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PŘÍTOMNI:  
Komora akademických pracovníků: doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., Mgr. Marek Bužga, Ph.D.,            
MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., MUDr. Zuzana Čermáková,  Ph.D., MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., ,  
MUDr. Jana Povová,  doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. 
Komora studentů: Klára Adamčíková, Zdenka Durďáková, Mgr. Tamara Holíková,  Michaela 
Pospěchová, Bc. Miroslav Seidl  
OMLUVENI: MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., , MUDr. Ivo Valkovský 
HOSTÉ: doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., Ing. Iveta Nevludová, Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. 
JEDNÁNÍ ŘÍDIL: místopředseda senátu, Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 
 
PROGRAM: 
1. Schválení návrhu rozpočtu Lékařské fakulty Ostravské univerzity na rok 2013 (dále jen LF OU) 
2. Projednání nového návrhu volebního a jednacího řádu akademického senátu LF OU (dále jen 
VaJŘ) 
3. Projednání nového organizačního řádu LF OU 
4. Ostatní 
 
Ad 1. Schválení návrhu rozpočtu LF OU na rok 2013 
Tajemnice fakulty Ing. Nevludová seznámila v rámci své prezentace přítomné senátory s návrhem 
rozpočtu na rok 2013. Předložila vybrané ekonomické údaje -  podrobněji viz. příloha č. 2: 
Rozpočet LF OU na rok 2013. MŠMT ČR – snížení počtu financovaných studentů u Bc. oborů o 5%, 
u Mgr. oborů o 10%. Potřeba vyrovnávat tento pokles v oblasti institucionální podpory. V roce 
2013 – příjmy o 11 574 tis. Kč vyšší než v roce 2012, přičemž srovnatelné s rokem 2009. Došlo 
k nárůstu příjmů u oborů Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence díky navýšení koeficientu 
finanční náročnosti v roce 2012. Další navýšení příjmů u pracovišť je dáno jejich podílem na výuce 
oboru Všeobecného lékařství. V roce 2013 se předpokládá úspora na energiích (zateplení budov, 
přechod na jiné formy vytápění). V oblasti ediční činnosti je v rozpočtu 0 položka, pracoviště mají 
možnost zajistit ediční činnost na vlastní náklady, příjmy z této činnosti pak zůstávají na pracovišti. 
Nově vyčleněna v rozpočtu podpora VaV  (500 tis. Kč pro publikační činnost autorů, 800 tis. Kč pro 
grantovou činnost) – odměny budou rozdělovány dle předem nastavených jasných kritérií. 
Rozpočet pro rok 2013 byl projednán s jednotlivými vedoucími ústavů a klinik a schválen na 
kolegiu děkana LF OU.  
 
 
Místopředseda senátu otevřel diskusi k tomuto tématu a následně vyzval přítomné senátory k 
hlasování - schválení předloženého návrhu rozpočtu.  
 
Rozpočet LF OU pro rok 2013 byl přítomnými senátory jednohlasně schválen.   
 
Hlasování - Schválení návrhu rozpočtu LF OU na rok 2013 
 
Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se : 0 
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Ad 2. Projednání nového návrhu VaJŘ LF OU 
Místopředseda senátu vyzval děkana LF OU (dále jen děkan) ke komentáři k předloženému návrhu 
nového VaJŘ LF OU. Děkan shrnul vývoj předkládaného návrhu, který je intenzivně připravován a 
diskutován již od 19.2.2013, kdy byl poprvé projednáván.  
Následně místopředseda senátu otevřel ve věci nového návrhu diskusi: 
Dr. Čermáková požadovala zdůvodnění nepředložení varianty 2 návrhu, která byla jedním z 
výstupů ze schůzky pracovní skupiny  pro přípravu VaJŘ LF OU ze dne 18.3.2013. Děkan se nakonec 
rozhodl tuto variantu nepředložit vzhledem k tomu, že neodpovídá potřebě proporcionálního 
zastoupení pracovišť v AS s ohledem na jejich profesní zaměření (teoretických a klinických 
pracovišť).  
Dr. Martínek v souvislosti s předloženým návrhem oslovil 48 osob působících ve Fakultní 
nemocnice Ostrava a současně i na jiných lékařských fakultách v ČR a konzultoval s nimi 
předložený návrh. Dle většiny z nich umělé vytváření sekcí nese riziko komplikací a s ohledem na 
potřebu proporčního zastoupení pracovišt´se nabízí určité řešení navýšením celkového počtu 
senátorů. 
Doc. Bar trvá na volbě nezávislé na organizačním řádu, optimální je pro něj varianta 2 předložená 
jako jeden z výstupů ze schůzky pracovní skupiny  pro přípravu VaJŘ LF OU ze dne 18.3.2013.  
 
Místopředseda navrhl hlasovat o předloženém návrhu tajně. Dr. Čermáková předložila návrh na 
oddělené hlasování po komorách.  
Článek 5, odst. 8. 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.“ 
Přítomní senátoři se nedokázali shodnou na formě volby hlasování a ani o případném způsobu 
hlasování o formě volby hlasování o návrhu (opět tajně nebo po komorách). 
 
Následovala další diskuse: 
Dr. Čermáková trvala na odděleném hlasování po komorách. Byl jí v této věci dle ní svěřen mandát 
hlasovat za Fakultní nemocnici Ostrava. Dle doc. Bára je možnost hlasování po komorách ochranou 
komory, hlasování tajné pak ochranou jednotlivců – senátorů, pro což v této chvíli nevidí důvod. 
Dle vyjádření sl. Durďákové, Dr. Povové a doc. Vrublové stojí senátoři před 2 rovnocennými návrhy 
způsobu hlasování a je tedy logické v této věci hlasovat, pokud zde nepanuje shoda.  
Dle Dr. Čermákové nebyl nový návrh VaJŘ předložen v dostatečné lhůtě před jednáním AS.  
Doc. Bar a Dr. Dvořáček požadovali zdůvodnění nepředložení jedné z navržených variant ze 
schůzky pracovní skupiny  pro přípravu VaJŘ LF OU ze dne 18.3.2013. Dle Dr. Bužgy má děkan 
právo předložit návrh dle svého uvážení a dle Dr. Povové plní pracovní skupina pouze poradní 
funkci a výstupy, ke kterým dojde nejsou pro děkana závazné.  
Dle Dr. Dvořáčka pak taková pracovní skupina pozbývá svůj smysl a navrhuje vyhlásit předčasné 
volby. Dle Dr. Bužgy současná situace není důvodem pro vyhlášení předčasných voleb. Dr. Závacká 
upozornila v této souvislosti přítomné senátory na riziko ohrožení vývoje oboru Všeobecného 
lékařství a dalších oborů, které procházejí reakreditací.  
Dr. Bužga a děkan požadovali od přítomných specifikaci případných nezbytných úprav VaJŘ, aby 
byl pro ně akceptovatelný. Dle Dr. Dvořáčka by LF OU měla převzít model VaJŘ jiné LF v ČR. Děkan 
a Dr. Bužga upozornili Dr. Dvořáčka, že LF OU má jinou genezi a poměrně významné zastoupení 
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jiných nelékařských oborů, na kterých jsme stále jako fakulta finančně závislý. Dle Dr. Čermákové 
se nemáme ohlížet na genezi a rovnou se stylizovat do standardního modelu jiné LF. Dle             
doc. Vrublové je dále potřeba při volbách zohlednit i výši úvazku tzn. % podíl na rozhodovacím 
procesu fakulty. Sl. Durďáková vnímá riziko otevřené volby bez sekcí v rámci komory studentů 
s ohledem  na budoucí početní zastoupení studentů všeobecného lékařství a nelékařských oborů. 
Dle Dr. Povové vychází volební model předloženého návrhu VaJŘ z volebního modelu AS OU. Dle 
Dr. Čermákové tento model nevyužívá žádná z LF v ČR. Děkan opět upozornil na specifika LF OU a 
předpoklad dalšího vývoje jednotlivých klinik a ústavů, který ve svém návrhu zohledňuje. 
Dr. Dvořáček navrhuje navýšení senátorů na 21. Dle Dr. Martínka má nejmenší senát LF v ČR 33 
členů a také by uvítal navýšení počtu.  
Doc. Vrublová a Dr. Čermáková souhlasí s potřebou hledání kompromisního řešení ve prospěch 
fakulty. 
Dr. Dvořáček navrhl ponechat stávající VaJŘ s minimálními nezbytnými změnami a řídit se jím až do 
podzimních voleb a případný nový návrh VaJŘ odložit na další volební období. Dle Dr. Bužgy je 
tento řád problematický a neprošel interním právním auditem. Dle Dr. Dvořáčka nebyl tento audit 
doposud zveřejněn. Dr. Bužga upozornil, že je audit dle dřívějšího zveřejněného vyjádření rektora 
OU zpřístupněn k nahlédnutí na sekretariátu rektora. 
Dle děkana je v tuto chvíli potřeba nalézt optimální řešení, které nebude ohrožovat další vývoj 
fakulty. LF OU usiluje o nastavení podmínek funkční spolupráce s Fakultní nemocnicí a podporu 
vzájemných dobrých vztahů. Děkan se společně se senátory dohodl, že budou hledat vzájemné 
kompromisní řešení ve věci nového návrh VaJŘ.  
 
Ad. 3. Projednání nového organizačního řádu LF OU 
 
Tento bod nebyl na AS projednán. Místopředseda senátu upozornil, že organizační řád nepodléhá 
schválení ze strany AS a je pouze předložen AS na vědomí.  
Místopředseda senátu požádal senátory o elektronické zaslání případných připomínek 
k organizačnímu řádu v rámci režimu změn přímo na e-mail děkana LF OU: 
Jaroslav.horacek@osu.cz a to do termínu 3.5.2013.  
 
Ad. 4. Ostatní 
Místopředseda senátu požádal senátory AS OU o ústní předložení souhrnné zprávy k procesu 
integrace univerzit (OU+VŠB TU) na dalším jednání AS. 
 
Příští jednání AS se uskuteční dne 21. 5. 2013 v 16:00 v zasedací místnosti děkanátu LF OU.  
 
 
Zápis 
zpracoval: Mgr. Monika Střelková 29. 4. 2013 podpis 
schválil: Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 29. 4. 2013 podpis 
                                        
Přílohy: 
Příloha č. 1: Prezenční listina 
Příloha č. 2: Rozpočet LF OU na rok 2013 
Příloha č. 3: Návrh nového Volebního a jednacího řádu AS LF OU 
Příloha č. 4: Organizační řád LF OU 
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Příloha č. 1: Prezenční listina 
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