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PŘÍTOMNI: 
Komora akademických pracovníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc., 
MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Chylíková, PhDr. Radka Kozáková, MUDr. Eva 
Mrázková, Ph.D., MUDr. Jana Povová, Ph.D., RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. PhDr. Renáta Zeleníková, 
Ph.D.  
 
Komora studentů: Zdenka Durďáková, Mgr. Hana Lukšová, Marian Sznapka, Mgr. Roman Végh, DiS. 
 
JEDNÁNÍ ŘÍDIL: předseda senátu Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 
 
OMLUVENI: Bc. Klára Adamčíková, MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., 
MBA, doc. MUDr. Petr Krupa, CSc., doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., Mgr. Markéta Skalná, Ph.D., 
Bc. Veronika Ovesná, Tereza Rykrová, Jakub Vysocký 
 
HOSTÉ: doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS 
 
PROGRAM ZASEDÁNÍ: 
 

1. Kooptace doc. Grundmanna 
2. Specializační vzdělávání 
3. Příprava Ph.D. Programů pro všeobecné lékařství 
4. Příprava studia v angličtině pro všeobecné lékařství 
5. Financování LF OU a Spolupráce s rektorátem OU 

 
Ad. 1 
Předseda senátu přivítal nového člena senátu doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc., který byl po 
rezignaci RNDr. Vítězslava Jiříka, Ph.D. kooptován do AS LF OU. 
 
Ad. 2 
Děkan LF poděkoval přítomným senátorům za účast a předložil senátorům otevřený dopis. Následně 
seznámil senátory s postoji vedení LF, o strategii, záměrech a o tom, co vedení LF znepokojuje. 
Seznámil senátory s aktuálními kroky. Seznámil senátory s realizovanou smlouvou mezi LF OU a MZ 
ČR o specializačním vzdělávání a o zavedení CŽV do Všeobecného lékařství. Zdůraznil, že tyto kroky 
výrazně přispějí k odborné i ekonomické stabilitě LF OU. Tento krok je zásadní v rámci vývoje LF a je 
potřeba zdůraznit, že se aktuálně řadíme k ostatním fakultám v ČR. Z právního hlediska je nyní 
možné provádět atestace ve všech oborech, s výjimkou praktického lékaře. Otevření možnosti CŽV 
pro Všeobecné lékařství s sebou přináší zcela naplněné ročníky a financování z jiných zdrojů než 
MŠMT. Dle děkana je díky tomu zvýšený příjem na rok 10 mil korun pro LF, což s sebou přináší 
zásadní objem financí v rozpočtu LF OU. Dále děkan LF zmínil podepsání smlouvy mezi LF OU a 
univerzitou v Abú Dhabí. Jde o obecnou rámcovou smlouvu na základě, které budou moct přijet 
lékaři z arabských emirátů k nám. Již proběhly krátkodobé stáže v rámci oborů gynekologie, 
chirurgie, interny a kardiologie. Do budoucna je zvažováno přijetí také studentů z této oblasti. Děkan 
LF konstatoval, že všechny tyto kroky, které jsou prováděny, jsou cílené ke stabilizaci LF OU po 
stránce ekonomické, tak i odborné.  
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Ad. 3, Ad. 4 
Děkan LF OU zdůrazňuje, že dominantním problémem současnosti je financování LF OU. S tímto 
výrazně souvisí úkoly pro letošní akademický rok. Je vyvíjena aktivita pro přípravu na anglickou 
mutaci všeobecného lékařství a Ph.D. programů Všeobecného lékařství. Dále byla fakulta oslovena 
britskou univerzitou pro výuku v oboru Ošetřovatelství. Vize, která byla původně vyvíjena v rámci 
akreditace oboru Ošetřovatelství, možnost studia v anglickém jazyce nebyla uskutečněna pro 
nezájem Novou myšlenkou je tedy oslovení potenciálních zájemců např. z Polska a Ukrajiny. 
Vzdělávání by probíhalo na LF OU ve spolupráci britskou univerzitou. Absolventi by získali diplom na 
základě, kterého by měli možnost pracovat ve Velké Británii. Je to také jeden z dalších úkolů, který 
může přispět k dalšímu rozvoji LF OU. 
 
Ad. 5 
Financování LF a spolupráce s rektorátem OU 
 
Děkan LF OU vyjadřuje své obavy z důvodu fragilní ekonomiky LF OU. Děkan LF OU vysvětluje 
problematiku financování senátorům a sděluje své obavy z hlediska dalšího rozvoje LF OU, který se 
v poslední době velmi akceleruje. 
 
LF OU získává finance z MŠMT, ale je rovněž závislá i na jiných zdrojích získávání financí. Jedním 
z důležitých zdrojů je financování z města. Děkan LF OU vyjadřuje obavy z hlediska skutečnosti, že 
končí pětiletá dotace města Ostravy pro LF OU (celkově tato částka činila 40 mil korun za pětileté 
období). Upozorňuje také na fakt, že proces vývoje LF OU stále není dokončen. V případě, že by byla 
ukončena dotace města Ostravy, došlo by k zásadnímu podfinancování LF OU. 
Vedení LF OU vždy připravovalo podklady rektorovi OU, který má jako jediný mandát k jednání 
s  primátorem města Ostravy. Děkan LF OU vyjadřuje obavy o nedostatečném předání informací, 
z hlediska důležitosti o finanční potřebě naší fakulty. Do dnešního dne nebyla LF OU přislíbena částka 
z města Ostravy. 
Dále děkan LF OU vyjadřuje znepokojení v rámci strategického lánu OU. Tato navrhovaná strategie 
OU s sebou samozřejmě přináší rovněž finanční zátěž. Lékařská fakulta nemůže podpořit tuto 
strategii bez předložení analýz finančních dopadů na fakultu a dalšího potencionálního omezení již 
tak napjatého rozpočtu LF OU. Mnohé záměry a plány rektorátu OU jsou v řadě věcí dobré, ale 
bohužel jsou plánovány bez ekonomického zázemí. Děkan LF v této souvislosti upozorňuje, že nelze 
již navyšovat finance pro rektorát OU vzhledem k už tak omezenému rozpočtu, který má LF OU 
k dispozici. Děkan LF OU se proto domnívá, že na základě dlouhodobé strategie dojde také 
k potencionálnímu navyšování financí. 
Vyjadřuje svou obavu z nepředložení finanční analýzy a dopadů těchto plánů. S rektorem OU již 
několikrát ústně projednával svou obavu o ekonomické stabilitě LF OU, aktuálně je tato situace bez 
odezvy. Přesto hodnotí velmi kladně spolupráci s panem rektorem. Vzhledem k této situaci je nucen 
přistoupit k písemné formě vyjádření a to formou otevřeného dopisu. Děkan LF OU seznámil 
senátory s obsahem otevřeného dopisu. S plným respektem k vedení OU si touto formou dovoluje 
upozornit na potenciálně zvýšenou zátěž a zároveň chce vyjádřit obavy, že jednání s městem nejsou 
ukončena a také chce upozornit na zásadní odliv financí z LF OU v rámci dofinancování INLEK. Děkan 
LF OU také zmiňuje souvislost s výzkumnými projekty, kde nebyla vytvořena finanční rezerva 
minulým vedením LF OU. Jedním z dalších kroků by bylo vytvoření fondu finančních rezerv pro 
spoluúčast na budoucích vědeckých výzvách.  V případě, že by se ukončila dotace města Ostravy, 
tak by došlo k zásadnímu podfinancování LF. S tímto by také souvisely další restrikce v rámci LF OU, 
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ke kterým byla LF OU nucena již přistoupit v letošním roce. Cílem je tedy zajistit kvalitní financování 
na další rok. 
 
Děkan LF OU požádal senátory o jejich názory na uvedená fakta. 
 
Diskuze 
Doc. Grundmann se vyjádřil kladně. Souhlasí s návrhem požadovat po rektorátu LF OU písemné 
doložení finančních dopadů v rámci strategického plánu pro LF OU. Pokládá za důležité získat 
konkrétní finanční dopady strategického plánu OU. Upozorňuje na nespočet bodu uvedených ve 
strategickém plánu a zejména na obecnost těchto bodů. Z tohoto důvodu navrhuje pozvání rektora 
OU na příštím zasedání akademického senátu LF OU. 
Děkan LF OU opět apeluje na předložení písemných podkladů k finančním dopadům pro LF OU. Také 
zdůrazňuje, že bez předložených podkladů by neměla být podpora v rámci velkého senátu. 
Dr. Chmelová také souhlasí se zasláním otevřeného dopisu rektorovi OU. Vyjadřuje své znepokojení 
nad situací, rektor OU ve svém předvolebním slibu zdůrazňoval podporu LF OU a nasloucháním 
potřebám mladé generace. Navrhuje setkání souběžně i s náměstkem primátora pro zdravotnictví, 
který má podle jejího názoru blízko k LF OU. Apeluje na vysvětlení potřebnosti financí pro rozvoj LF 
OU. 
Děkan LF OU opět vysvětluje, že nemá mandát k jednání s vedením města Ostravy. V tomto směru 
vidí problém v nemožnosti dostatečně tlumočit potřeby LF OU. Děkan LF OU zkoušel osobní schůzku 
s vedením města Ostravy, žádost byla odmítnuta.  
Dr. Bužga zdůrazňuje, že pouze statutární orgán má mandát v jednání s městem. LF nemá právní 
subjektivitu.  
doc. Čermáková se přiklání k návrhu doc. Grundmanna pozvat rektora OU na příští zasedání senátu 
LF OU. Poukazuje na to, že touto formou lze jednoznačně ukázat, že stojíme jednotně za vedením 
LF OU, které toto komunikuje s rektorátem OU. 
Děkan LF OU opět zmiňuje, že financování je opravdu vitální věc a restrikce v podobě 8 mil. Kč v něm 
vyvolává obavy. Upozorňuje i na ústní dohody s bývalým rektorem OU prof. Močkořem v rámci 
zahraničních poboček. (původní rozdělení financí ze zahraničních poboček bylo 70:30. Předchozí 
rektor OU slíbil rozdělení na 80:20. Dle děkana pak na konci loňského roku byla učiněna ústní dohoda 
s tehdy ještě prorektorem Latou o kompletním přerozdělení prostředků ve výši 100 % na LF, žel 
nenaplnilo se.) 
Mgr. Végh má obavy z jednání a také vyjadřuje nepochopitelnost faktu, že musí vedení LF OU 
přistoupit ke krokům v podobě otevřeného dopisu i přes předvolební sliby rektora OU. 
Děkan LF OU poznamenává, že jednání o financích jsou vždy složitá, sám zná tuto složitou situaci 
z hlediska vedení LF OU. Podotýká, že rektor OU může narážet na podobné potíže s vedením města 
Ostravy. Uvádí, že dotace města Ostravy činí 50 mil. Kč za rok na podporu školských zařízení, která 
jsou zřizovaná na území města Ostravy. Nejprve je schvalována finanční suma městem Ostravy a 
poté jsou individuálně projednávány žádosti. Avšak z naší strany může žádost zaslat pouze rektor 
OU, jak již bylo uvedeno v předchozích slovech. 
Dr. Bužga vyjadřuje obavy z časové tísně pro podání žádosti a také zdůrazňuje, že se jedná o 
dlouhodobý proces. K pozvání rektora OU se vyjadřuje kladně. Dle jeho názoru je důležité požadovat 
potřebné materiály, aby mělo toto setkání tížený výsledek.  
Dr. Povová souhlasí s Dr. Bužgou a zdůrazňuje také důležitost připravenosti senátorů, aby byli 
schopni argumentovat v rámci dialogu s rektorem OU.  
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doc. Grundmann také vyjadřuje souhlas. Žádá zejména konkrétní informace ke strategickému plánu. 
Jak již zdůraznil, informace zde uvedené jsou velmi obecné. Zmiňuje rozdělení priorit podle 
stanovených kritérií. Upozorňuje, že výsledkem hodnocení by měly být počty článků s IF, počty RIV 
bodů, počet Ph.D. studentů. Toto jsou výsledky vědy a výzkumu, které vedou ke zkvalitnění fakulty. 
Děkan LF OU vyjadřuje své subjektivní neoficiální stanovisko. Sděluje, že tento dokument dostal 
v průběhu jara k připomínkování a vidí v tom rizika ze strany zapojení LF OU. Obavy vidí do 
budoucnosti při zapojení do velkých projektů, protože fakta uvedená ve strategickém plánu jsou 
závazná. Další handicap – v rámci strategie nejsou finance na rozvoj všeho, ale je potřeba vytvořit 
určité specializace, které budou jednoznačné, což v tomto dokumentu také postrádá. 
Dr. Sochorová uvádí připomínky k dopisu z hlediska formulace vět, které se týkají studia. 
 
16:30 Děkan LF OU odchází. 
Dr. Bužga navrhuje vyjádření senátu ke krokům rektorátu vůči LF OU. Navrhuje pozvání rektora. 
Vzhledem k časovému tlaku je navrhováno setkání AS LF společně s rektorem OU na 6. 10. 2015.  
Dr. Povová se vyjadřuje k nutným restrikcím, které proběhly už i v letošním roce. Vyjadřuje 
pochopení k těmto krokům, avšak uvádí zkušenost ze svého pracoviště. Je velmi složité dělat 
restrikce u dobře pracujících zaměstnanců. Zdůrazňuje, že nedostatečná motivace zaměstnanců 
může být v konečném důsledku problém v celkovém rozvoji LF OU. 
Dr. Chmelová souhlasí a poukazuje na otevřený dopis děkana LF OU, který tento faktor přesně 
definuje v dopise. 
Dr. Sochorová připomíná, že problém skrývá mzdový předpis, který je starý již 8 let. 
Dr. Bužga navrhuje možnost dotazování na tuto problematiku rektora OU. Zmiňuje, že tvorba 
nového mzdového předpisu je již přislibována 2 roky. 
Dr. Sochorová připomíná, že toto byl i jeden z cílů v předvolebním období pana rektora OU 
Dr. Bužga vyjadřuje obavu z nově vytvořených pracovních míst na rektorátu OU 
Dr. Sochorová vidí v nově vzniklých centrech instituce krásnou ideu, avšak z finančního hlediska 
projevuje velkou skepsi 
Dr. Povová upozorňuje, že rektorát OU by měl pomáhat a ne komplikovat rozvoj a fungování 
jednotlivých fakult 
doc. Čermáková LF OU ještě není plně etablována mezi lékařskými fakultami. Dokud nebude Ph.D., 
anglická mutace, habilitace, tak stále je LF ve vývoji a na rozvoj je potřeba financí. 
Dr. Chmelová vznáší dotaz, zda si akademický senát může pozvat hosta. 
Dr. Bužga ano, může představitele vedení OU a fakult. 
Dr. Chmelová ukazuje na nedostatek lékařů ve MNO. Zdůrazňuje, že město musí zajímat, kde je 
získá. Vedení města musí zajímat, co se děje na univerzitě a zda je studium udržitelné. Doporučuje 
tyto pohledy prezentovat před náměstkem ve zdravotnictví. 
doc. Čermáková nastiňuje AS LF, že toto již bylo prezentováno prezentace na radě MSK v červenci - 
jako jeden z bodů byla LF OU prezentováno jako vychovatel budoucích lékařů i pro tento region. 
Problémem v této komunikaci s městem je fakt, že mandát má pouze rektor OU. Z města od 
primátora přišlo doporučení, že je ochoten jednat pouze s rektorem OU. 
Doc. Grundmann chápe tuto situaci, ale zdůrazňuje, akademický senát má také určité pravomoci. 
Hodnotí kladně návrh na pozvání zástupců města. Pouze pro získání informací. 
Dr. Chmelová navrhuje apel na komisi města. Myslí si, že je vhodné informovat, co nejvíce 
kompetentních osob.  
Dr. Bužga navrhuje pouze pozvat rektora OU. 
Doc. Grundmann má dotaz na postoje kraje. 
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Dr. Bužga reaguje se slovy, že kraj je LF OU nakloněn, ale nevypisuje účelové dotace. Kraj vypisuje 
OPV projekty. Zdůrazňuje, že z hlediska běhu fakulty jsou klíčové zdroje z města. Vyjadřuje skepsi 
z pozvání osob z města. Mohlo by to mít kontraproduktivní dopad pro LF OU, a to pozvání rektora i 
primátora. Efektivněji vidí pozvání rektora OU a žádat ho o vysvětlení, jak bude dále probíhat 
financování univerzity a jak se to dotkne fakulty. A jaká bude další podpora univerzity na další 
období. Zmiňuje také, že ve srovnání s rozpočtem s ostatními lékařskými fakultami disponuje 
rozpočet LF OU ve srovnání méně než 10 %. Apeluje zejména na senátory AS OU. Je potřeba tlačit 
na vedení OU. Zmiňuje také, že lékařská fakulta jako přidaná hodnota OU byla klíčová při 
zhodnocování OU při spojení s VŠB. OU by si měla uvědomit, že lékařská fakulta není jen přívažek, 
ale důležitá fakulta a to zvláště pro budoucnost. 
Dr. Chmelová konstatuje, že to souvisí s historií fakult. LF OU je ve vývoji a proto také potřebuje 
podporu města 
doc. Čermáková navrhuje 2 kroky, a to otevřený dopis rektorovi OU a pozvání rektora OU. 
Dr. Chmelová má dotazy ke smlouvám.  
Dr. Bužga podpora města smluvně v písemné formě končí letos k 31. 11. 2015. Zdůrazňuje, že vedení 
univerzity bylo několikrát upozorňováno, avšak nepodniklo v této věci žádné kroky. Navrhuje 
usnesení a jako jeden z výstupů pozvání rektora OU a reakce na dopis. Navrhuje možnost i hosta ze 
strany pana rektora OU, avšak na začátku zasedání AS OU se odhlasuje, zda má právo host 
komunikovat se senátem. 
Mgr. Végh reaguje na setkání s městem. Zmiňuje událost, kdy lékaři v MNO žádali podporu pro 
projekt Kostka, i přes dohody bylo nakonec vše zamítnuto. Vyjadřuje tímto své obavy z financování 
pro LF OU. 
Dr. Bužga uvádí, že děkan LF OU zašle otevřený dopis rektorovi, rektor vydá stanovisko. Zodpovězení 
dotazů viz. Otevřený dopis odstavec 3. Zmiňuje také, že bývalý rektor OU uvedl i do zápisu, že podíl 
financování ze zahraničních poboček bude 80:20. Nyní nevíme přesnou částku financí z tohoto 
zdroje. 
Dr. Chmelová se také zajímá na přínos financí ze zahraničních poboček na LF OU. Získala informaci 
od minulého děkana, něco přes milion. 
doc. Čermáková se domnívá, že je tato částka určitě vyšší, avšak nechce se pouštět do žádných 
odhadů. Zdůrazňuje, že by měl být jasně deklarovaný poměr financí.  
doc. Grundmann vysvětluje, že je potřeba znát přesnou částku, zda je potřeba v této věci jednat. 
Dr. Povová doporučuje, obrátit se také na proděkanku Závackou, která má toto v kompetenci. 
doc. Čermáková dodává, že i na tajemnici LF OU.  
 
Senát LF OU se následně dohodl na usnesení, které bude adresováno rektoru OU prof. Latovi, které 
mu bude zasláno spolu s pozvánkou na zasedání senátu. Návrh textu dopisu rektorovi: 
AS LF vyjadřuje znepokojení nad kroky rektorátu OU, kdy LF OU nemá dostatečné informace o 
dopadech plánovaného rozpočtu a rozvoje a záměrech OU v nejbližším pětiletém období a zároveň 
si dovoluje pozvat rektora OU na zasedání AS LF k vysvětlení všech kroků, které byly děkanem LF OU 
prezentovány v otevřeném dopise a zároveň k osvětlení bodů, které děkan LF OU v otevřeném 
dopise zaslal. Jednotlivé body: uzavření smlouvy mezi městem Ostrava a prodloužení financování 
všeobecného lékařství, z toho vyplývající přerozdělení finančních zdrojů z města Ostravy vůči OU a 
LF OU, a to minimálně ve stávajícím objemu. Vysvětlení rektora OU o navýšení placení z rektorátu 
od 1.1 2016 z priorit a zahraniční pobočky. 
 
Předseda AS LF na základě jednání se senátory podává návrh na hlasování: 
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AS LF OU vyjadřuje podporu děkanovi LF OU a přijímá usnesení podpory děkana v jednání 
s rektorátem OU. Hlasování k předání mandátu předsedovi AS LF OU k pozvání rektora na příští 
zasedání AS LF OU. Důvodem je vysvětlení kroků, které jsou uvedeny v otevřeném dopise. 
 
Hlasování 
Předseda senátu vyzval přítomné k hlasování. Návrh byl senátory schválen. 
 
Hlasování: 

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel: 0 
 
 
Zápis 
zpracoval: Mgr. Kateřina Vařechová 18. 9. 2015 podpis 
schválil:  Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 18. 9. 2015 podpis 
kontroloval: MUDr. Jana Povová, Ph.D. 18. 9. 2015           podpis 
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Přílohy: 
Příloha č. 1: Prezenční listina 

 


