil děkan LF OU, a došlo ke schválení v legislativní komisi.  
Dle Dr. Martínka by mělo být další schvalování VaJŘ otázkou domluvy a kompromisu, navrhuje, aby 
byla v senátu vytvořena komise, která se bude podílet na tvorbě nového návrhu. Dle vyjádření 
místopředsedy senátu není dle platného VaJŘ vytvoření komise možné, za předložení návrhu 
zodpovídá děkan a je na něm koho k tvorbě návrhu přizve a zda využije poradní orgán z řad 
senátu. 
Doc. Vrublová navrhla, aby byl do příštího zasedání vytvořen současně i návrh nového 
organizačního řádu, s čímž ostatní senátoři souhlasili.  
Děkan LF předloží na příštím jednání AS nový návrh VaJŘ LF OU společně s novým návrhem 
organizačního řádu ke schválení senátu.  
 
Příští jednání AS proběhne dne 26. 3. 2013 v 16:00 v zasedací místnosti děkana LF OU.  
 
 
Zápis 
zpracoval: Mgr. Monika Střelková 22. 2. 2013 podpis 
schválil: Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 22. 2. 2013 podpis 
                                        
Přílohy: 
Příloha č. 1: Prezenční listina 
Příloha č. 2: Návrh změny organizační struktury statutu LF OU - transformace Ústavu klinické 
hematologie na Kliniku hematoonkologie - děkana LF OU LF OU 
Příloha č. 3: Statut lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě – Návrh změny organizační 
struktury 
Příloha č. 4: Návrh nového složení disciplinární komise LF OU AS 
Příloha č. 5: Zápis ze zasedání legislativní komise 
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Příloha č. 1: Prezenční listina 
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Příloha č. 2 Návrh změny organizační struktury statutu LF OU - transformace Ústavu klinické 
hematologie na kliniku Hemato-onkologie - děkana LF OU 
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Příloha č. 3 Statut lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě – Návrh změny organizační 
struktury 
 
- Ústav ošetřovatelství a porodní asistence 
- Ústav rehabilitace 
- Ústav zobrazovacích metod 
- Ústav anatomie 
- Ústav histologie 
- Ústav patologie 
- Ústav fyziologie a patofyziologie 
- Ústav farmakologie 
- Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví 
- Katedra interních oborů 

 Interní klinika 
 Klinika infekčního lékařství 
 Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 
 Klinika dětského lékařství 
 Onkologická klinika 
 Klinika hematoonkologie 
 Oddělení kožní 
 Oddělení pracovního a preventivního lékařství 
 Oddělení psychiatrie a psychologie 

- Katedra chirurgických oborů 
 Chirurgická klinika 
 Traumatologické centrum 
 Oddělení ortopedické 
 Oddělení urologické 
 Kardiochirurgické centrum 
 Porodnicko-gynekologická klinika 

- Katedra kraniofaciálních oborů 
 Neurologická klinika 
 Neurochirurgická klinika 
 Oční klinika 
 Otorinolaryngologická klinika 
 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 

- Katedra biomedicínských oborů 
 Ústav laboratorní diagnostiky (FN) 
 Ústav chemie a biochemie 
 Ústav mikrobiologie a imunologie 
 Ústav lékařské biologie a genetiky 
 Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 
 Ústav laboratorní hematologie a transfúziologie 

- Katedra urgentní medicíny a forenzních oborů 
 Anesteziologicko-resuscitační klinika 
 Ústav soudního lékařství 

- Centrum epidemiologického výzkumu 
- Sekretariát děkana 
- Ekonomické oddělení 
- Projektové oddělení 
- Personální oddělení 
- Technicko-provozní oddělení 
- Studijní oddělení 
- Oddělení pro zahraniční vztahy 
- Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost 
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Příloha č. 4 Návrh nového složení disciplinární komise LF OU 
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Příloha č. 5 Zápis ze zasedání legislativní komise AS LF OU 
 
Zasedání legislativní komise AS LF OU  

 

 

Datum : 29.1.2013   

 

 

Složení: Povová, Bar, Holíková  

 

Legislativní komise AS LF OU se sešla k projednání připomínek k navrhovanému Volebnímu a jednacímu řádu AS LF 

OU. 

 

Doc. Bar přinesl 8 připomínek, které mu senátoři zaslali. Připomínky přednesl ostatním členkám komise. 

 

 

1. Akademický senát obdržel dokument (Volební a jednací řád AS LF OU), ve kterém změny oproti současnému VaJŘ 

nejsou písemně zdůvodněné.  

Dr. Povová upozornila, že se sice nad touto variantou diskutovalo – viz zápis z AS LF OU z 11.12.2012, ale jako 

požadavek v zápisu není uvedeno. Pokud jsou změny významné, byl by takto opravovaný dokument nepřehledný. 

Členové komise se shodli, že by při menších změnách byla tato forma úpravy vhodná. 

Návrh: Požádat děkana LF OU, aby pro jednání AS LF OU předložit tento dokument v režimu změn s komentářem 

k uvedeným předkládaným změnám. 

 

 

2. článek 2 Volby do AS LF  

 

Z 8 vyjádření  7x proti navrhovanému systému voleb - důvody  

 

A/  Dle doc. Bara takovým způsobem nikde v ČR volby do AS LF neprobíhají.  

 

B/Člen akademické obce nemá rovný přístup být zvolen senátorem. 

Počet akademických pracovníků v dané sekci neodpovídá počtu mandátů. ( příklad - 2 sekce studentů sekce lékařských 

a nelékařských oborů, jedna sekce má 1200 studentů a druhá 300 studentů, dle návrhu ale do každé sekce mají být 

zvolení 3 senátoři. Dr. Povová uvedla analogický příklad s AS OU – OU má 6 fakult, každá má mandát pro 4 senátory 

z řad akademických pracovníků a 2 z řad studentů bez ohledu na velikost fakulty a počet osob. Doc. Bar zdůrazňoval 

nerovný přístup k právu akademika být zvolen senátorem. Mgr. Holíková se přidala do diskuse o počtu studentů 

v studentské komoře AS LF. 

 

C/ Není ani jednoznačně určeno, jakým způsobem je akademický pracovník zařazen do které sekce, je zde odkaz na 

Organizační řád, ale ten nic podobného neřeší. Existují pedagogové, kteří mají výuku pro lékařské i nelékařské obory a 

to v podobném rozsahu. Dr. Povová vysvětlila vztah mezi Statutem, Organizační strukturou a Organizačním řádem. 

Organizační řád není vnitřním předpisem. V současnosti je připravován. 

 

D/ bod 3b  Omezení přístupu k volebním dokumentům   

Návrh doc. Bara: volební protokol bude přístupný na webu. Do ostatních archivovaných dokumentů (návrhy na 

kandidáty, volební lístky) může nahlédnout na základě písemné žádosti jakýkoliv člen akademické obce bez souhlasu 

volební komise AS. Dr. Povová  a Mgr. Holíková se přiklonily k ponechání souhlasu. K většině dokumentů se nahlíží se 

souhlasem. 

 

 

3. Článek 6 odst. 11 děkan je zvolen nadpoloviční většinou všech senátorů, odvolán 2/3 senátorů.  

Vyjádření: Dle par.27 ost.3 3) O návrzích zejména podle odstavce 1 písm. g) se akademický senát fakulty usnáší tajným 

hlasováním. Návrh na jmenování děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů 

akademického senátu fakulty; návrh na jeho odvolání je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů 

akademického senátu. 
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 Závěr: 

 Legislativní komise se shodla a doporučuje projednání návrhu VaJŘ AS LF OU na zasedání senátu 12.2.2013. 

Navrhuje, aby děkan LF OU předložit návrh senátorům v režimu změn s komentářem k uvedeným změnám nejpozději 

týden před zasedáním senátu. 

Komise navrhuje účast právničky OU Mgr. Kočířové na zasedání AS LF OU 12.2.2013. 

  

 

Zapsal  Bar , Povová 

 

 

 

 

 


