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Prezenční listina 

Přítomni: Dorko, Dvořáček, Horáček, Jarošová, Krupa, Kubančáková, Lux, Martínek, 
Mrázková, Pálmaiová, Plevová, Porubän, Rychlý, Sikorová, Sochorová, Svrčinová, 
Zatloukalová  

Hosté: Dítě 

Omluveni: Chmelová, Molnárová, Neiser, Šácha 

Neomluveni: Štigler 

Přítomných akademiků: 12 

Přítomných studentů: 5 

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

 
1. Návrh na projednání Strategického plánu LF OU pro rok 2017 

2. Předložení stručného shrnutí závěrů auditu na LF OU (XII/2016) 
3. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 17 senátorů. 

Předseda senátu (dále jména osob bez titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických 
hodností) na úvod zasedání AS LF OU všechny přivítal. Přivítal hosta dnešního AS LF 
OU, a to prof. Dítěte, pověřeného vedením LF OU. 

Předseda senátu informoval všechny přítomné o pořízení audiozáznamu pro potřeby 
zápisu.  

Předseda senátu všechny senátory seznámil s návrhem programu AS LF OU. Na 
základě následného hlasování o programu (ANO – NE – ZDRŽEL SE), byl navrhovaný 
program schválen. 

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Jeden člen AS LF OU nehlasoval. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

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

 

V úvodu jednání AS se přihlásil o slovo senátor Lux. Konstatoval, že od své první účasti 
na jednání AS v říjnu se zajímá o správnost kooptace náhradníka za odstoupivšího 
člena senátu, kdy nabyl dojmu, že nebyla provedena správně. Proto žádá o nezávislé 
právní stanovisko k legitimitě jednání senátu a jeho usnesení. Jedná se o stále 
nejasnou situaci ohledně náhradníka za odstoupivšího senátora dr. Richtera. Nárok na 
toto místo už na zmíněném říjnovém zasedání uplatnil - jak všichni, kdo se tohoto 



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

Strana: 2/10 

Číslo: 10 2017 Datum: 30. 1. 2017 

 

jednání zúčastnili, ví – Dr. Machytka. Na minulém jednání AS jsme se od p. předsedy 
dozvěděli 2 podstatné věci: 
1. V současné době jsou podány dokonce snad už 2 soudní žaloby týkající se tohoto 
problému, 
2. právní stanovisko, o které tady 3 měsíce žádám, je k dispozici a má je p. rektor a 
právní odd. Rektorátu. 
Uvádí, že na otázku na p. předsedu, zda s ním můžeme být seznámeni, dostal 
odpověď, že zatím ne. Domnívá se, že v případě, že soud zpochybní složení našeho 
senátu, jsou všechna jeho usnesení neplatná. Říkal to před odvoláním děkana, znovu 
a ve světle nových skutečností podaných žalob to zmiňuje i před volbou děkana 
nového, jehož volba může být rovněž zpochybněna. Klade otázku, jestli jsme si tak 
jisti, jak to soud všechno rozhodne? Ale kdybychom si byli tak jisti, asi by nám p. 
rektor to právní stanovisko dal přečíst. Pravděpodobně to není tak jednoznačné. 
Informuje, že minulý týden se dozvěděl, že podobná situace loni vznikla na HGF VŠB 
TU. Byla tam zpochybněna volba nového děkana, protože se voleb zúčastnil někdo, 
kdo neměl. P. rektor Vondrák do rozhodnutí soudu veškerá personální rozhodnutí 
pozastavil. Ptá se, jestli by to nebylo správné řešení i pro naši situaci. On sám dnes 
proto nebude hlasovat. 

Předseda senátu senátoru Luxovi doporučil, ať se s tímto požadavkem obrátí přímo na 
p. rektora, zda tento bude ochoten před případným projednáváním kooptace u soudu 
ochoten šíře prezentovat právní analýzu, kterou si nechal vypracovat v této věci 
právním odborem rektorátu.  

AD1) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo prof. Dítěti, který přiblížil 
předložený strategický plán LF OU pro rok 2017 (Příloha).  

Předseda senátu poděkoval prof. Dítěti a otevřel diskusi.   

Senátor Horáček zmínil, že je zde vidět prohloubení spolupráce LF OU s FNO a dotázal 
na pojem praktická atestace. Prof. Dítě na dotaz odpověděl a přiblížil oblast atestací 
na LF OU.  

Senátorka Svrčinová se dotázala prof. Dítěte na vybrané body dlouhodobého závěru 
ve vztahu k časovému plnění. Prof. Dítě vysvětlil časovou posloupnost, splněné 
jednotlivé kroky a další možnosti záměru.  

Předseda senátu poděkoval a dotázal se na další diskusi. 

Předseda senátu uvedl, že AS LF OU bere na vědomí Návrh Strategického plánu LF OU 
pro rok 2017. 

AD2) Předseda senátu uvedl bod jednání.  

Prof. Dítě stručně shrnul výsledky auditu (Příloha) a zdůraznil chyby, které byly 
zjištěny jak v ekonomické, tak procesní a technické oblasti.  

Senátorka Svrčinová navrhla navíc provést externí audit.  
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Senátor Horáček uvedl, že není možné, aby se nedohledala dokumentace 130 
projektů, kdy jich bylo nalezeno pouze 13. Navrhl další možná řešení dohledání 
dokumentace. Prof. Dítě doplnil, že byly podniknuty kroky k jejich nalezení, avšak 
zatím bezvýsledně.  

Senátor Martínek uvedl, že věří vedení OU a jejímu auditu. Sám za sebe pro externí 
audit není. Senátor Horáček se přiklání k názoru senátora Martínka.  

Prof. Dítě doplnil, že byla oslovena bývalá vedoucí projektového oddělení Ing. Tereza 
Moravcová, Ph.D. za účelem předání požadované dokumentace, která však na dva 
určené termíny nepřišla.  

Senátorka Svrčinová se dotázala na další procesní postup proběhlého auditu, a 
termín. Prof. Dítě odpověděl, že termín stanoven nebyl a on plán sestavovat již 
nebude, protože v nejbližší době proběhne volba nového děkana LF OU a toto bude 
již na novém vedení.  

Předseda senátu požádal o hlasování AS LF OU o požadavku na prof. Dítěte, případně 
již nového děkana LF OU, aby se ten obrátil na rektora OU s upřesněním dalšího 
postupu v řešení zjištění na základě proběhlého auditu na LF OU (XII/2016).  

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Dva členové AS LF OU nehlasovali. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU žádá prof. Dítěte, aby vznesl požadavek na rektora OU 
s upřesněním dalšího postupu v řešení zjištění na základě proběhlého auditu na LF OU 
(XII/2016). 

AD3) Předseda senátu uvedl poslední bod jednání.  

Předseda senátu navrhl senátorům, že z pozice své kompetence navrhuje pozvání 
bývalého předsedy AS LF OU dr. Bužgy, který by vysvětlil návrh kandidáta do voleb AS 
LF OU, který ke dni 27. 3. 2016 nebyl členem akademické obce.  

Předseda senátu otevřel diskusi, kde se senátoři vyjadřovali k danému přednesenému 
návrhu a shodli se na pozvání dr. Bužgy. 

Senátor Lux se dotázal předsedy senátu na požadavek rektora OU o uvolnění 
právního stanoviska ve věci kooptace.  

Proběhla vzájemná diskuse, po níž předseda senátu přítomné ujistil, že bude o dané 
záležitosti pana rektora informovat.  

Předseda senátu předal slovo senátorce Jarošové, která AS LF OU seznámila se svojí 
kandidaturou na děkana LF OU.  

Předseda senátu poděkoval za vystoupení a senátory seznámil s kandidáty na 
jmenování děkanem LF OU.  

Dále předseda senátu všem připomněl nadcházející termíny: 
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- pondělí 13. 2. 2017 v 15 hod. v ZY 373 proběhne Shromáždění Akademické 
obce LF OU 

- pondělí 20. 2. 2017 v 17 hod. v ZY 127 proběhne volba děkana LF OU 
- předběžný termín dalšího jednání AS LF OU 13. 3. 2017 v 16 hod. v ZY 127. 

Předseda senátu poděkoval prof. Dítěti za dosavadní vedení LF OU. 

 

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Dvořáček  

V Ostravě 5. 2. 2017 

 

Přílohy  
Příloha 1 – Prezenční listina 

Ostatní přílohy (materiály) uvedené v tomto Zápise k jednotlivým bodům programu 
jsou přístupné akademické obci LF OU na Portálu OU, jako přílohy k jednání.  
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