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Prezenční listina 

Přítomni: Dorko, Dvořáček, Grundmann, Horáček, Chmelová, Kovalová, Mrázková, 
Neiser, Pálmaiová, Plevová, Rychlý, Sikorová, Sochorová, Zatloukalová 

Hosté: Jarošová, Závacká 

Omluveni: Durďáková, Krupa, Kubančáková, Machaczka, Porubän, Svrčinová, Šácha  

Neomluveni: --- 

Přítomných akademiků: 11 

Přítomných studentů: 3 

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

 
1. Schválení navrhovaných členů Vědecké rady LF OU (příloha č. 1 a č. 2) 
2. Změna statutu centra a oddělení na statut kliniky (příloha č. 3) 
3. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření LF OU za rok 2012 (přílohy 

č. 4 a č. 5) 
4. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření LF OU za rok 2013 (přílohy 

č. 4 a č. 6) 
5. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření LF OU za rok 2014 (přílohy 

č. 4 a č. 7) 
6. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření LF OU za rok 2015 (přílohy 

č. 4 a č. 8) 
7. Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření LF OU za rok 2016 (přílohy 

č. 4 a č. 9) 
8. Schválení čerpání finančních příspěvků LF OU za rok 2016 (přílohy č. 10 a č. 11) 
9. Schválení hospodářského výsledku LF OU za rok 2016 (příloha č. 10 a č. 11) 
10. Schválení návrhu rozpočtu LF OU na rok 2017 (příloha č. 10 a č. 13) 
11. Stanovisko k sociálnímu fondu OU (příloha č. 14). 
12. Různé. 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 14 senátorů. 

 

Předseda senátu (dále jména osob bez titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických 
hodností) na úvod zasedání AS LF OU přivítal hosty, a to v zastoupení děkana LF OU 
proděkanku Jarošovou, proděkanku Závackou a přítomné senátory.  

Předseda senátu informoval všechny přítomné o pořízení audiozáznamu pro potřeby 
zápisu.  
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Předseda senátu představil nové senátory, a to senátorku Kovalovou za sekci 
teoretických a nelékařských oborů za proděkanku Jarošovou a senátora Machaczku za 
sekci studentů teoretických a nelékařských oborů za senátorku Molnárovou, která 
abdikovala. 

Předseda senátu zmínil informaci o ukončení pracovního poměru senátora Luxe s tím, 
že na jeho místo bude kooptována Mgr. Chyliková z Ústavu histologie LF OU. 
Prostřednictvím předsedy Dvořáčka senátor Lux poděkoval za spolupráci v AS LF OU 
a recipročně předseda Dvořáček poděkoval bývalému senátorovi AS LF za vykonanou 
práci. 

Předseda senátu dále sdělil, že zápis bude k připomínkování k dispozici 7. 7. 2017, do 
14 dnů pak bude vyvěšen na stránkách OU, tj. 17. 7. 2017. Trvá-li někdo ze senátorů 
na doslovném znění jeho vystoupení, požádal o předání zápisu a zaslání 
elektronického textu zapisovatelce.  

Předseda senátu představil dnešní program jednání a zahájil hlasování o schválení 
programu jednání AS LF OU.  

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s programem jednání AS LF OU. 

 

AD1) Předseda senátu na úvod projednávaného bodu přednesl jména navrhovaných 
členů Vědecké rady LF OU (dále jen VR LF OU). 

Předseda senátu se senátorů dotázal na způsob hlasování navrhovaných členů 
VR LF OU. Zda se bude hlasovat jednotlivě o každém navrženém členovi, nebo se 
odsouhlasí najednou celá VR LF OU. 

Předseda senátu k danému bodu zahájil diskusi. 

Senátorka Chmelová se dotázala těch senátorů, kteří jsou senátory dlouhodobě, na 
význam VR LF OU pro fakultu, pro studenty. 

Senátor Grundmann uvedl, že mezi interními členy VR LF OU je navrženo 5 členů 
kolegia děkana, rektor a ředitel FNO, tedy 7 exekutivních funkcionářů, což nemá 
obdoby v žádné vědecké radě lékařských fakult v ČR. Dále senátor Grundmann uvedl, 
že by rektor OU neměl být uveden jako člen VR ne z titulu rektora OU, ale z titulu své 
vědecké páce, tedy jako prof. Lata. Taktéž ředitel Němeček z titulu své funkce může 
být externím členem VR. Pokud je navržen jako zaměstnanec LF OU, pak je jeho návrh 
nepodložený jakoukoliv vědeckou činností. Ve VR ČR mají být špičky LF OU. Vedoucí 
Kateder neurologie a psychiatrie, Gynekologicko-porodnické kliniky nevykazují žádný 
přínos v institucionální podpoře, vedoucí katedry Kraniofaciálních oborů a katedry 
intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů mají? jen minimální 
příspěvek. Jsou navrženými členy VR LF OU a podle těchto údajů buď vědecky 
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nepracují, nebo udávají výsledky jinde (FNO). Otázkou zůstává, jak budou řídit a 
ovlivňovat VR LF OU, nehledě na to, že na každou katedru se doplácí minimálně 1 mil. 
Kč. 

Předseda senátu opět zopakoval způsob hlasování.  

Místopředsedkyně senátu se přiklonila k celkovému způsobu hlasování.  

Předseda senátu zahájil hlasování o celkovém hlasování schválení navrhovaných 
členů VR LF OU, které předložil děkan LF OU. 

Hlasování: 9 pro, 1 proti, 4 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s hlasováním o celkovém schválení navrhovaných členů 
VR LF OU, které předložil děkan LF OU. 

 

Předseda senátu zahájil hlasování o schválení s navrženými členy VR LF OU, které 
předložil děkan LF OU. 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 5 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s navrženými členy VR LF OU, které předložil děkan 
LF OU. 

 

AD2) Předseda senátu uvedl bod jednání a zahájil diskusi.  

Senátor Grundmann uvedl, že kliniky jsou zdravotnické a vědecko-pedagogické 
instituce, v jejichž čele je nejméně docent s vědeckou činností CSc. nebo Ph.D. 
s prokazatelnou vědeckou výzkumnou činností (viz také současné konkurzy FNO a 
LF OU). Přehled vědecké činnosti lze jednoduše kdekoliv na světě vyhledat na 
databázi Web of Science. Oddělení urologické, primář doc. Krhut, publikací 29, citací 
103, h-index 7, splňuje podmínky pro statut kliniky. Centrum úrazové medicíny, 
primář doc. Pleva, publikací 7, citací 19, h-index 2, splňuje základní podmínky pro 
statut kliniky. Popáleninové centrum, primářka Crkvenjaš-Němečková, publikace 1, 
citace 0, h-index 0, nesplňuje ani nejzákladnější požadavky Ph.D., vědecko-
pedagogickou hodnost, nulová vědecká hodnost.  

Senátor Neiser uvedl, že dnes je rozhodnutí na nemocnici a fakultě, zda jde o kliniku 
či oddělení. Již neplatí to, co určovalo MZ ČR ve shodě s MŠMT.  

Senátor Grundmann dále zmínil vypsání výběrových řízení na kliniky, kde je podmínka 
vědecké činnosti. Toto by mělo být zohledněno při změně statutu. 
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Předseda senátu se dotázal senátorů na způsob hlasování. Zda se bude hlasovat 
jednotlivě o centrech a odděleních, nebo se bude hlasovat komplexně. Sám navrhl 
hlasování celkové. 

Senátor Grundmann uvedl, že jde o tři rozdílná pracoviště a navrhl, aby se hlasovalo 
samostatně o jednotlivých pracovištích. 

Předseda senátu zahájil hlasování o jednotlivém hlasování změn statutu centra a 
oddělení na statut kliniky. 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 6 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s hlasováním o jednotlivém hlasování změn statutu 
centra a oddělení na statut kliniky. 

 

Předseda senátu zahájil hlasování o změně stávajícího statutu Urologického oddělení 
na změnu statutu na Urologickou kliniku. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí se změnou stávajícího statutu Urologického oddělení na 
změnu statutu na Urologickou kliniku. 

 

Předseda senátu zahájil hlasování o změně stávajícího statutu Oddělení úrazové 
chirurgie na změnu statutu na Kliniku úrazové chirurgie. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí se změnou stávajícího statutu Oddělení úrazové chirurgie 
na změnu statutu na Kliniku úrazové chirurgie. 

 

Předseda senátu zahájil hlasování o změně stávajícího statutu Popáleninové centrum 
na změnu statutu na Kliniku popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie. 

Hlasování: 3 pro, 2 proti, 9 se zdržel. 

Výsledek hlasování: nesouhlas. 

Usnesení: AS LF OU nesouhlasí se změnou stávajícího statutu Popáleninové centrum 
na změnu statutu na Kliniku popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie. 
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AD3) Předseda senátu uvedl bod jednání a všem vysvětlil, proč je nutné schválení 
výročních zpráv (dále jen VZ) o činnosti a hospodaření LF za posledních 5 let.  

Předseda senátu předal slovo proděkance Závacké, která upřesnila, že VZ za rok 2015 
byla předložena, byla schválená, ale nikdy nebyla zveřejněná. Je nutné, aby dokument 
VŠ byl dohledatelný, proto jej děkan LF OU nyní opět předkládá k návaznosti 
ostatních VZ. Vzhledem k podání žádosti OU o institucionální akreditaci je nutné, aby 
byly k dispozici všechny VZ, které jsou nedílnou součástí vývoje fakulty. 

Předseda senátu poděkoval proděkance Závacké za vysvětlení a otevřel diskusi 
k projednávanému bodu. 

Senátor Horáček upřesnil, že výroční zpráva za rok 2012 byla vypracovaná. Zároveň 
její tištěnou verzi předal předsedovi senátu. K danému proděkanka Závacká doplnila, 
že tato zpráva nebyla zveřejněna v dokumentech fakulty. Předseda senátu 
konstatoval, že byla vypracována, ale neprošla schvalovací procedurou.  

Následně proběhla diskuse ohledně povinnosti a zodpovědnosti vypracování VZ ze 
strany fakult.  

 

Předseda senátu zahájil hlasování o schválení VZ o činnosti a hospodaření LF OU za 
rok 2012.  

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s VZ o činnosti a hospodaření LF OU za rok 2012.  

 

AD4) Předseda senátu uvedl bod jednání. 

Předseda senátu zahájil hlasování o schválení VZ o činnosti a hospodaření LF OU za 
rok 2013.  

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s VZ o činnosti a hospodaření LF OU za rok 2013.  

 

AD5) Předseda senátu uvedl bod jednání. 

Předseda senátu zahájil hlasování o schválení VZ o činnosti a hospodaření LF OU za 
rok 2014.  

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 
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Usnesení: AS LF OU souhlasí s VZ o činnosti a hospodaření LF OU za rok 2014.  

 

AD6) Předseda senátu uvedl bod jednání a zahájil diskusi, ve které bylo zmíněno, že 
VZ za rok 2015 byla schválená, ale nebyla schválená zpráva o hospodaření za rok 
2015. Předsedou senátu bylo uvedeno, že nyní jde o schválení VZ jako celku tak, jak ji 
nyní předkládá děkan LF OU, ale záleží na rozhodnutí AS LF OU. 

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o schválení VZ o činnosti a 
hospodaření LF OU za rok 2015.  

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s VZ o činnosti a hospodaření LF OU za rok 2015.  

 

AD7) Předseda senátu uvedl bod jednání. 

Předseda senátu zahájil hlasování o schválení VZ o činnosti a hospodaření LF OU za 
rok 2016.  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s VZ o činnosti a hospodaření LF OU za rok 2016.  

 

AD8) Předseda senátu uvedl bod jednání. 

Předseda senátu předal slovo proděkance Závacké, která uvedla, že jde o čerpání 
rozpočtu za rok 2016, který nebyl schválený. Pro provoz LF OU je však nutné uzavřít 
hospodaření za rok 2016. Dále proděkanka Závacká vysvětlila všechny zpracované 
podklady.  

Senátorka Sochorová konstatovala, že nejpodstatnější je schválení převodu zůstatku 
do fondu provozních prostředků. 

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o schválení čerpání finančních 
příspěvků LF OU za rok 2016.  

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s čerpání finančních příspěvků LF OU za rok 2016.  
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AD9) Předseda senátu uvedl bod jednání a zahájil diskusi. 

Předseda senátu předal slovo proděkance Závacké, která senátorům přiblížila 
problematiku hospodářského výsledku.  

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o schválení hospodářského 
výsledku LF OU za rok 2016.  

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s hospodářským výsledkem LF OU za rok 2016.  

 

AD10) Předseda senátu uvedl bod jednání.  

Předseda senátu předal slovo proděkance Závacké, která stručně uvedla, že o 
rozpočtu se jedná na OU cca od února. Vysvětlila ukazatele A a K, které OU obdržela 
s poměrem zhruba 90 % /10 %. OU zvolila jinou metodiku, kterou schválil AS OU, a to 
metodiku v poměru 85% /15 %, která byla zpřísněna v poměru VaV a studentů, kdy 
ukazatel K byl změněn jiným způsobem, a to procentuálním rozložením. Bylo určeno 
45 % na mobility. Vedení LF OU toto opakovaně připomínkováno, že je to pro LF OU 
nevýhodné, jak pro mobility studentů, tak i akademiků. Připomínky vedení LF OU jsou 
uvedeny taktéž ve všech zápisech kolegia rektora a zápisech AS OU. Rozpočet LF OU 
je nyní zhruba na 98 % rozpočtu loňského roku. Dále proděkanka Závacká podotkla, 
že ukazatel A není brán podle podílu LF OU studentů z loňského roku, tak jak tomu 
bylo dosud, kdy byl ohled na LS a ZS z předcházejícího kalendářního roku, ale byl 
zafixován jako v loňském roce k roku 2015. Tím došlo k prohloubení deficitu za 
nezaplacený 6. ročník Všeobecného lékařství a zamezení vzniku jakéhokoliv nového 
předmětu, který nemůže být zaplacen. Proděkanka Závacká opět zdůraznila 
zafixování rozpočtu k roku 2015 a nepřekročení počtu studentů. Dále podotkla 
nutnost čerpání z fondu, aby byly dofinancovány jednotlivá pracoviště LF OU pro rok 
2017. Zvolenou a schválenou metodikou OU je pro letošní rok zhruba 80 % pracovišť 
LF OU ztrátových. Dokonce pracoviště LF OU, která byla dlouhodobě zisková, jsou 
letos ztrátová. Mezi zisková pracoviště LF OU patří pouze tři. 

Předseda senátu poděkoval za vystoupení a přiblížil celou problematiku vyjednávání 
rozpočtu včetně jeho důsledků na současný chod jednotlivých pracovišť LF OU na AS 
OU. 

K uvedené problematice proběhla diskuse na téma motivace k institucionální 
podpoře ze strany LF OU a FNO. 

Senátorka Sochorová doplnila informaci z Rady VŠ a zdůraznila specifika jednotlivých 
fakult OU. LF OU má vyšší podíl zahraničních studentů. Toto zohledňuje a financuje 
metodika MŠMT, ale metodika OU nikoliv, ačkoliv finance OU získala. K uvedenému 
tématu navázala další diskuse. 
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Senátor Grundmann se vrátil k projednávanému bodu 1 dnešního programu 
v návaznosti na institucionální podporu a rozpočet jednotlivých pracovišť LF OU. Jaký 
bude nástin řešení? Proděkanka Závacká odpověděla, že toto bude řešit systemizace, 
která jednoznačně určí personální potřebu, která zde chybí. Zmínila také, že bude 
třeba provést akreditace a reakreditace podle nového VŠ zákona, a to institucionální 
nebo programovou. Bude nutné získat další zdroje financování, a to z důvodu 
schválení metodiky AS OU na 3 roky. Proděkanka Závacká zdůraznila další zdroje 
financování, které si musíme zajistit sami. 

K uvedené problematice tématu navázala diskuse. Proděkanka Závacká doplnila, že 
systemizace nezahrnuje jen výuku, ale také VaV.  

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o schválení návrhu rozpočtu LF OU 
na rok 2017.  

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem rozpočtu LF OU na rok 2017.  

 

AD11) Předseda senátu uvedl bod jednání. 

Místopředsedkyně senátu na úvod vysvětlila důvod bodu jednání. Předsedkyně AS OU 
Honová požádala LF AS o vyjádření. Místopředsedkyně senátu představila 
problematiku Sociálního fondu OU, představila benefity (většina podmíněna výši 
úvazku), které OU nabízí zaměstnancům včetně příspěvků v rámci Kolektivní smlouvy. 
Dále představila oblasti z Katalogu služeb, který nabízí odborová organizace (dále jen 
ZO VOS OU), a které jsou pro členy ZO VOS OU. V současné době je připravován nový 
mzdový předpis OU v rámci nového VŠ zákona, kde je sama součástí pracovní skupiny 
jako předsedkyně ZO VOS OU. 

Proběhla vzájemná diskuse ohledně případného procentního navýšení zátěže fakult 
v případě naplnění Sociálního fondu OU a byla diskutována problematika povinnosti 
jeho zřízení. 

Místopředsedkyně senátu dodala, že se hlasování zdrží, jelikož v rámci dané 
problematiky vystupuje také jako předsedkyně ZO VOS OU. 

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování k naplnění Sociálního fondu OU.  

Hlasování: 1 pro, 8 proti, 5 se zdržel. 

Výsledek hlasování: nesouhlas. 

Usnesení: AS LF OU nesouhlasí s naplněním  Sociálního fondu OU.  
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AD12) Předseda senátu uvedl bod jednání a zahájil diskusi. 

Místopředsedkyně senátu uvedla, že byl problém s otevřením příloh v emailech. 
Doporučila všechny podklady pro jednání zveřejňovat na portále a následně jen zaslat 
senátorům email s upozorněním o vložení podkladů na portál. Senátoři souhlasili 
s tímto postupem. 

Proběhla vzájemná diskuse týkající podpory LF OU ze strany FNO v rámci VaV a 
dedikací. Senátorka Chmelová uvedla, že jak pan ředitel Němeček ještě před 
odchodem do Prahy i po návratu, tak pan docent Feltl deklarovali, aby veškeré 
výsledky byly dedikovány na fakultu, ale samozřejmě autoři jsou ti, kteří určují, kam 
budou výsledky zapsány. Senátor Neiser vysvětlil, že pokud se jedná o vnitřní granty, 
bylo jim řečeno, že pokud byla veškerá podpora z nemocnice, musí být dedikace na 
nemocnici. Senátoři se shodli na tom, že vyzvou pana děkana LF OU, aby se v této 
oblasti dohodl s panem ředitelem jak v dané problematice postupovat k posílení 
dedikací směrem k LF OU. 

Senátor Horáček upozornil na zaslaný otevřený dopis senátorům od MUDr. Machytky, 
který se týká činnosti AS LF OU a určitých personálních otázek, které byly řešeny a 
také naznačeny doktorem Luxem, který se dnes již jednání nemohl zúčastnit, protože 
není již v pracovním poměru. Senátor Horáček dále uvedl, že ani on již nebude od 1. 
8. v pracovním poměru s OU. Rád by probral danou situaci, jak se bude postupovat 
dále v obdobných situacích, možnost volnosti sdělit i názory, které se někomu nemusí 
líbit, aby při řízení fakulty nedošlo na základě zmíněného k zbytečným chybám. K této 
problematice proběhla diskuse týkající se vyslovení vlastních názorů na akademické 
půdě i ve vztahu k propouštění zaměstnanců, nejen na LF, ale i ve FN. 

Senátor Horáček navrhl vystoupení MUDr. Machytky, který se účastnil dnešního 
jednání AS LF OU od jeho počátku.  

Předseda senátu zahájil hlasování o umožnění vystoupení MUDr. Machytky na 
dnešním jednání AS LF OU.  

Hlasování: 7 pro, 3 proti, 4 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s vystoupení MUDr. Machytky na dnešním jednání AS LF 
OU.  

Předseda senátu předal slovo MUDr. Machytkovi, který zdůvodnil, proč na základě 
soudního rozhodnutí (i když byla podána kasační stížnost) měl být od listopadu 
loňského roku do 30. 6. 2017, kdy mu děkan neprodloužil smlouvu, právoplatným 
senátorem. Senát dle MUDr. Machytky zasedal ve špatném složení, a proto lze 
pochybovat o právoplatnosti jeho rozhodnutích. Myslí si, že to bylo závažné 
pochybení předsedy AS LF OU, který by z toho měl vyvodit osobní odpovědnost, dále 
si myslí, že by se k tomu měl postavit celý senát.  

Proběhla diskuse senátorů k řečenému. Během diskuse odešel senátor Neiser.  
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Senátor Horáček na závěr poděkoval všem za spolupráci. 

Předseda senátu přítomným senátorům poděkoval za účast na dnešním jednání 
AS LF OU a zdůraznil, že příští termín jednání AS LF OU bude stanoven dodatečně, 
předběžně by měl být termín v druhé polovině září. 

 

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Dvořáček 

V Ostravě 14. 7. 2017 

 

 

Přílohy 

Prezenční listina 
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