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Prezenční listina 

Přítomni: Cimerman, Dorko, Dvořáček, Eštok, Horáček, Chmelová, Jarošová, Krupa, 
Martínek, Mrázková, Neiser, Pálmaiová, Plevová, Pohlídalová, Porubän, Richter, 
Sikorová, Svrčinová, Šácha, Štigler  

Hosté: Čermáková, Moravcová, Závacká, Zonča 

Omluveni: Palová, Výborná 

Neomluveni: - 

Přítomných akademiků: 13 

Přítomných studentů: 7 

Akademický senát byl dle VaJř AS LF OU usnášení schopný. 
 
Program zasedání: 

 
1. Dopis děkana LF OU – Procesní vady a návrhy k jednání (Příloha č. 1 Zápisu) 
2. Vysvětlení děkana LF OU k dotazům AS LF OU z jednání 9. 5. 2016 (Příloha č. 2 

Zápisu). Odpovědi a dotazy k rozpočtu LF OU na rok 2016, které byly vzneseny 
na jednání AS LF OU dne 9. 5. 2016 zaslané přílohou: 
a) rozpočet Ostravské univerzity na rok 2016 
b) pravidla poskytování příspěvku a dotací vysokým školám MŠMT,  
c) požadovaná vstupní data vyplývající z informačních systémů. 

3. Různé 
a. návrh na doplnění Volebního a jednacího řádu AS LF OU  
b. žádost o zřízení legislativní a/nebo ekonomické komise AS LF OU  
c. žádost o sdělení jmen a odborné kvalifikace všech poradců, tj. osob, se 

kterými byly konzultovány všechny záležitostí týkající se jednání AS LF OU  
d. žádost o osobní účast všech poradců na zasedání AS LF OU dne 

13. 6. 2016, tj. osob, se kterými byly konzultovány/řešeny všechny 
záležitosti týkající se rozpočtu  

e. žádost o poskytnutí audionahrávky z jednání AS LF OU dne 9. 5. 2016 
f. návrh na jmenování nových členů Vědecké rady LF OU  
g. návrh dalšího rozvoje Ústavu anatomie LF OU (doc. Dorko) 
h. podezření z možného plagiátorství studijního programu (doc. Jarošová) 
i. vysvětlení nestandardního a rychlého převodu senátorky MUDr. Výborné 

na jiné pracoviště, jež nemá příslušné systemizované místo a nesouvisí 
s její odborností  

j. důvody pro vypsání výběrových řízení na senátory AS LF OU (doc. Dorko, 
dr. Dvořáček) bezprostředně po AS LF dne 9. 5. 2016 
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Předseda senátu (dále jména osob bez titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických 
hodností) na úvod zasedání AS LF OU přivítal hosty: v zastoupení rektora OU prorektora 
Hájka, zástupce děkanátu LF OU (děkana, proděkany a tajemnici). Dále přivítal 
kooptovaného člena senátu Horáčka za odstoupeného senátora Hladíka. Současně 
předseda seznámil senátory AS LF s plánem zápisu, který by měl mít poněkud jiný režim 
než ten předcházející. Diskuse bude vydiskutována, provedený zvukový záznam je 
vyhotoven pouze pro pracovní potřebu sekretářky, tak jak to bývá ve správních řízeních 
obvyklé. Dále předseda vyjádřil přání, aby to podstatné, co chceme mít uvedeno 
v zápise AS LF, bylo shrnuto mluvčím stručně v několika větách. Tímto způsobem dojde 
k zestručnění původních dlouhých zápisů na webových stránkách. Ke zvukovému 
záznamu předseda dále uvedl, že i přes určité pochybnosti, je tento trend pořizování 
zvukových záznamů zaveden již z minulosti, a to od jednání bývalého AS LF z 13. 4. 
2015.   

Do pátku (17. 6. 2016) bude vypracován zápis k připomínkování, který bude odeslán 
všem senátorům. Dále předseda požádal senátory AS LF, aby do středy (22. 6. 2016) 
zápis připomínkovali. Do 14 dnů bude zápis zavěšen na webové stránky OU., tj. do 
27. 6. 2016.  

 

V průběhu zasedání AS LF OU však děkan LF trval na doslovném zápisu svých 
vyjádření a právě z tohoto důvodu bude zápis opětovně nepřiměřeně dlouhý. 

 

Předseda všechny senátory seznámil s návrhem programu AS LF. Dále vyzval 
místopředsedu SK AS LF o doplnění předloženého programu o avízované body 
v programu Různé. Současně bude program Různé doplněn o avízovaný bod senátora 
Martínka, týkající se nepříznivé personální situace na LF OU. Na základě následného 
hlasování o programu (ANO - NE - ZDRŽEL SE) byl navrhovaný program schválen.  

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem programu AS LF, program je přijat AS LF. 

 

AD 1) Dopis děkana LF OU – Procesní vady a návrhy k jednání (Příloha č. 5) 
 

Předseda senátu uvedl první bod jednání AS LF, který se týká reakce na dopis děkana 
LF OU Procesní vady a návrhy. Úvodem sdělil, že situace, která vznikla bezprostředně 
po minulém jednání AS LF, pravděpodobně není příjemná nikomu z nás, ale vznikla. 
Jsme dospělí lidé a jsme zde od toho, abychom tuto situaci vyřešili. Dále předseda 
předložil k další diskuzi senátorům návrhy závěrů k jednotlivým připomínkám Dopisu 
děkana. Na začátku svého vystoupení citoval hlavní myšlenku Dopisu děkana: 
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„Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě je mladou fakultou. Jedním z jejích cílů, 
které jsem si jako děkan v misi LF OU vytýčil, bylo rozšiřování demokratických principů 
a akademických svobod. Lékařská fakulta OU se dynamicky rozvíjí a za poslední období 
se odvedl obrovský kus práce.“ K tomuto předseda uvedl, že s těmito slovy musí 
souhlasit.  

Uvedená myšlenka je však v rozporu s dalším obsahem dopisu děkana LF OU, např. str. 
3, odst. 3. „Z nezákonných a nicotných usnesení a dalších procesních chyb je zřejmé, že 
předseda AS LF OU neprokázal dostatečnou kompetentnost pro vedení jednání 
akademického senátu. Situace je o to vážnější, že předseda AS LF OU je dlouholetý 
senátor AS LF OU a současně senátor Akademického senátu OU za Lékařskou fakultu.“ 
K danému výroku předseda dále uvedl, že toto vyjádření v Dopisu považuje za naprosto 
zbytečné až konfrontační k senátorům AS LF. Stejně tak i způsob jednání děkana vůči 
senátorům – studentům i senátorům – akademikům v bezprostředně navazujícím 
období – nátlak, šíření pomluv, dehonestace pedagogů před studenty, vyhrožování, 
výběrová řízení na senátory z řad pedagogů zaměřené na změnu zvoleného 
personálního složení AS LF – považuje za nepřípustné. Jako příklad uvádí abdikační 
dopis senátora Hladíka a odstoupení senátorky Výborné. Pro závažnost obsahu 
abdikačního dopisu byl předsedou senátu tento dopis přečten v plném znění. 

 

„Vážený pane děkane, 

protože se v souvislosti s mým odchodem z AS LF OU vyrojila řada výkladů, myslím, že 
bude dobře vyjádřit se, i když jsem chtěl původně jen tiše odkráčet. 

Na půdě akademického senátu může vzniknout řada názorů, postupů, správných i 
nesprávných.  Samozřejmě, ani některé postupy senátorů z Fakultní nemocnice 
nemusely být vnímány jako bezchybné. Proto jsme Vás pozvali na 8. 6. 2016 
k neformálnímu posezení, abychom si věci v klidu vyjasnili, vydiskutovali a našli cestu 
k další práci ve prospěch Lékařské fakulty a akceptací představ obou stran. 

Dne 3. 6.2016 jste odeslal senátorům AS LF, vedení Ostravské univerzity v Ostravě, 
řediteli FN Ostrava, děkanům fakult Ostravské univerzity, Akademický senát Ostravské 
univerzity a předsedové AS fakult Ostravské univerzity dopis. Jeho obsah je pro mne 
likvidací jakékoli víry v možný dialog. Formální zdeúřední právní tón a formulace s 
emotivními přívlastky, které by jistě v „souboji právníků“ byly diskutabilní. Obsahově se 
v něm práská paragrafy, vyhrožuje a zvedá prst. Následuje pohlazení po srsti se 
zdůrazňováním akademické půdy. Konstatuji, že se jedná o skutečně „pregnantní 
aplikaci akademických svobod“ ... 

To, že na senát své fakulty nastoupí děkan s takovýmto přípisem (pochybuji, že jste ho 

psal sám, bez právníků), je pro mne nepřijatelné. Nechci diskutovat jednotlivosti, 

celkově působí Váš dopis hrozivě. 
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Vážený pane děkane, jsem na konci své mise zejména ve funkcích, které se mi připletly 

osudově do cesty. Nemám zapotřebí být tam, kde nechci a kde cítím, že by v dobré víře 

vynaložené úsilí naráželo na odvety charakteru právních kliček, kroků a případných 

postihů. Toto není můj svět. To je důvod, proč v AS LF nebudu. 

Souhlasím s názorem, že není šťastné komunikovat cestou veřejných dopisů. Bohužel je 

to od jisté doby zavedený způsob. 

Zůstávám v povinné úctě. 

                                                                                         Doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. 

Po přečtení dopisu předseda Dvořáček v nepřítomnosti senátorovi Hladíkovi za práci 
v AS LF OU poděkoval. 

 

Předseda Dvořáček dále předložil k diskuzi senátorům návrhy k jednotlivým 
připomínkám tak, jak byly formátovány v dopise děkana LF senátorům AS LF. Vzhledem 
ke skutečnosti, že byla děkanem napadená rozhodnutí akademického senátu jako 
celku, navrhl, aby po proběhlé diskuzi ke každé připomínce bylo přistoupeno 
hlasováním senátu. Senátorka Svrčinová požádala ve svém vystoupení o to, aby před 
hlasováním byly všem senátorům návrhy v písemné formě předloženy.  

Po ukončení vyhlášené přestávky a rozdání návrhů v písemné podobě jednotlivým 
senátorům, požádal o slovo děkan LF OU. Děkan uvedl, že pro „fakultu, vysokou školu, 
nemocnici, kdekoliv se pohybujeme, to znamená včetně senátu, platí určitá pravidla. 
V okamžiku, kdy tato pravidla jsou porušována, tak musíme na toto reagovat. Tím 
dochází zásadně k porušení principů fungování jakéhokoliv subjektu. K tomuto došlo“. 
Z tohoto důvodu děkan reagoval, takovou výzvou, protože došlo k celé řadě pochybení 
a byl by rád, abychom se vrátili zpátky z této slepé koleje na standardní cestu. Vrátit se 
k podstatě věci, proč toto vzniklo.  

Předseda Dvořáček se děkana LF OU dotázal, zda chce pro zápis uvést jeho reakci 
stručně, nebo v celé šíři. Děkan LF OU souhlasil se zápisem reakce v celé šíři. Dvořáček 
poděkoval za připomínku děkana LF OU. 

Předseda Dvořáček před zahájením diskuze k jednotlivým bodům a před následným 
hlasováním k těmto bodům upozornil na to, že adresátem připomínek byl předseda 
senátu, a proto si dovolil uvedené návrhy k diskuzi připravit k dalšímu doplnění, změně 
nebo úpravě ze strany senátorů.  
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Procesní vady zasedání str. 4 a 5, bod 1 – 12 dopisu děkana LF OU 

Předseda senátu v úvodu uvedl, že řada předestřených pochybení je i v zápisech 
předchozích AS LF OU z funkčního období současného děkana a jeho předchůdce 
Bužgy.  

Předseda senátu dále uvedl, že v bodech 2 a 3 byl napaden průběh hlasování o rozpočtu 
LF OU. Přednesl svůj návrh obsažený v návrhu bodu 1 Stanoviska senátu: „Na prvním 
řádném zasedání nově zvoleného AS LF dne 9. 5. 2016 mohlo dojít k několika 
pochybením, je však nutno uvést že všechna rozhodnutí byla schvalována 
hlasováním v senátu a předseda senátu pouze předkládá názor jako každý jiný člen 
AS LF. Nikdy nebyl dělán nátlak ze strany předsedy senátu na jeho členy, jak mají 
hlasovat. K Vaší výhradě uvádím, že rozpočet nebyl schválen dostatečným počtem 
hlasů a na to má AS LF plné právo. Byly definovány otázky, na které AS LF požadoval 
písemnou odpověď. Na základě vysvětlení všech nejasností AS LF rozhodl o písemné 
odpovědi. Opakované hlasování o rozpočtu by mělo proběhnout, až budou všechny 
nejasnosti vysvětleny. Nejde o obstrukce, jde o vyjasnění všech nejasností v tvorbě 
rozpočtu. Z tohoto důvodu doporučuji předložit návrh opraveného rozpočtu 
k novému projednání“.  

Následně předseda Dvořáček otevřel diskusi. 

Děkan LF OU uvedl přeskočení bodu 1, ve kterém byl jeho návrh z 18. 4. 2016 na zřízení 
legislativní a ekonomické komise. Dotázal se, zda se k tomuto bodu vrátíme. Senátoři 
Plevová s Martínkem upřesnili, že tento bod je v programu dnešního jednání. K tomu 
děkan LF OU opět uvedl, že tento postup řadí k procesním chybám z 18. 4. 2016, kdy 
předseda AS LF rozhodl sám bez možnosti hlasování s tím, že to bylo zamítnuté. 
K hlasování o rozpočtu z 9. 5. 2016 si děkan LF OU myslí, že je standardní, aby 
v okamžiku, kdy se předloží námitky, tyto byly zodpovězeny. V případě že je 
požadovaná písemná podoba této odpovědi, tak je žádoucí hlasování odložit do 
vyjasnění těchto otázek.  

Předseda Dvořáček uvedl, že jsme ve fázi, kdy nemáme schválený rozpočet, a 
požadoval po děkanovi LF OU, aby byl rozpočet upravený na základě připomínek 
senátorů a předložen na dalším jednání AS LF.  

Následně se děkan LF OU dotázal, jestli je anulováno hlasování ve věci rozpočtu, které 
proběhlo na jednání AS LF dne 9. 5. 2016. Předseda Dvořáček k tomu dodal, že o anulaci 
se nejedná, neboť návrh rozpočtu v předložené formě nebyl schválen dostatečným 
počtem hlasů. K tomu děkan LF OU uvedl, že se stala procesní chyba, protože se 
nemělo o rozpočtu vůbec hlasovat, pokud nebyly zodpovězené otázky. Předseda 
Dvořáček dodal, že respektuje děkanův názor a požádal jej o sumarizaci jeho sdělení 
do zápisu. Děkan LF OU trvá na doslovném přepisu. 

Senátor Martínek řekl, že bychom se měli vrátit k procesnímu jednání. To znamená, že 
senát LF OU by měl zaujmout stanovisko k jednotlivým výtkám děkana obsažených 
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v jím zaslaném Dopisu s následným hlasováním o předložených a eventuálně 
upravených stanovisek senátu k těmto výtkám.  

Předseda Dvořáček poděkoval a požádal o diskusi.  

Děkan LF OU zmínil, že „předseda AS je odpovědný za jednání AS, které řídí a v tom 
považuje za jednoznačnou chybu, pokud se něco předloží, jsou vznesené otázky a není 
možné na tyto otázky odpovědět. To není standardní proces, pokud se přistoupí 
k hlasování, aniž by se zodpověděly otázky.  

Předseda Dvořáček k tomu uvedl, že senát reaguje na body 2 a 3 čtvrté strany jeho 
Dopisu. To znamená, že toto není hlasování o rozpočtu, ale reakce senátu na tyto body, 
které uvedl jako námitku v dopise. Předseda Dvořáček považuje za žádoucí řešit danou 
situaci předložením nově upravené verze rozpočtu na nejbližším jednání senátu, neboť 
původní verze rozpočtu pro celou řadu zásadních připomínek, na které bylo ze strany 
senátu písemně upozorněno, nebyla senátem schválena.  

Děkan LF OU uvedl, že pokud nedostal prostor na odpovědi přímo během jednání AS 
LF, to znamená, že mu bylo odepřeno zákonné právo vystoupit při projednávání návrhu 
o rozpočtu, došlo dle jeho názoru jednoznačně k pochybení, vystavuje tím námitku a 
myslí si, že by mělo dojít ke zrušení hlasování o rozpočtu.   

V dalším průběhu proběhla dlouhá a bohatá diskuze děkana, předsedy senátu a 
senátorů k dané problematice, při které se opakovala již dříve předložená stanoviska 
uvedená na 5. a 6. straně zápisu *. 

Předseda Dvořáček se vrací na úvod a předává slovo senátoru Horáčkovi. Ten chce 
připomenout jednu věc, že rozpočet je velice důležitá záležitost pro chod fakulty, a pro 
chod jednotlivých oddělení a ústavu. Jestliže my nebudeme mít dlouhodobě rozpočet 
schválený, nemůžeme čerpat peníze a blokuje to i finanční situaci potom na rozvoj 
pracovišť. Takže mu nejde o detaily, o kterých se tady bavíte, ale spíš o tu faktickou 
věc, kdy budeme moci rozpočet začít čerpat. Senátor Martínek uvádí, že má informace 
jiné, chtěl by se proto zeptat, jestli může vyzvat paní tajemnici k odpovědi. Předseda 
Dvořáček dodává, že budeme muset o tomto hlasovat. 

Hlasování: 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s vystoupením tajemnice ohledně dotazů senátora 
Martínka na AS LF. 

Senátor Martínek dodává, že na základě jeho konzultací s ekonomy bylo řečeno, že 
neschválení rozpočtu na LF OU a univerzitě neomezuje nějakým způsobem čerpání 
rozpočtu. Čili existuje v rozpočtu školství něco podobného jako rozpočtové 
provizorium? Je to pravda, nebo ne? 

Předseda Dvořáček se tajemnice dotázal na přesnou specifikaci její odpovědi, aby 
nedošlo k mylné interpretaci toho, co právě řekla. Tajemnice uvedla, určitě rozpočtové 
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provizorium není pojem neznámý, fakulta Univerzity Karlovy tento pojem zná a užívá 
jej. Má jej rovněž v rámci svých směrnic, nebo interních předpisů zakotven. Předseda 
Dvořáček požádal tajemnici o konkretizaci fakulty, kde tento zdroj těchto informací 
najdeme. Tajemnice uvedla, že jde o Matematicko-fyzikální fakultu. Předseda Dvořáček 
požádal o zdroj daného dokumentu. Jak se jmenuje? Tajemnice uvedla Rozpočtové 
provizorium. Senátor Martínek vznesl dotaz, zda institut rozpočtového provizoria 
vyplývá z vnitřních řídících aktů této fakulty, nebo dané univerzity, nebo z vyššího 
legislativního rámce. Tajemnice senátoru Martínkovi upřesnila, že se ptal, jestli existuje 
institut rozpočtového provizoria na VŠ ČR. Tajemnice dodala, že existuje a příklad 
uvedla. Následně se senátor Martínek opět obrátil na tajemnici s dotazem, zda existuje 
institut rozpočtového provizoria na OU? Ano či ne? Tajemnice odpověděla, nevím.  

Předseda Dvořáček poděkoval a předal slovo Jarošové, která uvedla svou osobní 
zkušenost, nezávislou na projednávané problematice. Zjišťovala si osobně u kvestorky 
OU, kdy chtěla vyplatit pohyblivou složku mzdy, zda na OU existuje institut 
rozpočtového provizoria. Kvestorkou OU jí bylo sděleno: „Vysokoškolský zákon pojem 
rozpočtové provizorium nedefinuje, nepracuje s ním a na OU nemáme směrnici, která 
by upravovala rozpočtové provizorium, neznáme to.“  

Předseda Dvořáček si dovolil upřesnit diskusi, která se rozvinula do široka. Vrátil se 
k poslední větě svého návrhu, že doporučuje předložit návrh opraveného rozpočtu 
k novému projednání na dalším AS LF. Jde o jeho návrh k bodu 2 a 3 dopisu děkana LF 
OU.  

Děkan LF OU reagoval na uvedenou větu k předložení návrhu opakovaného rozpočtu 
zopakováním již dříve uvedeného svého stanoviska.  

Předseda Dvořáček požádal děkana LF OU o uzavření diskuse. Oznámil, že AS LF 
9. 5. 2016 nebyl schválen předložený rozpočet, neboť nezískal potřebný počet hlasů. 
Pokud bude děkan napadat procesní stránku daného rozhodnutí, je to v jeho 
kompetenci.   

Předseda Dvořáček poděkoval a dotázal se na další diskusi k této otázce. 

Senátorka Chmelová se dotázala senátorů, jestli byli na tom prvním zasedání AS LF a 
jestli skutečně necítí potřebu se k tomu vyjádřit.  

Senátorka Mrázková uvedla, že jednání je o tom, že si myslí v tuto chvíli, že 
pravděpodobně nemůžeme zrušit to, co už jsme jednou odhlasovali. To znamená, že 
to, co hypoteticky mohlo proběhnout s určitým procesním nedostatkem, by nemělo 
být anulováno. Doporučuje vyslechnutí děkana senátem a hlasování o rozpočtu nechat 
proběhnout na příštím jednání senátu.  

Předseda Dvořáček doplnil, že děkan LF OU bude mít plné právo předložit svůj rozpočet 
navrhovaný na dalším zasedání AS LF tak, jak uzná za vhodné, a tak, aby ho obhájil. AS 
LF je od toho, aby řekl, ano souhlasíme, nesouhlasíme. Senátorka Mrázková k tomu 
uvedla, že si myslí, že to, co chtěl děkan LF OU říct na minulém senátu, a co má 
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připravené pravděpodobně na dnešní senát, bylo na tomto senátu řečeno a senátoři 
pokud mají připomínky k rozpočtu, tak by si je mohli připravit zase na příští jednání AS 
LF.  

V dalším průběhu proběhla znovu dlouhá a bohatá diskuze děkana, předsedy senátu a 
senátorů k dané problematice, při které se opakovaly již předložená stanoviska a která 
svým obsahem kopírovala již diskuzi předchozí označenou * 

 

Po ukončení diskuze navrhl předseda AS LF OU hlasovat o návrhu tak, jak byl předložen 
v bodě 1 písemného zpracování, který měli senátoři před sebou.  

Senátor Martínek navrhl pro právní čistotu volby hlasování o tajném hlasování 
k tomuto bodu.  

Hlasování: 18 pro, 1 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s tajným hlasováním bodu 1. 

 

Hlasování: 12 pro, 6 proti, 2 se zdrželi 

Výsledek hlasování: schváleno 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem opraveného rozpočtu k novému projednání na 
příští AS LF. 

Dvořáček uvedl návrh obsahu návrhu bodu 2 Stanoviska senátu: AS LF OU byly 
předloženy děkanem řídící normy, které nespadají do schvalovacích kompetencí AS. 
Právě z tohoto důvodu jsem požádal děkana LF o specifikaci předkládaných 
dokumentů, jak tomu bylo v minulosti a co je např. na AS OU naprosto běžné. Je-li 
toto problém, pak je zapotřebí předkládaný návrh vždy označit tak, jak je uvedeno 
ve zmiňovaném § 27 zákona č. 111/1998 Sb. z.  

Předseda Dvořáček otevřel diskusi k tomuto bodu. 

Dvořáček předal slovo děkanovi LF, který k zahájené diskusi uvedl, že je standardním 
procesem, při kterém vedení LF OU informuje senátory AS LF o některých záměrech, o 
směrnicích a podobných věcech. Předseda Dvořáček následně požádal děkana o 
dodržování standardního postupu při předkládání dokumentů Senátu totožného 
s postupem na Senátu OU, tzn., že předkladatel uvede u dokumentu, zda žádá senát o 
schválení, rozhodnutí anebo zda dává dokument senátu pouze na vědomí. V následné 
bohaté diskuzi převládl většinový názor, že v těch případech, kdy senát bere něco na 
vědomí, není nutné hlasování. 

Dvořáček nechal hlasovat o vystoupení tajemnice jako nezvaného hosta na jednání AS 
LF. 
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Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s vystoupením tajemnice ohledně dotazu předsedy na AS 
LF. 

Tajemnice uvedla, že § 27 zákona o Vysokých školách uvádí, které pravomoci má AS 
fakulty. Jsou tam výslovně pravomoci napsány. Protože jsme v oblasti veřejného práva, 
kde je takový princip, že co není dovoleno, je zakázáno. To znamená, co je zde uvedeno, 
tak to platí. A platí to v takovém rozsahu a v takových intencích, jak je uvedeno 
v daném zákoně. To znamená, jedná se o taxativní výčet věcí, které řeší AS fakulty. Co 
tam do toho spadá s uvedením, jak to taky AS fakulty řeší. Tajemnice uvedla § 27 
zákona o Vysokých školách. Rozhoduje o zřízení a sloučení fakultních pracovišť, 
schvaluje návrhy vnitřních předpisů, schvaluje rozdělení, schvaluje nebo usnáší se o 
návrhu na jmenování děkana. Uvedla, že to byl jen takový daný výčet. Prostě je zde 
uvedeno, co řeší, to znamená pravomoc, a jak to řeší. Dále je zde odstavec 2, kde se AS 
fakulty vyjadřuje. Zejména říká, že to není taxativní, ale demonstrativní výčet. To 
znamená, může být výčet větší, ale už se jedná o vyjádření a vyjadřuje se například 
k návrhům studijních programů uskutečňovaným na fakultě, ale to už je jenom 
vyjádření. Tady se už nebaví o žádném schvalování, o žádném rozhodování. To je ten 
rozdíl.  

Dvořáček se dotázal k hlasování návrhu bodu 2 Stanoviska senátu, zda bude další 
diskuze. V následné diskuzi převládl názor, že ke každému bodu Stanoviska Senátu 
proběhne hlasování samostatně.  

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 2 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s odpovědí předsedy AS LF. 

 
Předseda Dvořáček uvedl návrh bodu 3 Stanoviska senátu: AS LF OU byly předloženy 
děkanem řídící normy, které nespadají do schvalovacích kompetencí AS. Je tedy 
otázkou, proč byly dokumenty AS vůbec předkládány. 

Předseda Dvořáček po proběhlé diskuzi vyzval senátory k hlasování, zda souhlasí se 
zněním navrhované odpovědi. 

Hlasování: 15 pro, 2 proti, 3 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s odpovědí předsedy AS LF. 

 

Předseda Dvořáček k návrhu bodu 4 Stanoviska senátu uvedl, že usnesením senátu 
o pověření proděkana Ševčíka pro komunikaci s FN Ostrava ve věci přístupu 



LF OU Ostrava Z Á P I S 
z jednání Akademického senátu LF OU 

Strana: 10/3 

Číslo: 3 2016 Datum: 13. 6. 2016 

 

do CARECENTRA FN Ostrava překročil senát své pravomoci taxativně stanovené AS 
fakult zákonem o VŠ. Senát bere na vědomí, že partnerem akademického senátu je 
děkan anebo pozvaný člen akademické obce.  

Předseda Dvořáček se zeptal na další diskusi. 

Děkan v diskuzi doplnil informaci, že vedení FNO po projednání žádosti zaujalo 
k danému požadavku negativní stanovisko. Aktuálně tedy nemají studenti přístup do 
CARECENTRA, nicméně se o tom dále jedná.  

Poté předseda Dvořáček vyzval senátory k hlasování.  

Hlasování: 19 pro, 1 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s odpovědí předsedy AS LF. 

 

Předseda Dvořáček k návrhu bodu 5 Stanoviska senátu uvedl: usnesením senátu 
o pověření proděkana Ševčíka pro komunikaci s FN Ostrava ve věci přístupu 
do CARECENTRA FN Ostrava překročil senát své pravomoci taxativně stanovené AS 
fakult zákonem o VŠ. Senát bere na vědomí, že partnerem akademického senátu je 
děkan anebo pozvaný člen akademické obce. Předseda AS akceptuje tuto výtku 
a v budoucnu budou všechny podněty postupovány tak, jak je uvedeno výše.  

Předseda Dvořáček vyzval následně senátory k hlasování, zda souhlasí se zněním 
odpovědi. 

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s odpovědí předsedy AS LF. 

 

Předseda Dvořáček uvedl návrh obsahu bodu 6 Stanoviska senátu: AS LF OU je 
povinen se zabývat návrhem, který mu předloží kterýkoliv člen AS LF OU. Řešení 
podnětu doc. PhDr. Jarošové, Ph.D. o podezření z možného plagiátorství studijního 
programu opravdu není v kompetenci AS LF.  

Předseda Dvořáček uvedl, že AS LF má právo žádat pro udržení dobrého jména fakulty 
vysvětlení od vedení LF. Uvedený podnět navrhuje projednat samostatně v bodě 
Různé. 

Předseda Dvořáček vyzval senátory k hlasování, zda souhlasí se zněním odpovědi, tak 
jak je uvedeno v bodě 6. 

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s odpovědí předsedy AS LF. 
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Předseda Dvořáček uvedl návrh odpovědi bodu 7 Stanoviska senátu: Prezentaci DZ LF 
ČR nabízenou děkanem nepovažoval senát za přínosnou. DZ LF OU by neměl být kopií 
DZ jiných LF. Tvrzení děkana o jeho nemožnosti vystoupit k Aktualizaci DZ LF OU je 
v rozporu s objektivní skutečností. Ze zápisu AS LF OU ze dne 9. 5. 2016 (bod. č. 5 str. 
9.–10.) vyplývá, že děkan měl možnost k aktualizaci DZ LF OU vystoupit a k tématu 
také opakovaně vystupoval.  

V následné bohaté diskuzi senátorů považoval senátor Horáček seznámení se s DZ 
jiných LF za přínosné. Ostatní senátoři upozornili na tu skutečnost, že předmětem 
kritiky a následného neschválení byla úroveň zpracování DZ a smyslem nebylo 
srovnávání DZ s jinými LF (vystoupení senátora Hladíka na předchozím senátu). 

Senátorka Svrčinová považuje za žádoucí možnost seznámení se s DZ jiných LF na 

některém z příštích jednání AS LF OU. Tento návrh předložil předseda Dvořáček 

děkanovi LF. 

Následovala bohatá diskuze senátorů a děkana ve věci právní možnosti zrušení či 

nezrušení usnesení. Součástí diskuze byla taktéž možnost objektivizace umožnění či 

neumožnění vystoupení děkana k tématu DZ a k Aktualizaci DZ LF OU v roce 2016. 

Místopředsedkyně Plevová uvedla, že k uvedené problematice je v zápise z jednání 

citovaného senátu popsáno pět stránek zápisu. Předseda senátu dále doplnil, že děkan 

LF OU vystoupil na jednání AS LF dne 9. 5. 2016 k  dlouhodobému záměru a jeho 

aktualizaci doloženém v zápisu v rozsahu 4. až 10. strany. 

Následně se Dvořáček dotázal na další diskusi. Poté vyzval senátory k hlasování. 

Senátor Martínek návrh hlasovat o tajném hlasování vzhledem k závažnosti daného 

bodu.  

Předseda Dvořáček navrhl hlasování o tajném hlasování. Jarošová nebyla u tohoto 

hlasování přítomná. 

Hlasování: 11 pro, 7 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno. 

Usnesení: AS LF OU schválil tajné hlasováním k bodu 7. 

Dvořáček zahájil tajné hlasování. 

Hlasování: 13 pro, 2 proti, 5 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno. 

Usnesení: AS LF OU schválil návrh Dvořáčka v doplněném, upraveném znění. 
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Předseda Dvořáček uvedl návrh obsahu bodu 8 Stanoviska senátu: Písemná vyjádření 
požadovaná senátory AS LF OU v termínu stanoveném VJŘ LF OU, tj. ve lhůtě třiceti 
dnů lze zaslat předsedovi AS LF elektronicky. Vyjádření bude předáno senátorům a 
může být projednáno na nejbližším následujícím zasedání AS LF OU.  

Předseda Dvořáček se dotázal na další doplnění. Poté uzavřel diskusi a zahájil hlasování 
k výše uvedené odpovědi předsedy AS LF děkanovi LF OU. 

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 2 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno. 

Usnesení: AS LF OU schválil odpověď předsedy AS LF. 

 

Předseda Dvořáček uvedl návrh obsahu bodu 9 Stanoviska senátu: Hlasování 
v bodech 6, 7, a 8 jsou platná. Vždy byl dodržen princip nadpoloviční většiny 
přítomných senátorů. Pro přijetí dokumentů by muselo dne 9. 5. 2016 hlasovat vždy 
9 ze 17 přítomných senátorů. Žádný z předložených dokumentů tuto většinu (9 hlasů) 
nezískal. 

Předseda Dvořáček po diskusi přistoupil k veřejnému hlasování. 

Hlasování: 14 pro, 1 proti, 5 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno. 

Usnesení: AS LF OU schválil odpověď předsedy AS LF. 

 

Předseda Dvořáček uvedl návrh obsahu bodu 10 Stanoviska senátu: Pro dobrou 
budoucí spolupráci mezi vedením LF OU a Senátem LF OU považuje senát za přínosné, 
aby předkladatel návrhu k vyjádření senátu uváděl současně, zda návrh předkládá ke 
schválení, k vyjádření, anebo zda žádá senát o vzetí na vědomí dle § 27, zák. č. 
111/1998 Sb., tzn. v souladu se standardním postupem na jednání Senátu OU.  

Protože byl problém vyřešen v rámci diskuse, navrhl předseda senátu bod 10 vypustit 
z tohoto znění a po proběhlé diskuzi zahájil veřejné hlasování. 

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno. 

Usnesení: AS LF OU schválil zrušení bodu 10. 

 

Předseda Dvořáček uvedl návrh znění bodu 11 Stanoviska senátu: VJŘ LF OU tuto 
otázku řeší poměrně jednoznačně a je na rozhodnutí senátu, koho na zasedání pozve.  

Předseda Dvořáček poté vyzval senátory k diskusi a po jejím ukončení k hlasování. 

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
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Výsledek hlasování: schváleno. 

Usnesení: AS LF OU schválil odpověď k uvedenému bodu.  

 

Předseda Dvořáček uvedl návrh obsahu bodu 12 Stanoviska senátu: Vyřazení bodu 
programu týkajícího se zřízení legislativní a/nebo ekonomické komise a jeho zařazení 
jako samostatný bod programu  

Po diskuzi otevřel předseda Dvořáček veřejné hlasování. 

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno. 

Usnesení: AS LF OU schválil vyřazení uvedeného bodu z programu AS LF. 

 

Předseda Dvořáček uvedl návrh obsahu bodu 13 Stanoviska senátu: Vyřazení bodu 
týkajícího se „Sdělení jmen a dalších údajů osob, se kterými byla řešena především 
problematika rozpočtu LF, je v úrovni odborné pomoci, kterou legislativa umožňuje. 
Je zcela na osobním rozhodnutí každého senátora, na koho se obrátit“ a jeho zařazení 
jako samostatný bod programu  

Po diskuzi otevřel předseda Dvořáček veřejné hlasování. 

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno. 

Usnesení: AS LF OU schválil vyřazení uvedeného bodu z programu AS LF. 

 

Předseda Dvořáček uvedl návrh znění bodu 14 Stanoviska senátu: Akademický senát 
je samosprávní útvar, který může pořizovat z jednání audio záznam pro vlastní 
potřebu. Na poskytnutí tohoto záznamu není právní nárok. Pro úplnost je dobré 
zmínit, že zvukový záznam ze zasedání AS LF OU byl pořizován zapisovatelkou i 
v minulosti a to po zasedání AS LF dne 13. 4. 2015. Toto také bude předmětem dalšího 
bodu programu dnešního jednání AS LF.   

Předseda Dvořáček zahájil diskusi. 

Senátorka Chmelová doplnila, že na zasedání 13. 4. 2015 proběhlo hlasování kdo je pro 
a kdo je proti pořizování audio záznamů. Chtěla dát návrh, abychom i dnes se k tomu 
hlasovalo, zda v budoucnosti všechny záznamy se budou nahrávat, nebo ne.  

Předseda Dvořáček upřesnil, že tato část zůstane otevřená a bude projednána v dalším 
bodě programu různé. 

Předseda Dvořáček zahájil veřejné hlasování. 

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
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Výsledek hlasování: schváleno. 

Usnesení: AS LF OU schválil připomínku předsedy AS LF. 

 

Předseda Dvořáček navrhl zařazení bodu 15 pod Různé. 

Předseda Dvořáček otevřel diskusi. 

Předseda Dvořáček zahájil veřejné hlasování. 

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno. 

Usnesení: AS LF OU schválil znění připomínky předsedy AS LF. 

 

Senátorka Chmelová navrhla ukončit dnešní zasedání senátu a sejít se k pokračování 
v dalším termínu. 

Předseda Dvořáček zahájil hlasování o návrhu senátorky Chmelové o přerušení 
zasedání AS LF dnešního dne v bodě 1 a přeložit jej na jiný termín. 

Hlasování: 1 pro, 19 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: neschváleno. 

Usnesení: AS LF OU neschválil přerušení zasedání AS LF dnešního dne. 

Předseda Dvořáček vyhlásil pauzu do 18,35 hod. 

 

AD 2) Vysvětlení děkana LF OU k dotazům AS LF OU z jednání 9. 5. 2016 (Příloha 2, 
2a, 2b, 2c). Odpovědi a dotazy k rozpočtu LF OU na rok 2016, které byly vzneseny na 
jednání AS LF OU dne 9. 5. 2016 zaslané přílohou: 

a) rozpočet Ostravské univerzity na rok 2016 
b) pravidla poskytování příspěvku a dotací vysokým školám MŠMT,  
c) požadovaná vstupní data vyplývající z informačních systémů. 

 
Předseda Dvořáček představil bod 2.  

Děkan LF OU chce projít bod po bodu, zda je odpověď na dotazy pro senátory 
dostatečná. 

Předseda Dvořáček otevírá diskusi. 

Děkan LF OU připravil prezentaci k jednotlivým bodům s tím, že by poprosil, aby 
prezentaci uvedla paní tajemnice, děkan sdělí krátký úvod.  

Předseda Dvořáček požádal senátory o hlasování, aby tajemnice mohla přednést 
odpovědi na dotazy.  
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Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s vystoupením tajemnice k vysvětlení děkana LF OU 
k dotazům AS LF OU z jednání 9. 5. 2016. 

V úvodním vystoupení děkan seznámil senátory s problematikou financování LF v ČR 
včetně LF OU. Děkan LF OU předává slovo paní tajemnici Moravcové. 

Tajemnice sděluje, že si připravila všechny dokumenty na odpovědi, které byly zaslány. 

Tajemnice vysvětluje body a) až c) dle připravených dokumentů, které byly senátorům 
zaslány. Martínek se dotazuje na pojem zásluhovost. Moravcová vysvětluje, že 
zásluhovost použil pan prorektor Drozd při rozdělování těchto financí na jednotlivé 
fakulty s tím, že si dal tu práci, aby propočetl, z kterého indikátoru, ukazatele K přišlo 
kolik financí. Poukazuje na rozpočet OU a vysvětluje rozdělení, jak finance přišly na 
fakultu a jak se na tom podílely jednotlivé fakulty.  

Tajemnice vysvětluje bod d). Senátoři nevznesli žádný dotaz. 

Tajemnice pokračuje bodem f) ad. d) věta první.  

Tajemnice se vrací k druhé části dotazu a vysvětluje ukazatel K z bodu ad c). Senátor 
Martínek se dotázal, zda z rozpočtu univerzity byly přiděleny nižší částky. Tajemnice 
odpovídá, že ne a vysvětluje podklady k tomuto dotazu. Ukazatel A byl o jeden milion 
nižší, na to reaguje senátor Martínek a ptá se, zda byl nižší i ukazatel K. V jaké byl výši. 
Tajemnice odpovídá, že byl oproti minulému vyšší. Senátor Martínek se ptá, proč byl 
tedy snížen. Tajemnice vysvětluje, že v minulém roce byla jiná metodika rozpočtu. 
V roce 2013 a 2014 byl ukazatel K rozdělován pouze na základě RIV bodů, ostatní 
indikátory v minulých letech nebyly promítnuty do rozpočtu. Martínek se dotázal, na 
co tedy šel rozdíl u ukazatele K, když byl navýšen a pak byl snížen. Tajemnice vysvětlila, 
že rozdíl šel na úhradu nákladů. Výdaje je nutné uhradit. Náklady lze uhradit jen ze 
zdroje 1100, to je účetní daný zdroj daný ekonomickým systémem a rozpočetnictvím 
OU. Tento zdroj zahrnuje ukazatel A i K. Tzn., že uvedené náklady jsou hrazeny z těchto 
částek ukazatele A na vzdělávání a ukazatele K na kvalitu. Pro zachování principů 
stanovených jak MŠMT tak OU, tak se příjmy za ukazatel A a K rozdělily v poměru 
shodném tak jako jsme je dostali na fakultu. Aby tyto finance byly následně rozděleny 
na pracoviště.  

Senátor Neiser se zeptal, zda provozní náklady jsou stejné jako v loňském roce. 
Tajemnice ukazuje plán na rok 2015 a 2016 a říká, že někde jsou vyšší a někde nižší. 
Senátorka Chmelová říká, že celkově jsou vyšší o milion. Senátor Martínek se ptá, proč 
se nesrovnává skutečnost 2015 s plánem na rok 2016 a ptá se, zda byl plán totožný se 
skutečností. Tajemnice odpovídá, že se k tomu dostane. Bude probírat bod po bodu a 
opakuje, že se jedná o jinou metodiku.  

Tajemnice přešla k otázce 2, kde vysvětluje zaslané odpovědi.  
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Senátor Martínek se dotázal na rozdílné náklady na provoz budov. Tajemnice odkazuje 
na otázku č. 10, který se bude řešit.  

Tajemnice přešla k otázce 3. Senátor Martínek se ptal na dotazy, které byly senátem 
položeny. Tajemnice odpovídá, že příčinou ztrátovosti bylo neobdržení projektu, 
z kterého by bylo pracoviště financováno. Senátor Martínek poukazuje na udržitelnost 
projektu při zakládání pracoviště. Děkan doplňuje, že se počítalo s jedním velkým 
projektem za 2,5 miliardy před rokem a půl, který byl přetransformován na projekt 
malý, který bude LF aplikovat společně s PdF a pokud by tento projekt vyšel, tak bude 
centrum samoudržitelné. Každé centrum, které se založí, vyžaduje určitý čas podporu, 
nejedná se v něm o duplicitní úvazky. Pokud by centrum do budoucna nevykazovalo 
příjmy, museli by s vedoucím centra změnit jeho statut ev. jej zrušit. Nyní je připraven 
velký projekt, který by se měl podávat v srpnu. Bylo by vhodné toto centrum nyní 
podržet. Předseda Dvořáček se dotázal, co bude s centrem, když projekt nezíská. Děkan 
odpověděl, že se bude jednat s vedoucím centra, který by poté měl přijít na jednání AS 
a obhájit centrum do budoucna, neboť chápe, že nepojede v tomto režimu řadu let. 
Předseda Dvořáček upozornil na ztrátovost již 4. rokem, a že by toto měl senát vědět a 
měl by to řešit.  

Tajemnice zmínila bod 4. Senátorka Chmelová se dotázala na zdroje zmíněné 
v závorkách, zda jsou to zdroje, které nepatří do rozpočtu, jelikož nejsou v souladu se 
statutem LF. Tajemnice vysvětluje, že opačně řečeno příjmy z MŠMT, tzn. jiné, než jsou 
tady vyjmenovány, podléhají schválení akademickým senátem. Senátorka Chmelová 
konstatuje, že jsou tady příjmy, které senát schvaluje a příjmy, které neschvalujeme. 
Tajemnice dodává, že toto bylo i v minulých letech, že to není nyní novinka letošního 
roku.  

Senátorka Chmelová se dále zeptala na analýzy vícezdrojových příjmů, kdy za 
zahraniční pobočky jde 400 000 na ústav rehabilitace na mzdové výdaje a nově jsou 
zahrnuty mzdové náklady na zaměstnance ústavu RHB ve výši 500 000 a to dle domluvy 
s vedoucím pracoviště jako zcela nová položka. Senátorka Chmelová směřuje dotaz na 
pana děkana, zda tato částka půl milionu korun je v rozpočtu ústavu RHB nebo je to 
mimo. Děkan odpovídá, že tato částka, která je mimo tento rozpočet, který se 
prezentuje. Je to částka, která byla přidělena ze zahraničních poboček na podporu 
pracoviště, které originálně přispívá k tomu, že existuje zahraniční pobočka ve 
Švýcarsku, ale s tím, že je nutné zpracovat konkrétní využití této částky a byl by rád, 
aby to bylo na výchovu nového zaměstnance s tím, že si udělá Ph.D., anebo pro stávající 
pracovníky, nositele publikací. Senátorka Chmelová doplňuje, že toto je tedy na 
rozhodnutí vedoucího ústavu. Děkan souhlasí.  

Senátorka Chmelová se ještě chce vrátit k bodu b) stejného odstavce ke specialistovi 
na zahraniční pobočky. Zda tato funkce byla, nebo je to nová funkce a co se od ní 
očekává. Tajemnice odpovídá, že zřízena už byla a je to osoba, která již funguje, a která 
poskytuje informace, domlouvá se se zahraničními partnery. Tento zaměstnanec byl 
zahrnut v rozpočtu 2015 ve výdajích děkanátu. Pro letošní rok byl snížen tento plán 
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výdaje děkanátu a přesunut právě pod plány výdajů na zahraniční pobočky, protože se 
týkají pouze zahraničních poboček. Činnost tohoto pracovníka, jezdí na zahraniční 
pobočky diskutovat o plánovaných změnách, kontroluje, vede jednání. Senátorka 
Chmelová se ptá, zda se jedná o jednu fyzickou osobu. Tajemnice odpovídá, že se jedná 
o jednu fyzickou osobu a konkretizuje jméno prof. Močkoře. Senátorka Jarošová se ptá 
na 500 000, zda se jedná jen o mzdové prostředky, protože toto je na úrovni 
profesorského platu plného úvazku i s odvody podle mzdové stupnice OU. Děkan 
doplňuje, že je to k diskusi vedoucího pracoviště, že je to pobídka ke zvýšení publikační 
činnosti, toto není otázka pouze jednoho člověka, ale ponechává se tento prostor 
vedoucímu pracoviště, který navrhne několik modelů, ze kterých si vybere. Jarošová se 
opět dotazuje, zda je to 100% úvazek jednoho člověka. Tajemnice doplňuje, že je tento 
člověk velice klíčový, protože byl při vzniku zahraničních poboček a jeho funkce je 
klíčová, od toho se odvíjí i mzda. Senátorka Chmelová si není jistá, jestli pan děkan 
reaguje adekvátně, protože reagoval k písmenu a), ale hovořilo se o písmenu b). 
Senátorka Jarošová opakuje, že se jedná o profesorský plat na 100% úvazek. Tajemnice 
odpovídá, že se jedná o klíčového pracovníka. Děkan doplňuje, že zde nebude jen prof. 
Močkoř, že tam bude ještě někdo další. Senátorka Jarošová říká, že se právě ptala, zda 
se jedná jen o jednoho člověka a zda jsou to jen mzdy. Senátor Martínek se ptá, zda 
rozdělení přebytku je zcela na vůli děkanátu bez ohledu na senát. Na co se zisky použijí. 
Tajemnice vysvětluje, že kladné zůstatky na těchto zakázkách jdou do fondů 
reprodukce investičních majetků, popř. fondů provozních prostředků. A z těchto fondů 
se řeší celofakultní záležitosti. Jedná se např. o spolufinancování velkých celofakultních 
projektů, např. simulačního centra. Zde je např. spoluúčast minimálně 12,5 milionů, 
dále je zde např. potřeba dalších 12,5 milionů na nezpůsobilé náklady. Senátor 
Martínek namítá, že v rámci transparentnosti by tam mělo být uvedeno, na co je to 
používáno, aby senát mohl zkontrolovat, zda to není používáno na něco jiného. 
Tajemnice reaguje s tím, že senát má kontrolu nad tím, jak bylo hospodařeno 
s jednotlivými fondy.  

Senátor Neiser se ptá, jak je to s příjmy za výuku VŠB za biomedicínské techniky, kdy 
v tabulkách jsou v jednom parametru nuly. Tajemnice vysvětluje specifickou tabulku 
k dané otázce. 

Předseda Dvořáček upozorňuje tajemnici, že její vystoupení trvá již 60 minut.  

Děkan LF OU doplňuje k řešené problematice specialisty, že Senátorka Jarošová měla 
oprávněnou poznámku a podívá se, že se pod položkou schovávají výdaje ještě na 
dalšího člověka.  

Tajemnice přechází k dotazu 6. Senátoři nevznesli dotazy. 

Tajemnice přechází k bodu 7. Předseda Dvořáček se ptá na budovu ZO, která je 
uzavřena a obává se vyšších nákladů vycházející z revitalizace nepoužívání budovy. 
Tajemnice sděluje, že se budova bude využívat již v letošním roce, budou zde opravy. 
Byl vznesen dotaz na využití budovy. Tajemnice upřesňuje, že do budovy ZO bude 
časem přesunut děkanát a ústav RHB, kdy je ve středu schůzka s pracovníky RHB. 
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Senátorka Chmelová se ptá, s kým byla schůzka plánována, protože v daný den celý 
den probíhají státnice. Tajemnice odpovídá, že s vedoucím a že lze termín přesunout.  

Tajemnice přechází k dotazu 8. Senátoři nevznesli dotazy. 

Tajemnice přechází k dotazu 9. Senátoři nevznesli dotazy. 

Tajemnice přechází k dotazu 10. Senátoři nevznesli dotazy. 

Tajemnice přechází k dotazu 11. Senátoři nevznesli dotazy. 

Tajemnice přechází k dotazu 12. Senátoři nevznesli dotazy. 

Senátor Martínek ještě vznesl dotaz k hospodaření děkanátu. V rozpočtu, hospodaření 
děkanátu je na odměny nula korun a ptá se, zda se to změnilo nebo nezměnilo. 
Tajemnice odpovídá, že nezměnilo. Senátor Martínek se ptá, zda byly tedy letos 
přiděleny odměny děkanátu, nebo nebyly. Tajemnice odpovídá, že v tomto roce 
v rozpočtu nejsou. Senátor Martínek upřesňuje dotaz, zda byly přiděleny. Tajemnice 
odpovídá, že nebyly.  

 

Předseda Dvořáček uvedl třetí bod programu AS LF, který se skládal z dalších dílčích, 
níže uvedených bodů. 

AD 3) Různé 

a. návrh na doplnění Volebního a jednacího řádu AS LF OU 

Děkan LF OU navrhuje, aby byl doplněn Volební a jednací řádu AS LF o následující bod. 
Nerozhodne-li AS LF o věcně stejném návrhu třikrát za sebou, nebo počíná-li si 
obstrukčně ve věcně stejném návrhu třikrát za sebou, nebo neposkytne-li součinnost 
navrhovateli ve věcně stejném návrhu tak aby mohl být návrh nejpozději při třetím 
rozhodování AS LF přijat, funkční období AS LF ihned končí a nejpozději do 1 měsíce 
budou vypsány volby do AS LF. 

Předseda Dvořáček dal k diskusi tento návrh.  

Senátor Martínek se domnívá, že uvedený návrh děkana LF OU je v rozporu s kontrolní 
činností AS LF. To znamená, že je to diktát děkana LF OU vůči AS LF. S uvedeným 
návrhem z tohoto důvodu nemůže souhlasit. 

Děkan LF OU poděkoval za komentář a doplnil, že tento návrh má předlohu ve 
Volebním a jednacím řádu AS OU. Předseda Dvořáček reagoval s tím, protože se díval 
na tuto předlohu, která je zcela odlišná. Její znění je úplně jiné a je diametrálně odlišné. 
Děkan LF OU nesouhlasil s formulací, že je diametrálně odlišná a hledal ji. Mezitím 
Předseda Dvořáček požádal o novou formulaci, která byla změněna v minulosti, kdy byl 
podobný zápis, ale je v současnosti vyvěšen a to znění je diametrálně odlišné.  

Senátor Martínek chtěl své stanovisko vysvětlit. To znamená, že děkan LF OU předloží 
návrh, se kterým AS LF nesouhlasí a třikrát jej odmítne, bude AS LF rozpuštěn. Předseda 
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Dvořáček konstatoval ano. Senátor Martínek doplnil, ať si to každý ze senátorů zváží 
sám. 

Předseda Dvořáček navázal na rozběhlou diskusi návrhu děkana LF OU, kdy návrh je 
v příkrém rozporu s bodem 1 a článku 4 Volebního a jednacího řádu AS LF, ve kterém 
je jasně stanoveno, že AS LF projednává věcně stejný návrh nejvýše třikrát.  

Děkan LF OU našel hledané znění a uvedl, že jde o článek 3, paragraf 12 „Nerozhodne-
li AS OU o věcně stejné záležitosti třikrát za sebou nebo odstoupí-li nadpoloviční většina 
členů AS OU, funkční období AS OU skončí a do jednoho měsíce je zvolen AS OU nový. 
Volby probíhají podle platného řádu.“ Jeho návrh je inspirovaný tímto bodem, tou částí 
nerozhodne-li AS OU o věcně stejné záležitosti třikrát za sebou. Předseda Dvořáček 
požádal děkana LF OU ještě jednou o citaci paragrafu. Děkan LF OU upřesnil, že jde o 
článek 3, paragraf 12 Jednacího řádu AS OU.   

Předseda Dvořáček dodal k diskusi, zda přijmout tento návrh děkana LF OU, který je 
dle jeho názoru v příkrém rozporu se statutem AS LF, navíc a znova už to sdělil v úvodu, 
že se chystá výrazná změna a obměna Vysokoškolského zákona a navrhoval by AS LF, 
aby o tomto nehlasovali a vrátili se k tomuto bodu upravenému znění později. 

Předseda Dvořáček požádal děkana o definování obstrukce. Děkan LF OU odpověděl, 
že toto není otázka na něj, ale třeba na právníky. K tomu se Předseda Dvořáček dotázal, 
zda na každém AS LF budeme mít právníka? Dále diskusi doplnil senátor Martínek s 
dotazem, zda mu někdo vysvětlí pojem, „nerozhodne-li senát“. Znamená to, když 
rozhodne negativně, tak je to také rozhodnutí. Děkan LF OU souhlasil. Opět děkan LF 
OU souhlasil.  

Předseda Dvořáček se zeptal děkana LF OU, zda trvá na tomto bodu, aby byl projednán. 
Děkan LF OU souhlasil a trval na projednání.  

Předseda Dvořáček se dotázal na další diskusi k danému bodu.  

Předseda Dvořáček přistoupil k hlasování a senátor Martínek dodal, že navrhuje 
hlasování o tajném hlasování. 

Předseda Dvořáček zahájil hlasování o tajném hlasování. 

Hlasování: 18 pro, 2 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno. 

Usnesení: AS LF OU schválil tajné hlasováním k bodu a. 

Předseda Dvořáček uvedl, zda AS LF souhlasí s předloženým návrhem děkana LF OU: 
„Nerozhodne-li AS LF o věcně stejném návrhu třikrát za sebou, nebo počíná-li si 
obstrukčně ve věcně stejném návrhu třikrát za sebou, nebo neposkytne-li součinnost 
navrhovateli ve věcně stejném návrhu tak aby mohl být návrh nejpozději při třetím 
rozhodování AS LF přijat, funkční období AS LF ihned končí a nejpozději do 1 měsíce 
budou vypsány volby do AS LF.“ 
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Děkan LF OU doplnil, uvědomme si, proč je toto předkládáno. K tomu vstoupil 
Předseda Dvořáček a upozornil, že diskuse již byla ukončena a požádal o dodržení 
pravidel hry. Děkan LF OU dále pokračoval, že jde o to, aby byly schváleny důležité 
dokumenty, jde tam o součinnost, aby mohlo být nejpozději při třetím předložení 
dokumentů, aby se mohly tyto dokumenty schválit.  

Předseda Dvořáček uvedl, že se ještě nehlasuje, a tímto obnovil diskusi. 

Senátorka Chmelová uvedla protest proti této diskusi. Tato již byla ukončena a mělo 
být přistoupeno k hlasování. 

Předseda Dvořáček se omluvil, šlo o jeho chybu, že připustil děkanovi LF OU tuto 
diskusi. Udělal to proto, že nechtěl být napadán, že mu nedal slovo tak jako na minulém 
jednání AS LF. Omluvil se všem přítomným.  

Předseda Dvořáček zahájil tajné hlasování a diskusi považoval za ukončenou. 

Hlasování: 2 pro, 15 proti, 3 se zdržel. 

Výsledek hlasování: neschváleno. 

Usnesení: AS LF OU neschválil návrh děkana LF OU. 

 

b. žádost o zřízení legislativní a/nebo ekonomické komise AS LF OU  

Předseda Dvořáček zahájil diskusi.  

Senátorka Chmelová uvedla, že svůj názor uvedla minulou středu, když se sešli v úzkém 
kruhu. Dále uvedla, že se k tomu dá jistě hodně diskutovat, ale velmi se obává, že v 
současné situaci se dle jejího soudu nenajde nikdo, kdo by chtěl být členem této 
komise. Z jejího pohledu by nechala rozpravu k tomuto bodu na pozdější čas, až se 
trošku naše emoce zklidní a až začne fungovat senát šťastněji a dle jejího soudu 
normálněji. Sama skutečně zatím nepovažuje naše jednání za úplně v dobré atmosféře 
šťastné, kolegiální a možná i přátelské. Jsou to její osobní pocity a osobní názor.  

Děkan LF OU uvedl, že všechny LF v ČR mají buď jednu, nebo obě komise. 

Senátor Krupa se dotázal, zda existuje nějaké legislativní nařízení, které nám to ukládá? 
Předseda Dvořáček odpověděl, ne. 

Předseda Dvořáček upozornil, aby se nestalo, že bude tento bod odmítnutý podruhé, 
jelikož je už podruhé tato žádost dána a dotázal se děkana LF OU, co od fungování této 
komise očekává? Děkan LF OU odpověděl, že očekává aktivní účast senátorů nejen při 
připomínkování klíčových dokumentů, ale aby se spolupodíleli na některých, třeba 
sporných bodech. Předseda Dvořáček požádal o bližší specifikaci, požádal o příklad. 
Děkan LF OU dodal, že třeba rozpočet může být předložen jako výrazný prorozvojový, 
nebo může být předložen velice konzervativní.  

Senátor Krupa se dotázal, zda by ekonomická komise měla mít nějaký vliv na nastavení 
rozpočtu? Děkan LF OU odpověděl ano. 
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Senátor Martínek dodal, že je na rozhodnutí a v kompetenci děkana LF OU, jaký 
rozpočet navrhne. Předseda Dvořáček dodal, že za rozhodnutí nese odpovědnost 
děkan LF. Děkan LF OU odpověděl, že samozřejmě. Senátor Krupa vstoupil do diskuse 
s tím, že komise dělá návrh. Předseda Dvořáček dodal, že nedělá návrh, ale 
připomínkuje. Děkan LF OU poskytnete rozpočet, který se dá ekonomické komisi 
k nahlédnutí a ta by děkanovi LF OU na AS LF řekla svůj názor. Připomínky dodal děkan 
LF OU. Senátor Krupa konstatoval, jako AS LF vlastně děláme totéž. Senátorka Jarošová 
se dotázala, zda by se komise scházela se senátory? Rozhodovala za celý AS LF? Děkan 
LF OU uvedl, že se nejedná o rozhodnutí, komise senátorům doporučí, ale jde o to, aby 
se podíleli někteří ze senátorů aktivně na třeba tvorbě některých klíčových dokumentů. 
Předseda Dvořáček doplnil, že se nemůžou podílet, nejsou odborníci v dané oblasti. 
Senátor Martínek konstatoval, že od toho je tajemnice a děkan LF OU. Děkan LF OU 
uvedl, že všechny LF v ČR mají tyto komise a profitují z toho, že tyto komise existují. Je 
to výraz také v součinnosti toho, že AS  chce se podílet na určitém vedení do budoucna, 
určitých vizí LF. Senátorka Jarošová se dotázala, zda se to objevuje někde v zápise jejich 
činnosti, co vykonali, jak pracují? Dá se to dohledat, je to někde v zápise? Děkan F OU 
odpověděl, že se můžeme podívat do AS OU. Předseda Dvořáček dodal, že AS OU je 
velký senát, který má samozřejmě legislativní i ekonomickou komisi, ale ne jednotlivé 
fakulty. SenátorkaJarošová dodala, že třeba v zápise senátu se objeví, …na základě 
připomínkování ekonomické komise děkan zpracoval… Je to tak, tak to funguje? Děkan 
LF OU dodal, všechny LF jsou komplikované, velké, takže všechny LF v ČR tyto komise 
mají. 

Předseda Dvořáček se dotázal na další diskusi.  

Senátor Horáček připomenul, že v minulém období, když jsme byli FZS, tak byla také 
snaha ekonomickou komisi zřídit. Kdo se proti tomu stavěl, byli většinou tajemníci. To 
byla jejich záležitost.  

Předseda Dvořáček se dotázal na další diskusi.  

Předseda Dvořáček chtěl zahájit hlasování.  

Děkan LF OU se dotázal, zda by bylo možné vzít v úvahu to, aby se to třeba předložilo 
později, až se zklidní vody. Senátor Martínek k výše uvedenému doplnil, že by pak 
děkan LF OU jako předkládající, to musí stáhnout z programu. Předseda Dvořáček 
oslovil děkana LF OU, zda tento bod stáhne z programu. Děkan LF OU uvedl, že se může 
hlasování odložit. 

Předseda Dvořáček dodal, že odložit hlasování ne, ale stáhnout z programu. Pokud 
nechce o tomto bodu jednat, protože o tomto věcném návrhu by se nyní jednalo už 
podruhé. To znamená, že AS LF se tomu nebrání a že rozhodnutí je nyní na děkanovi. 
Děkan LF OU následně uvedl, že je tady návrh a to, aby se to odložilo. Předseda 
Dvořáček se opět děkana LF OU dotázal, zda trvá na hlasování. Děkan LF OU opět uvedl, 
že je tady návrh a to, aby se to odložilo. Pokud ostatní senátoři podpoří tento návrh. 
Senátor Martínek následně uvedl, že tento postup považuje za protiprávní. Děkan LF 
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OU musí stáhnout navržený bod z programu anebo musí proběhnout hlasování. Děkan 
LF OU uvedl, že má podnět od jednoho senátora, je jich tady 20, pokud by měl zpětnou 
vazbu od více senátorů, ať odložíme na pozdější dobu. Předseda Dvořáček podotkl, 
nelze odložit. Volební a jednací řád toto neumožňuje. Předseda Dvořáček se opět 
zeptal děkana LF OU, zda chce stáhnout bod b) z programu dnešního zasedání, anebo 
se bude muset o tomto jeho navrženém bodu hlasovat.  

Děkan LF OU uvedl, že stahuje projednávaný bod z programu.  

Předseda Dvořáček uvedl, že bod b je na žádost děkana LF OU stažen z dnešního 
programu AS LF. 

 

c. žádost o sdělení jmen a odborné kvalifikace všech poradců, tj. osob, se kterými 
byly konzultovány všechny záležitostí týkající se jednání AS LF OU. 

Předseda Dvořáček zahájil diskusi. 

Předseda Dvořáček uvedl, že měl konzultace s právníky, jejichž stanovisko je takové, že 
jde o odbornou pomoc, kterou legislativa připouští a je v plné kompetenci AS LF, na 
koho se s dotazem obrátí.  

Místopředsedkyně Plevová se dotázala děkana LF OU, proč by chtěl znát jména osob, 
které nezná, k čemu by mu jména byla.  

Děkan LF OU odpověděl, aby byli přítomní jednání AS LF z důvodu, kdy by byly 
předloženy další dotazy a senátoři posledně řekli to, že nejsou odborníky, tak abychom 
mohli vyřešit danou otázku hned na místě. 

Místopředsedkyně Plevová k tomu doplnila, že to souvisí s bodem d), ke kterému se 
přesuneme – žádost o osobní účast všech poradců. 

Předseda Dvořáček uvedl, že legislativa připouští odbornou pomoc,  kompetenci za 
svůj návrh nese senátor, který názor zastává. Jinými slovy řečeno, nevyplývá nikde 
žádný nárok na to, aby tato jména byla sdělena. Je to pouze o dobré vůli jednotlivého 
senátora, zda to jméno zmíní, či nikoliv. 

Předseda Dvořáček navrhl hlasování k bodu c), že jde o odbornou pomoc, kterou 
legislativa připouští, a je v plné kompetenci senátorů AS LF, na koho se obrátí.   

Bylo zahájeno veřejné hlasování. 

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 4 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno. 

Usnesení: AS LF OU schválil odpověď předsedy AS LF. 

 

d. návrh žádost o osobní účast všech poradců na zasedání AS LF OU dne 13. 6. 2016, 
tj. osob, se kterými byly konzultovány/řešeny všechny záležitosti týkající se rozpočtu. 
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Předseda Dvořáček otevřel diskusi.  

Předseda Dvořáček uvedl, že i tento požadavek je dle jeho názoru bezpředmětný, názor 
předkládá senátor, který zvažuje jeho správnost a opodstatněnost. Což postavení 
senátora plně umožňuje. 

Prorektor Hájek uvedl, že se nemusí hlasovat o věcech, pokud jsou irelevantní. Jak AS 
LF může nutit nějaké poradce, aby zde přišli na každé zasedání AS LF? Senátorka 
Jarošová podotkla, kdo rozhodne, že je to irelevantní. Prorektor Hájek doplňuje, že 
nemá logiku vyžadovat, aby ti lidé přišli na zasedání. 

Předseda Dvořáček i senátor Martínek shodně uvedli, že jde o požadavek děkana LF 
OU.  

Předseda Dvořáček uvedl, že děkanem požadovaná přítomnost všech poradců na 
zasedání AS LF OU není ničím opodstatněná. 

Bylo zahájeno veřejné hlasování. 

Hlasování: 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno. 

Usnesení: AS LF OU schválil odpověď předsedy AS LF. 

 

e. žádost o poskytnutí audionahrávky z jednání AS LF OU dne 9. 5. 2016. 

Předseda Dvořáček otevřel diskusi. 

Předseda Dvořáček navrhl k diskusi senátu stanovisko následného znění: Jednání 
senátu má správní charakter. Pořizování záznamu z jednání je obvyklé a není 
v rozporu s platnou legislativou. Na poskytnutí audio záznamu není právní nárok.  

Předseda Dvořáček uvedl, že audionahrávka je pouze pracovní pomůcka pro 
zapisovatelku.  

Bylo zahájeno veřejné hlasování. 

Hlasování: 15 pro, 1 proti, 4 se zdržel. 

Výsledek hlasování: schváleno. 

Usnesení: AS LF OU schválil odpověď předsedy AS LF. 

 

f. návrh na jmenování nových členů Vědecké rady LF OU 

Předseda Dvořáček otevřel diskusi k tomuto bodu. 

Předseda Dvořáček přečetl všechna jména nových členů Vědecké rady LF OU, které 
navrhuje děkan LF OU, a to doc. MUDr. M. Bar, Ph.D., doc. MUDr. O. Šimetka, Ph.D., 
MBA, prof. MUDr. V. Janout, CSc., prof. MUDr. P. Komínek, Ph.D., MBA, prof. MUDr. 
M. Kolář, Ph.D., prof. MUDr. M. Haluzík, CSc., ing. M. Štěpánek, Ph.D., Doc. MUDr. L. 
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Foretová, Ph.D., doc. RNDr. O. Šerý, CSc., prof. MUDr. J. Štěrba, Ph.D., doc. MUDr. M. 
Adamus, Ph.D., MBA. 

Předseda Dvořáček dále uvedl, že jak to celé přečetl, chybí mu krátké curriculum a 
případná specifikace, ze které univerzity daní lidé jsou.  

Předseda Dvořáček otevřel diskusi.  

V diskusi předseda Dvořáček, stejně jako prorektor Hájek a další senátoři vyjádřili 
hrubou nespokojenost se způsobem předložení nových členů VR, neboť jej nepovažují 
za standardní. Chybí bližší seznámení s navrhovanými členy ve smyslu základních údajů 
profesní historie a dalších obvyklých informací. 

Prorektor Hájek dodal, že osobně některé lidi ani nezná. Je divné, aby senát rozhodnul 
o lidech, které neznáme. Z jeho pohledu je to formalita, děkanovi LF OU se vychází 
vstříc, ale obecně je standardní věcí slušnost předložit krátce několik vět.  

Předseda Dvořáček požádal děkana LF OU, zda by bylo možné zmíněné informace 
doplnit. Předseda Dvořáček se děkana LF OU ptá, zda se bod stáhne z programu AS LF 
a nechá se na další jednání AS LF. Děkan souhlasil. 

Předseda Dvořáček uvedl, že bod f) je stažen z dnešního programu různé AS LF. 

 

g. návrh dalšího rozvoje Ústavu anatomie LF OU (doc. Dorko)  

Předseda Dvořáček se dotázal senátora Dorka, zda by k tomu chtěl něco říct, nebo 
seznámit AS LF s jeho návrhem, tak jak jej koncipoval. 

Senátor Dorko konstatoval, že na Ústavu anatomie LF OU je dost katastrofální situace. 
Jde o specifické pracoviště, které potřebuje odborníky a hlavně lékaře, protože se zde 
provádějí anatomické pitvy. Nerad by přišel k závěru, že se doslechl, že nějací zájemci 
o současně vypsaná výběrová řízení se hlásí. Jedním z nich, je bývalý zaměstnanec, 
který byl propuštěn za korupci a druhá bývalá zaměstnankyně, která porušovala 
Vysokoškolský zákon. Senátor Dorko blíže specifikoval problémy uvedených bývalých 
pracovníků. Dále se zmínil o požadavku zaměstnat lékaře a ne pracovníky s 
přírodovědeckým, nebo magisterským vzděláním. 

Senátor Dorko uvedl, že na posledním jednání s děkanem LF OU přednesl personální 
zabezpečení Ústavu anatomie LF OU a podařilo se mu nadcházející ZS 2016/2017 
zajistit lékaři.  

Senátor Dorko uvedl k vypsanému výběrovému řízení na OU, kdy je této spis starý 17 
let. Výběrové řízení je od roku 1999. Je potřeba jej upravit a doplnit, jelikož vznikla LF, 
odbornost a požadavky na této fakultě jsou celkem jiné. Myslí si, že zvolení členů této 
komise by měl navrhnout vedoucí ústavu, schválit děkan LF OU. Komise by měla být 
složená v neparním počtu s nejméně 3 členy, kdy předsedou výběrového řízení je 
vedoucí ústavu, další člen je odborník a dalším členem komise je nezávislý člen. Na 
Ústavu anatomie LF OU je v současné době také výběrové řízení na pozici docent a 
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profesor. Senátor Dorko dále uvedl, že si myslí, že Ústav anatomie LF OU nepotřebuje 
docenty a profesory, ale potřebuje asistenty, aby měl kdo učit mediky.  

Další částí vyjádření senátora Dorka byly projekty, granty ve vědě a výzkumu. Ví se, že 
podle tabulky, které přednesla paní tajemnice, máme na LF 12 pracovišť ztrátových. 
Proto si myslí, že ztrátová pracoviště by měla být zvýhodněna a upřednostněna 
v prvním kole výběru grantových projektů. Až potom by měla nastoupit ostatní 
pracoviště, která mají vytvořené zázemí pro svou vědecko-výzkumnou činnost.  

Dále také uvedl, že je zapotřebí zveřejnit přístrojové vybavení jednotlivých pracovišť, 
jejich množství a pořizovací cena přístrojů a možnost zapůjčení těchto přístrojů jiným 
pracovištím. Zkontroloval si tabulky grantů a došel k závěru, že většinou jsou tyto 
granty přiděleny určitým pracovištím. Dále uvedl, že jde o stále stejná pracoviště a 
myslí si, že by se mělo udělat pořádek, kdy každé pracoviště, které má zájem vytvářet 
tyto projekty, aby bylo, když je ztrátové, upřednostněno. 

Posledním vyjádřením senátora Dorka bylo zabezpečení finančních prostředků pro 
ochranu a bezpečnost při práci zaměstnanců Ústavu anatomie LF OU. V současné době 
proběhlo na Ústavu anatomie LF OU měření škodlivých látek na pracovišti. Je zapotřebí 
vybudovat novou vzduchotechniku a zvedací zařízení – práce s břemenem (těly).  

Předseda Dvořáček poděkoval za příspěvek a dotázal se na další diskusi.  

Senátor Martínek se dotázal děkana LF OU, zda existuje přehled přístrojové techniky, 
která je ve školství k dispozici a jaké je její využití. 

Děkan LF OU odpověděl, že přehled majetku je, přehled využití všech přístrojů nemáme 
úplně exaktně daný. Určitě jde o dobrý námět, k tomu, aby se zpracoval. Inventarizace 
majetku je. 

Senátor Martínek podotkl, zda by mohl AS LF, pokud s tím bude souhlasit, akceptovat 
podnět děkanovi LF OU o přehledu přístrojové techniky a její využití.  

Děkan LF OU podotkl, že přehled přístrojové techniky existuje.  

Prorektor Hájek doplnil, že během působení na jeho oddělení za jeho fungování 
kontinuálně monitoroval přehled techniky, soubor existuje a lze jej nyní jen doplnit. 

K tomu senátor Martínek doplnil, že AS LF to musí formulovat vůči děkanovi LF OU. 

Senátorka Chmelová sděluje, že po nástupu do funkce děkana LF OU všechny ústavy a 
katedry byly vyzvány k tvorbě své strategie střednědobé, a každý ústav zřejmě 
zpracoval tuto strategii. Dále uvedla, že si myslí, že ve strategii se asi požadavky na 
materiálně technické vybavení měly objevit. Za KRE participovala na tom a je tam 
v součásti strategie uvedeno, že KRE nemá žádné vybavení pro to, aby mohlo některé 
projekty realizovat, nebo aby mohlo zkoumat a nevěděla, na kolik jednotlivé strategie 
byly zakomponovány do celkové strategie a na kolik došlo ke zpětné reakci od děkana 
LF OU směrem k jednotlivým ústavům. Dále senátorka Chmelová doplnila, že ví, že to 
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má ve strategii a v této chvíli jsou tady vyšší cíle, které fakultě přinesou vyšší zdroje, 
anebo ano, máte to tam a my akceptujeme do celofakultní strategie. 

Senátor Horáček dodal, že byl vydán příkaz děkana LF OU a na to si prorektor Hájek 
pamatuje, kde bylo požadováno, aby všechna pracoviště uvedla techniku, kterou má a 
byla kontrolována směrem k jejímu využití. Na druhé straně je poměrně hodně 
techniky pro teoretické obory v rámci naší části Zábřehu a zase dochází k přesunu řady 
technických přístrojů do FN Ostrava. Toto není také správné. Jsou zde určité 
zdravotnické obory, které vyžadují určitý počet mikroskopů, přístrojů, které zajišťují 
teoretické obory. Aby se k tomu také trošku přihlédlo.  

Předseda Dvořáček poděkoval za připomínku a zapojil se také do diskuse. Po zaslání 
návrhu senátora Dorka na další rozvoj Ústavu anatomie LF OU Předseda Dvořáček 
uvedl za svoji osobu, že při tom názvu jej potěšil a zcela na rovinu uvedl, co si o tom 
myslí. Jsou zde teoretické obory, které jsou na všech LF vždycky Achillovou šlachou. Je 
nedostatek lidí. Bylo by dobré, aby především teoretické obory začaly pracovat na 
koncepci výchovy mladších kádrů, vlastních lidí, kteří zde zůstanou a budou pokračovat 
ve výuce. Ať se to týká fyziologie, patofyziologie, histologie, anatomie, u těchto oborů 
by přivítal nástřel personální koncepce a výchovy a stabilizace kádrů. Je nejvyšší čas, 
abychom se všichni zamysleli, a udělali si nějakou strategii výchovy nástupců a 
pokračovatelů. Dále dodal, že ví jak je to těžké, s jakými obtížemi se tato fakulta 
potýkala, když jsme začínali a sháněli jsme anatoma a histologa. To si myslel, že takto 
to bude koncipováno, možno to bude podnět i pro děkana LF OU, aby tlačil i na vedoucí 
jednotlivých kateder, aby toto zajistili.  

Děkan LF OU reagoval na senátora Dorka, s tím, že je rád, že toto zmínil, protože 
považuje anatomii za velice důležitou ze dvou důvodů. Prvním důvodem je to, že jednak 
studenti získávají znalosti jednoho ze základních medicínských předmětů. Druhý důvod 
spočívá v tom, že anatomie učí studenty, jak se mají správně učit a učí je 
systematičnosti a učí je zvládat velké objemy učiva. Pokud má fakulta dobře 
koncipovanou anatomii jako takovou, tak studenti si odnášejí právě nejenom znalosti 
z anatomie, ale osvojují si patřičné návyky výuky do dalších předmětů. Z toho důvodu 
se několikrát se senátorem Dorkem setkal. Poslední setkání bylo zhruba před 3 týdny 
a domluvili se na tom, že je potřebné přijmout nejméně 1 až 2 další nové lidi. Z toho 
důvodu bylo vypsané výběrové řízení. Je to v souladu, co bylo se senátorem Dorkem 
domluveno. 

Senátor Martínek uvedl návrh, zda by se k tomuto bodu mohl uvést závěr, že AS LF bere 
na vědomí vystoupení Dorka ve smyslu personálního zabezpečení. 

Předseda Dvořáček dodal, že AS LF bere na vědomí předloženou koncepci senátora 
Dorka. 
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h) podezření z možného plagiátorství studijního programu (doc. Jarošová) 

Senátorka Jarošová uvedla, že dala podnět 29. 4. 2016 rektorovi OU k prošetření 
možného plagiátorství vyvedení našeho oboru na jinou vysokou školu. K řízení podnět 
dostal rektor OU, na vědomí děkan LF OU a AS LF. Rektor senátorku Jarošovou 
informoval, že podstoupil řízení děkanovi LF OU.   

Senátorka Jarošová uvedla, že se jedná o magisterský studijní obor Komunitní péče 
v porodní asistenci, který vznikl u nás v roce 2008/2009. Autorkami spisu byly dr. 
Dušová a Jarošová. Obor byl připravován v součinnosti s dalšími dvěma magisterskými 
obory a byl unikátní v ČR do roku 2015. Jedná se o naše dílo, které se až do 
akademického roku 2015/16 nikde neobjevilo. Jarošová zcela náhodně v dubnu 2016 
našla na web stránkách VŠPJ, že tento obor je nabízen od AR 2016/16 ke studiu na 
Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Podle dostupných zápisů z jednání Akreditační 
komise a zveřejněných materiálů VŠPJ se dozvěděla, že obor byl připravován od 
podzimu 2014 a akreditován v červnu 2015. Vzhledem k tomu, že názvy některých 
předmětů, které senátorka Jarošová vytvářela jako jedinečné, byly totožné s názvy 
předmětů stejného oboru na LF OU, byl zveřejněný studijní plán a sylaby všech 
předmětů podrobně prostudovány. Zjistila 75% podobnost se sylaby našeho studijního 
oboru, v doporučené literatuře studijního oboru na VŠPJ našla 12 distančních textů, 
které zpracovali zaměstnanci OU, a vydala Ostravská univerzita. Mimo jiné našla také 
dva interní texty/manuály, které byly používány jen pro vnitřní potřebu pedagogů a 
studentů Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence. Zveřejněný materiál VŠPJ 
(akreditován v roce 2015) vykazoval vysokou podobnost s akreditačním spisem oboru 
Komunitní péče v porodní asistenci akreditovaném pro LF OU, a to i přesto, že byl u nás 
připravován k akreditaci již v roce 2012. Byly tam „naše“ údaje a texty z roku 2012 
včetně stejných překlepů, formálních chyb, u dotčených sylabů byla uváděna „aktuální“ 
literatura jen do roku 2012, interní texty z roku 2012 (i přesto, že jsou na LF OU 
pravidelně aktualizovány), distanční texty, doslova přepsané sylaby většiny předmětů, 
doslova přepsaná charakteristika oborů. Jarošová dále uvedla, že konzultovala tento 
problém s rektorem OU – nikdo nedal svolení k tomu, aby VŠPJ využívala materiály, 
podklady a akreditační spis, které byly vytvářené na LF OU. Nebyl udělen souhlas OU, 
aby byl tento studijní obor akreditován na jiné vysoké škole. Vzhledem k těmto 
zjištěným okolnostem, má senátorka Jarošová vážné podezření o okopírování a 
vyvedení studijního oboru. Akreditační spis tohoto studijního oboru by neměl být 
veřejně dostupný – standardně/oficiálně jej má k dispozici pouze vedoucí katedry, 
garant a akreditační komise MŠMT. Proto má senátorka Jarošová důvodné podezření 
o vyvedení oboru z OU. Vysoká škola polytechnická použila pro svoji potřebu něco, co 
nevytvořila. Jarošová dále uvedla, že se jedná minimálně o velký morální a etický 
problém, doplňuje, že se domnívá, že to není jen etický problém, a proto dala podnět 
k prošetření situace. 

Předseda Dvořáček otevřel diskusi. 
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Děkan LF OU poděkoval senátorce Jarošové. Je to záležitost, kterou se zabývá, řešil ji 
s rektorem OU a pohybujeme se v oblasti etické. Dovolil si citovat to, co předložil 
právník OU, a sice to, že položil 1. otázku, jestli je možné, aby existoval plagiát 
akreditačního spisu. To znamená, je akreditační spis autorským dílem? Předmět 
autorského práva je definován jako dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, 
které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autorů. Zákon o VŠ pojem akreditační 
spis neužívá, v této souvislosti užívá pojem žádost VŠ o akreditaci studijního programu. 
Dále citoval jednotlivé paragrafy. Stanoviska podstatné náležitosti a žádosti o 
akreditaci. Ne webových stránkách MŠMT a akreditační komise jsou zveřejněny vzory 
žádostí formuláře, stejně tak pokyny k jejich vyplnění. Má za to, že žádost o akreditaci 
je úřední dokumentace, na níž se ochrana podle autorského práva nevztahuje. To byla 
odpověď právníka OU. Otázka číslo 2, pokud je autorským dílem, může dojít 
k plagiátorství? Respektive je možné označit spis za plagiát spisu. Odpověď právníka 
s ohledem na odpověď k otázce číslo 1, není možné označit žádost o akreditaci jako 
plagiát jiné žádosti o akreditaci. Dále děkan LF OU uvedl, že má další vyjádření, to 
znamená z hlediska právního, není možné posuzovat plagiátorství v této oblasti, 
nicméně se pohybujeme v oblasti etické. 

Senátorka Jarošová dále reagovala a popsala situaci, která nastala. Dále uvedla, že 
děkan LF OU ji seznámil s předběžnými výsledky právního rozboru 18. 5. 2016. 
Necitoval to přesně, pouze uvedl, že je to jen etický problém, že tam není právní 
konsekvence. Senátorka Jarošová tam opravdu cítí velký morální problém, aby to tak 
běželo dále a že to není v pořádku. Oslovila právničku OU s tím, že již zná předběžné 
výsledky jejího rozboru od děkana LF OU a chtěla se doptat, jaké jsou možnosti při 
řešení tohoto etického problému. Poskytla ji svůj původní dopis/podnět k šetření, který 
právnička neměla k dispozici. Dostala odpověď, že jen reagovala na přímé dotazy 
děkana s tím, že na plagiátorství akreditačního spisu se sice nevztahuje autorský zákon, 
ale to nevylučuje jinou legislativní cestu řešení. Nezávislou komunikací (mimo OU) 
senátorka Jarošová zjistila, že se takový případ dá nějakým způsobem řešit. Domnívá 
se, že přinejmenším by měl vědět rektor dané školy, že se něco takového stalo a že 
používají studijní obor jiné školy. Dají se porovnat oba akreditační spisy LF OU a VŠPJ, 
které jsou uloženy na MŠMT, pod které spadá Akreditační komise. Z MŠMT se dá 
vyžádat akreditační spis a je možné toto doložit. Pak je další věcí, že obor byl 
akreditován, někdo ho posuzoval, byl to unikátní program, který žádná škola do roku 
2015 neměla. Jsou tam naše věci, je to hodně zpochybnitelné. Kde se objevily interní 
materiály a naše distanční texty v Jihlavě? Interní materiály, které neměly opustit 
vůbec katedru, natož LF nebo OU. Dále senátorka Jarošová uvedla, že komunikuje 
s rektorem OU, protože se tímto stále zabývá. Nechce, aby tato kauza zanikla. Byl by to 
precedens do budoucna, pro podobné situace. Minimálně jen to, kdyby se podobný 
případ v budoucnu vyskytl, může se stát, že někdo upozorní na to, že na OU to věděli a 
neřešili, nevarovali. A může se to obrátit i proti nám. Dále senátorka Jarošová 
informovala o jejím druhém rozhodnutí, a to podání na etickou komisi OU. 
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Předseda Dvořáček doporučuje řešit situaci na LF. A vyzývá děkana LF OU k řešení 
situace dříve, než se to bude řešit veřejně.  

Senátor Krupa sdělil, že se mu stalo něco podobného v Brně, pracovník byl propuštěn.  

Senátorka Jarošová doplnila, že situace má i ekonomické dopady, protože se již 
neotevírá kombinovaná forma studia dotčeného oboru z důvodu nízkého zájmu 
uchazečů, což je již i ekonomický dopad na LF OU.  

Děkan LF OU situaci, která má již přesah přes LF, řeší. Situaci vnímá jako pochybení 
v morálně etické rovině. Bude toto řešeno s rektorem. Sám říká, že kdyby byl požádán 
někým o akreditační spis, tak mu jej dá. Tím, že Jarošová požádána nebyla, je to jiný 
problém.  

Senátorka Jarošová reaguje s tím, že ona sama nemá kompetence k tomu, aby někomu 
poskytla akreditační spis. Akreditační spis předkládá rektor univerzity. 

Senátorka Svrčinová dodává, že autorské a duševní právo je velice složitá záležitost. 
Nechce podceňovat naše právníky, jsou na tom specializovaní právníci a soudní znalci.  

Prorektor Hájek mluví nyní za pana rektora a říká, že je nejlepší pro OU, pokud se věc 
vyřeší na LF OU, existuje etická komise jak OU tak LF. Nejhorší, co se může stát je, když 
to dostane právní podtext.  

Předseda Dvořáček apeluje na děkana LF OU a senátorku Jarošovou o stanovení 
termínu k vyřešení. 

Děkan chce problém vyřešit v co nejkratší době a informovat senát. 

AS LF podává podnět děkanovi k vyřešení dané situace se zněním: Daný problém je 
v jednání, bude vyřešen v horizontu 3 měsíců. Nebude-li a nedojde-li ke konsensu, 
bude tento podnět obnoven.  
 
i. vysvětlení nestandardního a rychlého převodu senátorky MUDr. Výborné na jiné 
pracoviště, jež nemá příslušné systemizované místo a nesouvisí s její odborností  

Předseda Dvořáček navrhnul tento bod sám. Naráží na poslední hektické období a 
s jakou razancí bylo jednáno se senátory a domnívá se, že jde o jednání záměrné. 
Problém senátorky Výborné byly dlouhodobého charakteru, situace se významně 
vyhrotila po posledním hlasování AS a její přeřazení na jiné místo je z děkanátu účelové, 
aby nebyla v tomto AS. Považuje to za hrubé porušení základního principu 
akademických svobod včetně vypsání výběrových řízení na jeho osobu a doc. Dorka, 
které bude předmětem dalšího bodu jednání.  

Děkan LF OU je rád, že se toto řeší veřejně. Měl schůzku s doc. Dorkem, od kterého 
vzešel podnět, aby dr. Výborná nebyla členem Ústavu anatomie. Může doložit spis 
akademikům, ne studentům, jelikož se jedná o akademika. Děkan LF OU tedy reagoval 
na žádost doc. Dorka. Na ústavu anatomie byly vznášeny na dva pracovníky stížnosti. 
Prvním pracovníkem byla dr. Skalná, která musela na základě stížností vedoucího 
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ústavu ústav opustit. Nyní pracuje na jiném pracovišti s dobrým výsledkem, a vedoucí 
je s ní spokojen. Děkan LF OU si je vědom toho, že dr. Výborná patří k velice zkušeným 
pedagogům, má celou řadu pozitivních hodnocení od studentů. Byla v poslední době 
nemocná. Na její žádost, že nechce pracovat u doc. Dorka, byla přeřazena. Nebyla 
přeřazena s tím, že by nebylo systemizované místo, protože systemizaci fakulta jako 
takovou nemá. Nicméně je na místě, kde může využít své anatomické znalosti a s tím, 
že bude přínosem do další budoucnosti.  

Předseda Dvořáček se ptá na historii dokumentů, z kterého období jsou a proč nebyly 
řešeny v minulosti.  

Děkan LF OU sděluje, že byly řešeny i v minulosti, v průběhu tohoto roku 2016, 
naposledy před třemi týdny, kdy doc. Dorko požadoval přijetí 2 pracovníků, protože dr. 
Výborná není přínosem pro jeho ústav. Předseda Dvořáček se ptá na historii stížností, 
od kdy docházely. Děkan LF OU odpovídá, že od roku 2010.  

Předseda Dvořáček sdělil, že nebude předsedou senátu, kde bude vyvíjen nátlak na 
senátory, jak bylo za minulého vedení. Nelíbí se mu nátlak, dehonestace pedagogů 
před studenty. Nelíbí se mu vtahování studentů do dané problematiky. Předseda 
Dvořáček dále sděluje, že jej děkan osobně nepřesvědčil, velmi rychlé jednání situace 
zavdává předpoklad účelového jednání, aby nebyla dr. Výborná čelenem AS.  

Děkan LF OU se ptá senátora Dorka, zda požadoval přeřazení senátorky Výborné na 
jiné pracoviště.  

Senátor Dorko chtěl profesně charakterizovat senátorku Výbornou, na začátku byl 
předsedou Dvořáčkem upozorněn, aby sdělil informace v obecné rovině, protože na 
zasedání AS jsou také přítomni studenti. V posledním období senátor Dorko požádal 
pana děkana a paní tajemnici o pomoc, protože byla dr. Výborná dlouhodobě na PN, 
museli učit mnoho hodin za dr. Výbornou. Žádal o snížení úvazku a finanční postih pro 
dr. Výbornou až nakonec požádal o to, aby přestoupila na jiné pracoviště. Dne 3. 6. mu 
bylo voláno, aby napsal písemnou žádost o přeložení na jiný ústav. Doc. Dorko žádost 
zvážil, žádosti nevyhověl. Chtěl ji ještě pomoci. Předseda Dvořáček se ptá, zda dostal 
podobnou výzvu z děkanátu i dříve. Senátor Dorko odpovídá, že ne a že 6. 6. se 
dozvěděl od své sekretářky, že dr. Výborná byla přeřazena. Předseda Dvořáček se ptá, 
zda toto děkanát řešil i dříve před 3. 6. 2016. Senátor Dorko odpovídá, že od února 
2016 to řešil i s právním oddělením a tajemnicí. Předseda Dvořáček se ptá, na jaký ústav 
byla přeložena. Senátor Dorko to neví. Po chvíli sděluje, že se 6. 6. dozvěděl od 
sekretářky, že je na katedře chirurgických oborů.  

Senátor Horáček doplňuje, že problémy byly dlouhodobé. Předseda Dvořáček se ptá, 
proč se neřešily dříve. Senátor Horáček odpovídá, že se čekalo, až se vrátí z PN. 
Předseda Dvořáček se dotázal, proč se to neřešilo dříve, když byl senátor Horáček 
děkanem. Senátor Horáček odpovídá, že se hledal další člověk. Anatomii nikdo moc 
dělat nechtěl.  



LF OU Ostrava Z Á P I S 
z jednání Akademického senátu LF OU 

Strana: 31/3 

Číslo: 3 2016 Datum: 13. 6. 2016 

 

Senátor Martínek konstatuje, zda tomu dobře rozuměl Tedy zda v rozporu s názorem 
senátora Dorka na senátorku Výbornou a bez jeho vědomí a souhlasu byla děkanem 
přeřazena na jiné pracoviště.  Senátor Dorko odpovídá, že k tomu souhlas nedal.  

Senátorka Jarošová se zeptala, proč šla zrovna na chirurgii, proč nezůstala na některých 
teoretických ústavech? Děkan LF OU vysvětluje, že dr. Výborná se chce věnovat dále 
anatomii a je možné, aby učila topografickou anatomii, což je součástí chirurgických 
oborů. Děkan LF OU se jednoznačně ohrazuje proti účelovému jednání, byl by rád, aby 
zde dr. Výborná byla. Od února se tento konflikt akceleroval a doc. Dorko jej před 3 
týdny požádal o převedení dr. Výborné a vypsání výběrového řízení. Když řekl Dorkovi, 
že toto bylo již realizované, tak sdělil, že by ji ještě rád dal šanci.  

Předseda Dvořáček se ptá proč tak dlouhá prodleva mezi únorem a červnem. Děkan LF 
OU odpovídá, že od února toto akcelerovalo a schůzka byla před 3 týdny.  

Senátor Martínek se ptá děkana, zda je standardní jednání, že vedení děkanátu 
navštěvuje své zaměstnance na PN, nebo to není standardní jednání? Tajemnice chce 
odpovědět za pana děkana. Děkan LF OU sděluje, že nezná všechny technické 
informace. Tajemnice vysvětluje děkanovi informace k danému dotazu. Děkan LF OU 
sděluje, že dr. Výborná byla na PN a požádala paní tajemnici o schůzku v rámci 
rozpočtu. Senátor Martínek se ptá, zda tento požadavek je písemný. Zda je doložitelná 
písemná žádost. Děkan LF OU předpokládá, že ano.  

Předseda Dvořáček se ptá, zda schůzka byla na podnět rozpočtu. 

Senátorka Plevová vysvětluje celý proces. Děkan LF OU a tajemnice poslali email 
s nabídkou školení v rámci rozpočtu. Senátorka Plevová rozeslala informace AS LF. Paní 
dr. Výborná se ozvala se žádostí, že by se ráda zúčastnila, ale je na PN a neví, jak 
dopadne na druhý den vyšetření u lékaře. Plevová napsala paní tajemnici a dr. Výborné, 
ať se již ohledně schůzky zkontaktují. Tzn., zda schůzka proběhla či nikoli, Plevová již 
neví. Byla jen prostředníkem v této komunikaci v rámci předávání informací.  

Děkan LF OU opakuje sdělené, že se jednalo o vyřešení problému, který definoval doc. 
Dorko a na přání dr. Výborné, že nechce být na pracovišti doc. Dorka, z toho vzniknul 
tento koncensus. Kdyby věděl, jaké budou důsledky tohoto projednávání, tak do toho 
nejde, nicméně dr. Výborná přišla o místo na základě mnoha stížností doc. Dorka, který 
by vedl k rozvázání pracovního poměru. Pro děkana bylo vhodnější pro dr. Výbornou 
dát ji šanci, ji přeřadit na jiné pracoviště, kde je ochotna komunikovat, než rozvázat 
pracovní poměr.  

Senátor Martínek se ptá, zda existuje písemná žádost o přestupu na chirurgii. 
Tajemnice odpovídá, že ano.  

Předseda Dvořáček i přes výše uvedená vysvětlení opakuje, že jej děkan nepřesvědčil. 
Jako vedoucí katedry by neřešil tak zdlouhavě problémy na svém pracovišti. Udivilo jej 
rychlé odstoupení senátorky dr. Výborné, kdy hodinu před dnešním jednáním AS LF OU 
dostal mailem její rozhodnutí o ukončení členství v AS LF. Kde se bere tak rychlá 
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asociace s tím, že musí rezignovat na post senátorky, když přechází tak rychle a za tak 
nestandardních podmínek na jiné pracovní místo, navíc zcela odlišné od její odbornosti 
(anatomie – chirurgie).  

Senát bere na vědomí vysvětlení pana děkana LF OU.   

 
j. důvody pro vypsání výběrových řízení na senátory AS LF OU (doc. Dorko, dr. 
Dvořáček) bezprostředně po AS LF dne 9. 5. 2016 

Předseda Dvořáček upozorňuje, aby nedošlo k mylné interpretaci, že jde o někoho 
jiného, přečetl přesné znění, tak jak bylo uveřejněno v tisku.  

Děkan LF OU vypisuje výběrová řízení na docent nebo profesor se zaměřením na soudní 
lékařství nebo na patologii nebo intenzivní medicínu nebo toxikologii nebo příbuzné 
obory, 1 místo x min. úv. 0,5. Děkan LF OU vypisuje výběrové řízení na docent nebo 
profesor se zaměřením na anatomii 1 místo x min. úv. 0,5. Předseda Dvořáček chce 
přesvědčení po děkanovi, že 1. výběrové řízení na jeho osobu, když se toto objeví 
náhodou po 9. 5.  

Děkan LF OU vysvětluje, že LF vypisuje výběrová řízení, když potřebuje doplnit 
personál, akademiky. Je to v kontextu odborného asistenta. Výběrové řízení na 
anatomii bylo vypsáno v souladu s dohodou doc. Dorka, aby se vypsal asistent, odborný 
asistent, docent. Cílem je, kdyby bylo možné, sehnat kohokoliv, v jakékoli úrovni na 
Ústav anatomie. Kdyby se přihlásil docent nebo profesor, tak by z toho LF profitovala. 
Nikoli aby obsadil místo vedoucího, je to obecně.  

Předseda Dvořáček chce nyní vysvětlení na něj. Ve vedení ústavu a kateder lékařských 
fakult stojí docent nebo profesor. Na naší LF to platí ve všech případech s výjimkou 3 
pracovišť: 1) fyziologie, kde byl podmíněně jmenován Mgr. Bužga s úkolem habilitace 
do dvou let od jmenování; 2) soudní lékařství, kde otevřeně říká, že není cílené na 
vedoucího, jde o to, aby se akcelerovala vědecká činnost na pracovišti. Již v minulosti 
nabízel, aby tam pracoval prof. Kuča s cílem zvýšení vědeckých výstupů. Kdyby bylo 
vypsáno výběrové řízení na pozici vedoucího, tak je to tam napsáno. Cílem je sehnat 
jakoukoli kvalifikovanou sílu s cílem akcelerovat nebo založit vědeckou činnost těchto 
ústavů. Předseda Dvořáček se ptá, zda je na Katedře urgentní medicíny… takový 
rozpočet, aby tam uživili člověka těchto kvalit, když se jedná o ztrátovou katedru. 
Děkan LF OU odpovídá, že pokud zůstane tak jak je, tak bude ztrátová nadále. 
V případě, že se sežene člověk, nebo program, který bude mít za úkol vědeckou činnost, 
tak ztrátová do budoucna nebude. Předseda Dvořáček se ptá děkana, zda se domnívá, 
že publikační a vědecká aktivita jeho katedry je slabá. Děkan LF OU odpovídá, že ano. 
Předseda Dvořáček se ptá, zda má na mysli prof. Ševčíka, že jeho vědecká a publikační 
činnost je slabá, který je členem katedry. Děkan LF OU odpovídá, že prof. Ševčík je 
vynikající akademik, který předložil vysokoškolskou učebnici, která je velice krásná a 
sofistikovaná, nicméně pokud jde o články v impaktovaných časopisech, na to se 
v poslední době nesoustředil, protože se věnoval dané publikaci. Ano, publikační 
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činnost je nižší. Předseda Dvořáček sděluje, že děkan chce říci, že je prof. Ševčík 
insuficientní. Děkan LF OU říká, že toto neřekl, že v souvislosti s tvorbou publikace se 
soustředil na jiné projekty. Dvořáček doplňuje, že je spoluautorem. Dodává, že tento 
způsob je pro něj jako pro předsedu AS urážející, argumentace děkana urážlivá, 
výběrové řízení je účelové, aby opětovně došlo ke změně AS. Je to jeho osobní názor, 
děkan jej nemusí respektovat. Děkan LF OU se proti tomuto ohrazuje a veřejně říká, že 
to není na místo vedoucího.  

Senátorka Jarošová uvedla, že je zde skoro 25 let, z toho od roku 2001 ve funkci 
vedoucího katedry a ještě se jí nestalo, že by bylo výběrové řízení vypisováno bez 
vědomí vedoucího katedry. Jako vedoucí katedry vždy dává návrh na výběrové řízení a 
ten pak prochází podpisovým kolečkem, tak to bylo vždycky nastavené a tak máme i 
nastavené směrnice. U směrnic si jistá není, ale formuláře návrhů takto nastavené jsou. 
Ptá se děkana, zda návrhy výběrových řízení prošly tímto kolečkem a zda je navrhovali 
vedoucí kateder. Nedokáže si představit, že by se vypsalo výběrové řízení na někoho 
na její ústav, a že by o něm nevěděla a tu osobu by nepotřebovala. Děkan LF OU 
odpovídá, že na Ústavu anatomie to byl impuls od doc. Dorka. Senátorka Jarošová se 
ptá na další ústav a doplňuje, že vždy píše písemnou žádost se zdůvodněním, proč toho 
člověka potřebuje, proděkanka pro studium žádost podepisuje, kontroluje, zda nechce 
někoho navíc, jestli je potřebný, poté jde návrh k tajemníkovi a pak k děkanovi a ptá 
se, zda se to takto stalo. Děkan opakuje priority LF. Senátorka Jarošová opakuje dotaz, 
zda děkan např. vypíše výběrové řízení na někoho pro její ústav a ona to nebude vědět? 
Předseda Dvořáček vstupuje s odpovědí, že ano, že se to stát může, protože on 
informován nebyl. Děkan LF OU odpovídá, že se to stát nemůže. Předseda Dvořáček 
doplňuje, že z jeho iniciativy žádná žádost nevzešla. Děkan doplňuje, že všechny 
katedry a ústavy, které jsou v plusu a které mají bohatou publikační činnost, tak se 
tohoto kroku nemusí obávat. Ztrátové katedry se toho dočkat mohou. Ty, co jsou 
v plusu, se toho nedočkají nikdy. Senátorka Jarošová dodává, že je jich málo a situace 
se může obrátit, ubývá studentů a plusová katedra nemusí být stále plusovou, máme 
také personální změny. Co tedy potom? Děkan LF OU vysvětluje, že se jedná o 
ztrátovost několik let po sobě, např. v horizontu 4-5 let, nejedná se o jeden rok, pak by 
se to řešit muselo. Senátorka Jarošová opět vznáší dotaz, zda je standardní, že vedoucí 
katedry to neví a neprojde to tím kolečkem na návrhu, které je zde standardně 
zavedené? Děkan LF OU vysvětluje, že toto kolečko je zavedeno v rámci úzkého vedení 
LF, v okamžiku, kdy si řekneme, že dochází k něčemu, co není žádoucí pro LF, to pak 
prochází vedením LF. Senátorka Jarošová upřesňuje dotaz, zda o tom rozhodlo vedení 
nebo sám děkan. Děkan LF OU odpovídá, že o tom nerozhodl izolovaně. Senátorka 
Jarošová se ptá na celé vedení. Předseda Dvořáček se ptá, kdo o tom tedy rozhodl, kdo 
konkrétně. Děkan LF OU odpovídá, že několik lidí z vedení LF. Předseda Dvořáček 
doplňuje, že bez vědomí vedoucí katedry. Děkan odpovídá ano, která je dlouhodobě 
ztrátová. Předseda Dvořáček upozorňuje na velmi nestandardní postup. Senátor 
Martínek sděluje, zda má počítat s tím, že příští výběrové řízení bude na něj nebo na 
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senátora Krupu, pokud budou výsledky hlasování AS LF OU v nesouhlasu s přáními 
pana děkana.  

Prorektor Hájek v zastoupení pana rektora sděluje, jelikož jsou také lékaři, LF podporují 
a vnímají, že je nezralá a že vnímají její současnou problematičnost. Jsou nešťastní ze 
všech nestandardních postupů, které se dějí. Je to na LF jak to vyřeší. Je úplně běžné a 
standardní a pro studenty je to jistě škola života, že děkan má své mocenské nástroje, 
které má právo používat, protože je děkanem, to je v pořádku a AS LF má také své 
nástroje, které máte používat a je to také naprosto v pořádku.        

Senát bere na vědomí připomínky k danému bodu. 

 

k. Vystoupení místopředsedy SK AS LF  

Místopředseda AS LF OU za studentskou komoru Porubän senátory informoval o tom, 
že Studentská komora AS LF OU byla oslovena kolegy z 2. LF UK v Praze s nabídkou 
podílet se na společném vyhlášení studentských komor všech lékařských fakult v ČR se 
zamítavým stanoviskem ke znění § 21ba odst. 1 písm. c) předloženého návrhu novely 
zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 
a farmaceuta (dále jen „Zákon”). Zákon v uvedeném paragrafu uvádí povinnost 
,,vykonávat povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta po dobu nejméně 5 let od 
data ukončení specializačního vzdělávání na území České republiky v oboru, ve kterém 
získal specializovanou způsobilost jako rezident”. 

Studentská komora AS LF OU je toho názoru, že by tento návrh vedl ke zhoršení situace 
v procesu postgraduálního vzdělávání budoucích lékařů. Osoby vykonávající 
specializační vzdělávání by tímto na sebe přejímaly závazek, který nepřiměřeně 
omezuje jejich svobodnou volbu povolání, jakož i možnost budoucího profesního 
uplatnění. Uvedené ustanovení Zákona by bylo vůči osobám vykonávajícím 
specializační vzdělávání taktéž diskriminující. Podobná povinnost není státem 
vynucována v žádném jiném oboru činnosti (srov. např. Vzdělávání v právnických 
profesích).  

Návrh novely Zákona byl předložený Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny 
dne 9. 6. 2016 a bude v rámci Sněmovny předložen do druhého čtení. Podle aktuálních 
informací mělo dojít k vypuštění § 21ba z předložené novely, ale definitívní závěr bude 
znám až po zasedání Sněmovny. Místopředseda Porubän v souvislosti s procesem 
tvorby společného stanoviska poděkoval děkanovi LF OU a předsedovi AS LF OU za 
jejich součinnost, pomoc a podpůrné stanovisko v této záležitosti a zároveň požádal 
všechny přítomné senátory o možnou podporu této iniciativy.  

Předseda Dvořáček za sebe i senátory by rád podpořil tuto iniciativu, i ostatní senátoři 
se vyslovili k této podpoře. Místopředseda Porubän vysvětlil, že vzhledem k tomu, že 
se obrátili na senátory akademiky, zdrží se hlasování.  
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Předseda Dvořáček vyzval senátory k hlasování (počet přítomných senátorů: 20) o 
podpoře iniciativy studentů v předloženém dokumentu. AS LF tuto iniciativu 
podporuje. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 7 se zdržel 

Výsledek hlasování: schváleno 

Usnesení: AS LF OU schvaluje podporu iniciativy studentů vycházející z předloženého 
dokumentu. 

 

l. Personální situace na LF 

Předseda Dvořáček vyzval senátora Martínka, aby se vyjádřil k poslednímu bodu 
jednání – nepříznivá personální situace v teoretických oborech na LF OU. 

Jako svůj podnět senátu a děkanovi vyjadřuje své znepokojení nad vývojem personální 
situace v posledních čtyřech letech, které dle jeho názoru ohrožuje udržení akreditace 
magisterského oboru Všeobecného lékařství. Senátor Martínek uvedl konkrétní 
příklady:  

Ústav histologie – neřešená situace vedení v posledních 4 letech po odchodu doc. 
MUDr. Kamaráda, DrSc., 

Ústav anatomie – MUDr. Výborná a její přeřazení na chirurgii, i když je anatom. 

Ústav fyziologie – odchod doc. RNDr. Švorce, CSc. a jeho náhrada Mgr. Bužgou, Ph.D., 
přičemž titul Mgr. má z oboru Ochrana veřejného zdraví.  

Ústav patofyziologie – odchod prof. MUDr. Mačákové, CSc., hrozící odchod prof. MUDr 
Veselého CSc. 

Další alarmující skutečností je odchod celkem 15 zaměstnanců Děkanátu LF OU.  
 
Předseda Dvořáček poděkoval a předal slovo děkanovi. 
 
Děkan LF OU uvedl cenovou výši projektů, které se nyní řeší a jsou v souladu se záměry 
LF a věří, že výsledky se brzy dostaví. Zmínil i rok 2015, kdy nebyla žádná výzva. Děkan 
připustil problémy se zajištěním pracovníků pro teoretické ústavy. Tak jak nemáme 
lékaře do klinických oborů, je dvojnásobně obtížné sehnat pro teoretické obory. Nůžky 
mezi platem ve zdravotnictví a akademickým se neustále rozevírají. Na základě rozboru 
personálního, by chtěl zmínit Mgr. Bužgu, který má opravdu titul z oboru, který zde byl 
zmíněn, nicméně vyzdvihnul jeho publikační aktivity v roce 2014, 2015. Děkan LF OU 
uvedl, že kdybychom všichni, včetně děkana, publikovali stejně, byla by LF někde jinde. 
Tito lidé budou svým způsobem určovat, jakým způsobem se bude LF dále 
konstituovat. Jsou to aktivní lidé, kteří mají aktuálně živou publikační činnost. Mgr. 
Bužga má podmínku do dvou let dodělat docenturu.  
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Předseda Dvořáček požádal o vysvětlení k situaci v dalších uvedených oborech – 
histologie, anatomie, patofyziologie. Předseda Dvořáček dále zmiňuje, že budeme záhy 
napadeni, jelikož se daná problematika dostala do Olomouce, kde je diskutováno o 
tom, že by bylo optimální, aby se LF OU stala jakýmsi detašovaným pracovištěm. 
Informace pocházejí z nejvyšších míst. Děkan LF OU uvedl, že jsme si toho vědomi, toto 
řešíme, např. řešíme aktivně anatomii. To že zůstává čtyři roky neobsazené místo na 
histologii, měl jsem rozhovor s prof. Adamkovem, chce vychovat svého nástupce. To 
jsou věci, které byly na LF řešeny.   

Senátor Martínek oponuje děkanovi tím, že jednal s těmito pracovníky a v případě, že 
by se jednalo jinak, konkrétně s prof. Veselým, pak ten nemá problém na LF OZ zůstat. 
Totéž vyplynulo z jednání s doc. Švorcem ve věci jeho návratu na fyziologii. Myslím si, 
že jim byly účelově tak znepříjemněny pracovní podmínky, že raději odešli. Senátor 
Martínek nechce konkrétně rozebírat před studenty, o jaké negativní vstupy děkanátu 
se jednalo.  

Děkan LF OU si je vědom obtížné situace, hlavně v teoretických oborech, proto bylo 
vypsáno výběrové řízení a diví se, že kdokoli ze senátorů zde vyjadřuje údiv nad tím, že 
chceme přijmout docenta nebo profesora na anatomii, aby se posílila nejen 
pedagogická, ale i vědecká činnost. Ústavy a katedry mají mít bohatou publikační 
činnost, abychom mohli aktivovat další obory.  

Senátor Horáček, jako dlouholetý člen ve vedení ví, jaké jsou problémy. Pokud jde o 
teoretické obory, teoretické obory v Olomouci jsou na tom bídně, např. ústav anatomie 
i histologie. Dát dnes dohromady teoretické obory na všech LF je těžké. Pokud jde o dr. 
Švorce, za 14 dnů zde přijel na jeden den. Pracoval tedy jeden den.  

Předseda Dvořáček zdůrazňuje, pokud okamžitě neposílíme PR politiku především 
k teoretickým oborům, nevytvoříme podmínky a tlak na šéfy jednotlivých kateder či 
ústavů, aby si udělali guidelines, jak budou vychovávat své zástupce, hrozí nám reálně 
i to, co již zaznívá od prof. Zimy, že nám nejsou nakloněni v našem dalším bytí.  

Předseda Dvořáček říká, že senátor Martínek nastínil akutní problém, který je nutno 
intenzivně řešit. Intenzivně je řešena anatomie, Předseda Dvořáček se ptá děkana, proč 
se stejně neřeší intenzivně ostatní teoretické obory.  

Senátor Horáček doplňuje, že se zde vybudovaly velké teoretické ústavy, což je tato 
budova INLEK. Když se zde procházíte, je zde malá aktivita studentů, je zde v podstatě 
smutno z toho pohybu, oproti toho, který vidí v Olomouci. Pokud chceme posílit 
teoretické obory, musíme posílit areál Zábřeh, kde jsou vytvořeny pro teoretické obory 
určité podmínky. Co se týče děkana, Horáček po dvou letech kvůli tomu odešel, chtěl 
umožnit nemocnici, aby si dala do funkce svého děkana. Děkan Zonča zde byl se 
souhlasem rektora Močkoře a ředitele Feltla uveden do funkce, kteří jej vybrali.  

Senátoři a předseda oponují senátorovi Horáčkovi, že o děkanovi LF nerozhoduje 
ředitel FNO a rektor OU, nýbrž AS LF OU.  
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Senátor Horáček tomu rozumí, ale sděluje, že jej vybrali oni. 

Předseda Dvořáček opět opakuje, že jej nikdo nevybral, že jej zvolil akademický senát 
pod vedením Mgr. Bužgy.  

Chmelová žádá předsedu, aby tuto debatu ukončil. 

Předseda Dvořáček ukončuje debatu a shrnuje připomínky senátora Martínka. Senát 
bere na vědomí tíživou situaci, a ptá se děkana, zda bude tuto situaci řešit a zda chce 
na toto reagovat. 

Děkan LF OU je rád, že toto je senátem vnímáno a byl by rád, kdyby senát poté 
akceptoval manažerské kroky, které mohou přinést určitý tlak na lidi. Toto je důležité 
si uvědomit. 

Senát bere na vědomí tíživou situaci v personálním obsazení teoretických oborů a dává 
podnět děkanovi k jeho řešení. 

Závěrem zasedání AS LF OU předseda Dvořáček znova na závěr sdělil, že jej tíží 
především odchod senátora Hladíka, který vypsal důvody, proč odešel a že má po 
obdržení dopisu od pana děkana shodné pocity jako senátor Hladík. 

Předseda Dvořáček navázal na slova pana prorektora, aby se situace řešila na půdě LF. 
Zdůraznil, že jestliže bude na kohokoli ze senátorů vyvíjen nátlak, pomluvy, jestliže 
bude i nadále takovýto, nechci říkat mobbing, ale ovlivňování, pak i senát má své 
možnosti jak tuto situaci řešit. Není zastáncem radikálního řešení, ale říká zde před 
všemi senátory, že nebude předsedou senátu, kde budou studenti či kdokoli ze 
senátorů podrobeni nátlaku, hrozbám, vyhrožování apod. Nechce specifikovat a 
nebude se k tomu vracet. Uvedené mohu v případě nutnosti doložit.  

Místopředsedkyně Plevová požádala předsedu AS o prodloužení termínu sepsání 
zápisu z důvodu délky jednání. Toto bylo předsedou senátu akceptováno. 

Předseda Dvořáček navrhl datum příštího jednání AS LF OU v termínu 26. září 2016 od 
16 hod.  

Dvořáček poděkoval všem za účast. 

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Dvořáček 

V Ostravě 27. 6. 2016 

Přílohy: 
Příloha 1 – Dopis děkana LF OU – Procesní vady a návrhy k jednání  
Příloha 2 – Vysvětlení děkana LF OU k dotazům AS LF OU z jednání 9. 5. 2016 
Příloha 2a – Požadovaná vstupná data 
Příloha 2b – Pravidla poskytování příspěvků a dotací VVS 2016 
Příloha 2c – Rozpočet OU 2016 
Příloha 3 – Prezenční listina 
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Příloha 3 Prezenční listina 

 


