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PŘÍTOMNI: 
Komora akademických pracovníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., doc. 
MUDr. Michal Hladík, Ph.D., Mgr. Jaroslava Chylíková, RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D., PhDr. Radka 
Kozáková, Ph.D., doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.,, doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., MUDr. Eva 
Mrázková, Ph.D., MUDr. Jana Povová, Ph.D., Mgr. Markéta Skalná, Ph.D., RNDr. Hana Sochorová, 
Ph.D., , PhDr. Renáta Zeleníková, Ph.D. 
 
Komora studentů: Bc. Klára Adamčíková, Zdenka Durďáková, Mgr. Hana Lukšová, Bc. Veronika 
Ovesná, Tereza Rykrová, Marian Sznapka, Mgr. Roman Végh, DiS., Jakub Vysocký,  
 
JEDNÁNÍ ŘÍDIL: předseda senátu Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 
 
NEPŘÍTOMNI: prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc. 
 
HOSTÉ:  prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., Ing. Jana Poloková, prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., Mgr. 
Ivona Závacká, Ph.D., Ing. Iveta Nevludová, doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., doc. MUDr. Pavel 
Zonča, Ph.D., FRCS 
 
PROGRAM: 
1. Volba místopředsedy akademické komory AS LF OU 
2. Budova INLEK a závazek LF k dofinancování 
3. Složení proděkanů LF OU a jejich kompetence 
4. Různé 
 
Ad 1. Volba místopředsedy akademické komory AS LF OU 
 
V souvislosti s ukončením členství doc. Vrublové v senátu na základě jejího jmenování na pozici 
proděkanky pro nelékařské obory, vyzval předseda senátu k předložení návrhů na nového kandidáta 
na místopředsedu senátu. Dr. Sochorová navrhla Dr. Povovou, která s kandidaturou souhlasila. 
Předseda senátu vyzval přítomné k hlasování o volbě nového místopředsedy AS LF OU. Navržená 
kandidátka byla přítomnými senátory schválena. 
 
Hlasování: 

Pro: 18 Proti nebo zdržel: 3 

 
Ad 2. Budova INLEK a závazek LF k dofinancování 
Předseda senátu vyzval přítomné hosty k prezentaci příspěvků k výše uvedenému tématu. 
Děkan LF OU doc. Zonča ocenil úsilí rektorátního týmu při zajištění rekonstrukce budovy INLEK, na 
kterou je LF hrdá. Budova je spojena s finančními náklady a závazkem 11 mil. Kč, který je smluvně 
upraven a rozložen do 3 splátek (prosinec 2014 – 5 mil. Kč, duben 2015 – 3 mil Kč, duben 2016 – 3 
mil Kč). LF OU si je vědoma, že na rekonstrukci budovy přispívaly všechny fakulty OU a akceptuje 
finanční závazek. 

Rektor a kvestorka OU shrnuli vývoj rekonstrukce budovy z pozice OU. Projekt byl podán v rámci 
operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v prioritní ose 4, která byla specifická podílem 

http://rektorat.osu.cz/index.php?idc=13409
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uznatelných nákladů ve výši 85%. Zbývající část nákladů bylo nutné uhradit příjemcem dotace, tzn. 
OU. Další specifikum bylo dáno limitní částkou celkového rozpočtu projektu, která činila 360 mil. Kč. 
Spolupodíl OU z této částky tedy zahrnoval 60 mil. Kč (15%). Po delším zvažování se OU v zájmu 
rozvoje LF OU rozhodla za těchto podmínek projekt podat.  

60 mil. Kč bylo zajištěno každoročním snížením dotace OU ze strany MŠMT po dobu 4 let (tzn. 4 
splátky po 15 mil. Kč). Na dofinancování se tedy podíleli všechny fakulty OU (OU nemá pro tyto účely 
žádný centrální finanční fond a rezervy). Ve 4 roce splácení se součet plateb zvýšil na 20 mil. Kč. Pod 
vlivem technických problémů na stavbě se zjistilo, že limitní částka 360 mil. Kč nebude dostačující a 
zbývající část nákladů bude nutné uhradit opět z vlastních zdrojů. Navýšení rozpočtu stavby nešlo 
zohlednit v projektu. 

Dle kvestorky OU byl projekt podán v roce 2009 na základě aktuální projektové stavební 
dokumentace. Do roku 2012 usilovala OU o získání dotace a za 3 roky se stav budovy – nekryté 
stavby, postupně zhoršoval. Na začátku roku 2012 se na základě nového technického posouzení 
zjistilo, že stavba je ve výrazně horším stavu. Musela být přehodnocena statika stropů a vybudovány 
nového podlahy ve třech podlažích, včetně nové střechy. Tyto vícepráce navýšily rozpočet o 19 mil. 
Kč, které již nebylo možné díky limitní částce zohlednit v projektovém rozpočtu. OU vešla s MŠMT 
v jednání ve snaze vyjednat dofinancování této částky ze strany ministerstva. Po roce a půl nebylo 
jednání bohužel úspěšné.  

AS OU odsouhlasil na svém jednání ze dne 17. 2. 2014, že nadlimitní částka bude uhrazeny ve výši 5 
mil. Kč OU podílem jednotlivých fakult a 11 mil. Kč pak LF OU (4 mil. Kč se podařilo uspořit při 
rekonstrukci). Na základě usnesení senátu OU byla tato dohoda s LF OU smluvně upravena a 
dohodnuta úhrada částky ve 3 splátkách (prosinec 2014 – 5 mil. Kč, duben 2015 – 3 mil Kč, duben 
2016 – 3 mil Kč) 

Projekt stále pokračuje (konec projektu červen 2015), další náklady v roce 2015 jsou na vrub 
rektorátu (mzdové náklady na 3 pracovníky rektorátu budou uhrazeny z režií jiných projektů). 
Očekává se řada kontrol projektu, jejichž výsledek může znamenat vznik dalších neuznatelných 
nákladů (odvody, penále). OU vytvořila v roce 2014 s přispěním jednotlivých fakult fond na případné 
komplikace (aktuálně ve výši 3 mil. Kč) pro celou OU, ze kterého by případně bylo možné další 
neuznatelné náklady uhradit.  

 

Tajemnice LF OU shrnula formou prezentace vývoj a ekonomické dopady rekonstrukce budovy 
z pozice LF OU, podrobněji viz. příloha. 
 
Předseda senátu otevřel k příspěvkům hostů diskusi. 
Doc. Martínek postrádal v prezentaci p. tajemnice návrh rozpočtu na rok 2015, aby senátoři mohli 
lépe posoudit dopady dofinancování 11 mil. Kč na LF OU. Finanční dopady vnímá jako ohrožující ve 
vztahu zajištění výuky klinických předmětů ve FNO (výuka je personálně a finančně rok od roku 
nákladnější, každoročně se navyšuje na půdě FNO počet studentů medicíny). 
Dr. Dvořáček taktéž vyjádřil obavy týkající se dopadu finančních závazků k budově INLEK na provoz 
pracovišť při každoročním snižování rozpočtu o cca 30%.  
Rektor OU upozornil, že je potřeba se celkově připravit na klesající příjmy pro OU ze státních dotací. 
Budou se měnit koeficienty za kvalitu a počty financovaných studentů. Velké univerzity prosazují 
vlastní, pro ně výhodné parametry, např. zahraniční granty. Fakulty budou nuceny minimalizovat 
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náklady (administrativní, personální, oborové…) a hledat další zdroje financování (zejména pak 
celoživotní vzdělávání, zahraniční pobočky, Statutární město Ostrava, Krajský úřad MSK). I dle doc. 
Vrublové dochází k poklesu státních dotací a návazně počtu studentů a personálního obsazení u 
většiny univerzit v ČR. Je podle ní potřeba se zaměřit na pracovištích na CŽV a spolupracovat. 
Dr. Závacká připomněla, že LF jako jedna z mála fakult každoročně zohledňuje pokles příjmů 
snížením počtu přijímaných financovaných studentů. Ve srovnání s jinými fakultami se chová 
disciplinovaněji. Dle tajemnice nebyla LF v roce 2009 vyzvána jako jiné fakulty k doplnění počtu 
financovaných studentů.  
Dle rektora OU je potřeba spíše analyzovat jak se uzavření oborů a snížení počtu studentů projevilo 
na snížení mzdových nákladů a změně personální struktury na pracovištích.  
Dr. Martínek dále upozornil, že k 1. 3. dojde ke změně vedení OU a proto je vhodné vejít s tímto 
vedením v jednání ve věci potvrzení původních dohod mezi LF a vedením OU ve vztahu k budově 
INLEK.  
Dr. Závacká souhlasila s potřebou vytvořit s novým vedením dohodu o způsobu úhrady budoucích 
nových neuznatelných nákladů na budovu INLEK z rozpočtu OU.  
Dr. Jiříka zajímalo, jak dofinancování částky 11. mil Kč ovlivní plánované stavební úpravy na budově 
ZW. Dle tajemnice je v současné době zpracováván stavební firmou projekt, objevily se problémy se 
statikou budovy a čeká se na celkové vyčíslení předpokládaných nákladů. Na budovu ZW by se měl 
dle generelu přesunout děkanát. Na rekonstrukci měly být použity našetřené finanční prostředky 
z FRIMU, které budou na tuto stavební akci chybět. 
Dr. Závacká se dotazovala na možnost změny poměru rozdělování financí ze zahraniční pobočky 
Lugano ve prospěch LF (současný poměr je 70% LF x 30% rektorát). Dle vyjádření rektora dojde 
k úpravě tohoto poměru na 85% LF x 15% rektorát.  
Tajemnice Ing. Nevludová upozornila, že nejde o výrazně velké částky do rozpočtu LF (v roce 2014 
se jednalo o 2,5 mil. Kč, v roce 2015 se bude jednat o 2 mil. Kč). Dle rektora 150 studentů oboru 
fyzioterapie na zahraniční pobočce Lugana přináší univerzitě čistý příjem za rok ve výši 7,5 mil. Kč. 
Navýšení poboček by v případě 100 studentů přineslo 5 mil. Kč. Jedná se o administrativně a 
organizačně náročnou práci. Dle tajemnice nejsou v 7,5 mil. Kč zohledněny náklady a odvody 
rektorátu.  
Doc. Hladíka zajímalo, jestli uhrazení 11 mil. Kč bude mít přímý dopad na rozpočet, zejména pak na 
výši mezd. Dle vyjádření tajemnice dojde k úhradě 11 mil. Kč z naspořených rezervních fondů LF. 
Nebudou však moci být financovány rozvojové aktivity na LF. V roce 2016 pak bude chybět cca 760 
tis. Kč na dofinancování 11 mil. Kč ve fondu, v roce 2015 bude nutné najít úspory pro převod této 
částky do fondu pro účely roku 2016.  
 
Předseda senátu uzavřel diskusi. Na jejímž základě se senátoři dohodli, že na březnové zasedání 
senátu pozvou nového rektora OU ve věci potvrzení stanoviska nového vedení OU k původní dohodě 
mezi LF a vedením OU ve vztahu k budově INLEK.  
 
Senát LF OU bere závazek LF k dofinancování budovy INLEk na vědomí. 
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Ad. 3 Složení proděkanů LF OU a jejich kompetence 
Děkan LF seznámil přítomné s novou strukturou vedení LF OU. Do vedení jmenoval tyto proděkany: 

- doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D. - proděkanka pro vědu a výzkum a zahraniční vztahy 
- prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. - proděkan pro lékařské obory (postgraduální vzdělávání) 
- Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. - proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání 
- doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. - proděkanka pro nelékařské obory. 

 
Pozice proděkana pro lékařské obory bude zaměřena na lékařské specializační vzdělávání – 
postgraduální vzdělávání.   
Pozice proděkana pro nelékařské obory bude zaměřena na koordinaci vývoje nelékařských oborů na 
LF OU. 
Změna struktury vedení bude zakomponována do organizačního řádu LF OU. Nový návrh řádu, kde 
dojde i k úpravě názvů některých pracovišť bude AS předložen na dalším zasedání.   
 
Předseda senátu otevřel diskusi: 
P. Vysockého zajímalo, pod koho bude spadat studijní agenda. Dle vyjádření děkana nebude  
doc. Vrublová zasahovat do agendy studijního oddělení, bude pouze navrhovat malému kolegiu 
děkana počty přijímaných studentů jednotlivých nelékařských oborů na základě shromážděných 
informací.  Studijní agendu nelze administrativně rozdělit, zůstává plně pod proděkankou Závackou. 
 
Senát LF OU bere informace o složení proděkanů LF OU a jejich kompetencích na vědomí.  
 
 
 
Další jednání senátu proběhne dne 9. 3. 2014, 13. 4. 2014 a11. 5. 2014 a to vždy, pokud nebude 
stanoveno jinak, od 16:00 v zasedací místnosti děkana. 
 
 
Zápis 
zpracoval: Mgr. Monika Střelková 16. 1. 2015 podpis 
schválil: Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 21. 1. 2015 podpis 
kontroloval:            MUDr. Jana Povová,Ph.D.                    20. 1. 2015            podpis 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Prezenční listina 
Příloha č. 2: Prezentace – tajemnice LF OU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Prezenční listina 
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Příloha č. 2: vývoj a ekonomické dopady rekonstrukce budovy z pozice LF OU 
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