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Prezenční listina 

Přítomni: Bužga, Dorko, Durďáková, Dvořáček, Grundmann, Chmelová, Chylíková, 
Krupa, Mrázková, Neiser, Pálmaiová, Plevová, Porubän, Sikorová, Sochorová, 
Svrčinová, Šácha, Rychlý 

Hosté: Jarošová, Lata, Močkoř, Pyšný, Závacká 

Omluveni: Kovalová 

Přítomných akademiků: 13 

Přítomných studentů: 5 

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

 
1. Na základě rozhodnutí soudu a na výzvu rektora OU zopakovat akt hlasování 

o návrhu na odvolání děkana LF OU doc. MUDr. P. Zonči, Ph.D., FRCS, MBA, 
který proběhl dne 2. 11. 2016. 

2. Různé. 
 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 13 senátorů. 

 

Předseda senátu (dále jména osob bez titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických 
hodností) na úvod mimořádného zasedání AS LF OU požádal kameramana České 
televize, aby na jednání mimořádného jednání AS LF OU, kde dle VaJŘ AS LF OU lze 
audiozáznam pořizovat pouze pro potřeby zápisu, nebyl účasten s kamerou a 
pořizoval z jednání videozáznam. Dále předseda senátu přivítal rektora OU, 
proděkanku Závackou, proděkanku Jarošovou, právníka Pyšného a prof. Močkoře.   

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

Předseda senátu dále sdělil, že zápis bude k připomínkování k dispozici 3. 9. 2018, do 
14 dnů pak bude vyvěšen na stránkách OU. Trvá-li někdo ze senátorů na doslovném 
znění jeho vystoupení, požádal o předání zápisu a zaslání elektronického textu 
zapisovatelce.  

Předseda senátu zdůraznil mimořádné jednání AS LF OU, které bylo svoláno na výzvu 
rektora OU. Představil dnešní program jednání a zahájil hlasování o schválení 
programu mimořádného jednání AS LF OU.  

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

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s programem mimořádného jednání AS LF OU. 
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AD1) Předseda senátu uvedl projednávaný bod. Dodal, že rektor OU zaslal 11. 7. 2018 
předsedovi senátu LF OU výzvu „ Na základě rozhodnutí soudu o zrušení rozhodnutí a 
navrácení k dalšímu se obrací 11. 7. 2018 na AS LF OU s výzvou, aby tento řádně a 
bezodkladně hlasoval o návrhu na odvolání děkana LF OU. To vše na podkladě 
návrhu, který byl podán 13. 10. 2016.“ Po složité prázdninové komunikaci se senátory 
se podařilo najít hodný termín mimořádného jednání AS LF OU, tak aby se jej mohlo 
zúčastnit co nejvíce senátorů. Zdůraznil, že ze znění rozhodnutí soudu a výzvy rektora 
OU vyplynulo, že má proběhnout pouze akt hlasování a to na podkladě všech již 
v minulosti doložených materiálů a návrhů předloženého z 13. 10. 2016. Diskuse 
k tomuto návrhu a samotné vyjádření doc. Zonči proběhlo při hlasování 2. 11. 2016. 
Podrobný zápis stejně jako podkladové materiály v celé šíři jsou stéle dostupné všem 
na portále OU. Znovu předseda senátu zdůraznil, že vychází z informací rektora OU a 
úkolem AS LF OU je znovu zopakovat vlastní akt hlasování.  

Předseda senátu předal slovo rektorovi OU, který všem připomněl dvě věci. První věcí 
jsou slova předsedy senátu, kdy rozhodnutí senátu, které přijal senát, bylo 
zpochybněno z procesních důvodů. Soud se nevyjádřil k obviněním a tomu co poté 
následovalo, ale zpochybnil zasedání senátu, pro jeho špatné složení. Nyní se má 
zasedání senátu zopakovat. Dále rektor OU uvedl, že nyní musí být akt odvolání 
doc. Zonči procesně naprosto v pořádku. Během předchozího aktu odvolání byli 
téměř všichni přesvědčeni, že je procesně v pořádku. K dispozici byla dvě vyjádření 
právníků, kdy všichni byli přesvědčeni o jejich správnosti. Soud však rozhodl jinak. 
Rektor OU poté vysvětlil důvody své současné obavy, kdy nový akt odvolání by měl 
proběhnout ve správném procesním rozhodnutí. Zmínil, že dle současného vyjádření 
právníků OU by mělo dojít opětovně k 15 denní lhůtě na vyjádření a podotkl, že s tím 
sám souhlasí. Vše bude konzultovat ještě s právníky MŠMT. Rektor OU navíc 
k projednávanému bodu zmínil skutečnost, že doc. Zonča podal soudu žádost o 
zrušení jeho předběžného opatření, kdy chtěl rektor OU vyřešit situaci dvou děkanů 
LF OU. Na závěr rektor OU opět vyjádřil svůj názor jistoty správného procesního 
rozhodnutí senátu. 

Druhou věcí, kterou rektor OU uvedl je zapeklitá, vyhrocená situace, kdy osobní 
zájem převažuje zájem o instituci, fakultu. Jde o její negativní vnímání. Sám navrhl 
řešení, které z jeho pohledu může vyřešit současnou situaci, a to odstoupení obou 
děkanů LF OU, které musí sami akceptovat. Následné zvolení nového děkana LF OU 
senátem LF OU, který by byl akceptovaný všemi členy akademické obce, by bylo dle 
jeho názoru rozumně řešitelné.   

Předseda senátu poděkoval rektorovi OU a uvedl, že jeho názor bere na vědomí. 
Částečně zmínil historický vývoj fakulty, na kterém dosud mnohým záleží. Vyjádření 
stanoviska právníka OU, které má k dispozici, obdržel během dnešního odpoledne. 
Dále předseda senátu uvedl, že za 14 dní již začíná nový akademický rok. Dosud se 
nikdo nezmínil o studentech, o výuce, o garanci výuky. Nově bude probíhat výuka 
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oboru Všeobecného lékařství v anglickém jazyce.  Toto by mělo vést dle předsedy 
senátu k ukončení výsledků optimálně v akademickém prostředí naší univerzity a ne 
v jednacích síních soudů, což se stalo v nedávné době zvykem.  

Předseda senátu předal slovo právníkovi Pyšnému, který senátu LF OU poskytoval své 
právní vyjádření. Právník Pyšný navázal na slova rektora OU, kdy zastupoval OU 
v soudním řízení, v němž bylo napadeno jeho rozhodnutí, které bylo zrušeno 
z důvodů nesprávného složení/obsazení AS LF OU. Ve VaJř LF OU bylo stanoveno, že 
náhradníci jsou kooptováni a soud dospěl k názoru, že toto ujednání ačkoliv to bylo 
obsaženo ve VaJř ostatních fakult z ČR (např. právnická fakulta Brno), je tato právní 
úprava nezákonná. Náhradníkem senátu se ex lege stává členem AS poté, kdy řádně 
zvolený člen přestává být členem a je to podle pořadí a získaných hlasů. Toto byl 
důvod, pro který bylo rozhodnutí rektora OU zrušeno.  

Předseda senátu poděkoval a předal slovo rektorovi OU, který zopakoval, že musí mít 
správný právní názor, ačkoli jde o různé právní názory. Musí si být jistý jeho 
správností. Dle právníků OU je nebezpečí procesní chyby, proto se obrátí na MŠMT. 
Dále rektor OU zmínil, že se někdy právo s logikou míjí. Nebude prosazovat svůj 
názor, ale opět zdůraznil, že se nemůže dostat do situace, kdy jeho rozhodnutí není 
procesně v pořádku. 

Předseda senátu poděkoval a uvedl, že rektorovi OU rozumí. Dále uvedl, že je hrubě 
nevhodné, aby politika zasahovala do rozhodnutí senátu. Nechce špatným 
rozhodnutím AS LF OU způsobit dehonestaci, kterou si nikdo nezaslouží. Dále zmínil, 
že být děkanem je čestná funkce, kdy děkanem by měl být ten, kdo je akademickou 
obcí považován za jednoho z nejlepších, nejkvalitnějších a o jeho zvolení má 
rozhodnout AS LF OU. Navrhl v rámci diskuse vyhovět požadavku právníků OU, jež 
obdržel v odpoledních hodinách a odložit jednání hlasování AS LF OU, tak aby byla 
dána možnost vystoupit doc. Zonči. Zároveň uvedl, že jde o nadstandardní řešení 
senátu. Na to předseda senátu požádal rektora OU, aby garantoval osobám LF OU, 
kteří se významně angažují ve zmíněné problematice, že z rozhodnutí soudu se 
v následujících dnech neobjeví doc. Zonča, který provede okamžité změny, které 
proběhly ve FNO. Pokud tuto garanci rektor OU senátu zaručí, pak senát nyní bude 
hlasovat o odložení hlasování o odvolání v požadované lhůtě. Ke zmíněnému rektor 
OU doplnil, souhlasí. Nyní LF OU funguje, 2 měsíce fungovalo jeho předběžné 
opatření, nyní za 2 týdny začne výuka na LF OU. Do následujícího jednání AS LF OU 
své předběžné opatření nezruší. Nemůže však garantovat soudní zrušení 
předběžného opatření, soud musí respektovat. Rektor OU dále vysvětlil problematiku 
jeho předběžného opatření.  

Předseda senátu zahájil diskusi. Senátor Grundmann uvedl, že máme analýzu, která 
se ztotožňuje s  rektorem OU, plně s ním souhlasíme. Plně souhlasíme i s řešením, 
které navrhuje. Dokonce jej máme posunuto i dále. Nač se pořád soudit, dělat si 
ostudu na veřejnosti, mezi fakultami. My navrhujeme to, že odstoupí oba dva děkani, 
to jsme ve shodě, poté se také rozpustí senát, zvolí se nový senát a ten nový senát 
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poté zvolí nového děkana. Předseda senátu oponoval, že toto dle VaJř AS LF OU 
nelze. K uvedenému proběhla vzájemná diskuse, do které vstoupil rektor OU.  

Uvedl, že nechce radit senátu a k tomu se nebude vyjadřovat. Pouze se vyjádřil 
k současné situaci dvou děkanů LF OU včetně její mediální pozornosti.  

Předseda senátu předal slovo prof. Močkoři, který uvedl, že jde o velmi nepříjemnou 
a medializovanou situaci. Dnešním programem jednání senát chce vyhovět hlasování 
o odvolání, aby tato situace již byla ukončena. Současný požadavek rektora OU o 
odložení dnešního odvolání o požadovanou lhůtu může vyvolat obavu předsedy 
senátu v případě soudního zrušení předběžného opatření doc. Zonči. Rozhodnutí 
garance rektora OU je v pořádku, rozhodnutí soudu nelze ovlivnit. Pak by mohlo dojít 
k rychlým personálním změnám jako ve FNO. Předsedovi senátu by pak doporučil 
vyzvat rektora OU v případné intervenci prostřednictvím AS OU o zrušení těchto 
okamžitých výpovědí. Při této garanci rektora OU by doporučil senátu využít 
požadovanou lhůtu na vyjádření doc. Zonči. 

Předseda senátu poděkoval. Rektor OU k zmíněnému uvedl, že tuto garanci může 
potvrdit. Pokud by k problematice výpovědí došlo, pak toto může označit jako osobní 
boj. Zopakoval, že jde o shodu v situaci napadnutelnosti z procesních důvodů. Po 
dobu požadované lhůty bude garantovat své předběžné opatření, v případě soudního 
zrušení jeho předběžného opatření musí soud respektovat, přesto zabrání případným 
rychlým personálním změnám. 

Senátor Bužga uvedl, že na LF pracuje zhruba 20 let a nemůže uvést, že by mu 
o fakultu nešlo. Navázal na obavu senátorů ohledně propouštění zaměstnanců doc. 
Zončou tím, že zmínil, že je to za hranou a diskuse trochu sklouzla k tomu, že 
předjímáme něco, co zatím nenastalo a podle toho sestavovat scénář. Uvedl, že 
někdo si o tom může myslet své. Může si myslet, že to skutečně může udělat. Dále 
senátor Bužga zmínil podporu návrhu rektora OU s výzvou rezignace obou děkanů LF 
OU a následné volbě nového děkana LF OU. Mělo by jít o děkana, který by zklidnil 
situaci, který bude nezávislý na těchto dvou kandidátech a znepřátelených stran, což 
by mohlo velmi fakultě prospět. Mechanismy toho, jak volit děkana LF OU, i když je 
před koncem funkčního období senát ve VaJř AS LF OU má. Senát může sám sebe 
zrušit a může vyhlásit mimořádné volby. Ve VaJř AS LF OU to máme. Předseda senátu 
se dotázal, zda bez děkana LF OU. Senátor Bužga k tomu doplnil, že jde o otázku, jak 
se dohodneme. Místopředsedkyně Plevová uvedla, že v Jř AS LF OU není nic o 
samovolném zrušení senátu. Senátor Bužga doplnil, že senát může dát výzvu oběma 
děkanům LF OU, aby rezignovali. Dodal, že jde samozřejmě o otázku morálky a 
čestnosti, pokud dané budou akceptovat. A je možné vyhlásit volby. Dále uvedl, že si 
myslí, že jde o čestné řešení, tak abychom zklidnili situaci a abychom mohli pracovat 
tak, jak se říká. Začne semestr, ale také celý akademický rok.  

Senátor Krupa dodal, že ne všichni současní členové senátu prožili jednání s doc. 
Zončou. Myslí si však, že většina senátorů toto jednání již nechce opakovat. Dále 
uvedl, že senátoři byli přesvědčeni o názoru právníka, že je v souladu s právem. 
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Dotázal se rektora OU, zda právníci MŠMT budou natolik validní, když soud opět 
rozhodne v jejich neprospěch. Senátor Krupa dále zmiňoval rozdíl procedura x proces. 
Věřil LF OU, že bude mít absolventy, kteří budou pracovat v našem regionu a 
postupně nahradí současné akademiky. Souhlasil, že LF OU musí táhnout za jeden 
provaz, aby absolventi u nás mohli zůstat. Opět se dotázal, který právník zaručí 
správnost rozhodnutí senátu. Zároveň se obává, že v současném právním státě záruka 
neexistuje. Dotázal se senátora Grundmanna, koho považuje jako „my“ část senátu. 
Senát by se neměl čelit na levici, na pravici, horní, dolní. Doplnil, že senát má být 
jednotný, aby studenti získali vzdělání. 

Rektor OU k zmíněnému doplnil, že je vhodné minimalizovat soudy, napadnutí soudu.  

Proděkanka Závacká reagovala na vystoupení senátora Bužgy, který zmínil rozpuštění 
senátu. Za vedení děkana LF OU doc. Zonči se pod jeho vedením senát rozpustil, což 
bylo jedním z úkonů, které následně navázalo na současné problémy. Toto rozhodnutí 
bylo napadáno jako špatné, jako tlak na senát. Stejná chyba by se nyní neměla 
opakovat. 

Senátorka SK Durďáková se dotázala na návrh, proč by měli oba děkani LF OU 
odstoupit? Seznámila se s důvody odvolání doc. Zonči, ale není ji jasné, proč by měl 
odstoupit i současný děkan LF OU doc. Martínek. Jaké jsou k tomu důvody, jak se o to 
zasloužil, proč by měl odstupovat?  

Rektor OU upřesnil, že odstoupení nevnímá jako přiznání chyby, ale z jeho pohledu je 
situace natolik zablokovaná, že vítězství jednoho nebo druhého nepřispěje ke 
zklidnění, kterého je třeba. Doc. Martínek se dle jeho názoru nedopustil žádné chyby. 
Nevidí řešení v současné silové situaci. Vyjádřil obavu, že patová situace poté bude 
pokračovat. Věří, že očekávaný klid nenastane. 

Předseda senátu zhodnotil fungování LF OU v posledním téměř dvouletém období 
jako bezproblémové, klidné.  Fakulta právě prochází akreditací, jejíž příprava 
probíhala v klidné atmosféře, odvedl se kus práce. Dále vznesl otázku k uvědomění si 
okamžiku, kdy došlo k destabilizaci, pomluvám, informacím o špatné akreditaci. 
Působila zde komfortní fakulta, která fungovala, měla výsledky a v momentu jednoho 
okamžiku je zde neklid, který se právě řeší. Nakonec se senát dozví, že je to on, kdo 
vše způsobil.  

Rektor OU doplnil, že nemá výhrady proti doc. Martínkovi jako děkanovi LF OU, 
přesto v tuto chvíli považuje situaci za zablokovanou, že toto řešení z jeho pohledu je 
nejelegantnější. Není jediné, ale vedlo by ke zklidnění situace.   

Senátor Krupa uvedl k vystoupení senátorky Durďákové, že se jedná o nespravedlivé 
řešení. Senátorka SK Durďáková doplnila, že si nevšimla, že by se doc. Martínek 
v médiích vyjadřoval, že by odsuzoval druhou stranu, fakultu dehonestoval. Proto se jí 
zdá návrh za nespravedlivý. Proč není vhodným děkanem LF OU? Rektor OU opět 
doplnil, že jde o zablokovanou situaci. 
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Senátorka Svrčinová upozornila, že již na prvním jednání senátu, kdy vznikly 
pochybnosti, upozorňovala na složení senátu. V té chvíli senátory rektor OU 
ubezpečoval, že složení senátu je v pořádku. Sama nyní bude zcela podporovat návrh 
rektora OU, jelikož opět jsou pochybnosti o proceduře volby děkana. Požádala 
o uvědomění si senátu, že ve špatném složení senátu před 1,5 rokem zvolili děkanem 
LF OU doc. Martínka. Nyní by opět toto rozhodnutí mohlo být napadeno. Doporučila 
15 denní lhůtu na vyjádření, aby neproběhla další procesní chyba. V případě 
pochybností právníků je vhodnější poskytnout lhůtu na vyjádření. Také souhlasila 
s rektorem OU, že doc. Martínek se v médiích nevyjadřoval. V případě neabdikace 
obou, a zůstal by jeden, pak okamžitě druhá strana rozjede další soudní a mediální 
kolotoč. Jako jedné ze služebně nejstarších jí opravdu o fakultu jde. Dále vysvětlila, že 
jediným společným řešením je volba nového děkana LF OU, který bude všemi 
akceptovatelný. Než by došlo k jeho volbě, fakultu by vedla jedna ze zkušených 
proděkanek, nebo proděkan. Musí se zabránit pomluvám a dotazům ostatních 
lékařských fakult, jak to u nás vypadá, když se nemůžeme shodnout na děkanovi. 
Nehledě na úroveň výuky. 

Proděkanka Závacká se dotázala na přípravu převzetí naší fakulty ostatními fakultami. 
Předseda senátu doplnil, že nějaké jednání proběhlo. V Olomouci je připraven projekt 
na převzetí LF OU. O této skutečnosti hovořili politici. Jde o informaci z dnešního dne. 

Senátor Grundmann uvedl, že návrh rektora OU by se měl odhlasovat. 

Senátor Neiser konstatoval, že z celého jednání mu vyplývá jedna věc. Senát funguje 
jako samospráva a hlasování jako takové přece může i po zrušení soudu zopakovat. 
Nelze se mu vyhnout. Odstoupení obou děkanů je jedno z validních řešení, ale není to 
řešení jediné. Senátor Krupa doplnil, že toto řešení je výsledkem mediálního nátlaku. 
K vyjádření senátorky Svrčinové doplnil, že dříve žádná medializace nebyla. Studenti 
se tomu sami diví. Na základě intenzivní medializace se senát bojí zopakovat svůj 
názor, tak proto všechno zrušíme? Sám tomu nerozumí. 

Senátor Grundmann připomněl, že medializace z druhé strany proběhla tiskovou 
konferencí. Její zápis proběhl v novinách a je dostupná na webu LF OU. K tomu 
místopředsedkyně Plevová doplnila, že šlo o reakci, LF se pouze bránila na neustálé 
výpady. Za odborovou organizaci vyjádřila obavu z toho, co se bude dít později, pokud 
zde přijde doc. Zonča. Za jeho působení to již zažila, kdy se na ní obrátili zaměstnanci. 
Nelíbí se jí medializace nazvaná soubojem bílých plášťů (Machytka, Zonča, Dvořáček, 
Martínek). Nyní jde o zaměstnance, o každého z nás. Opravdu bojuje o OU, o 
zaměstnance, kterým bylo ubližováno. Zná průběh propouštění, které probíhalo na 
děkanátu LF OU, které neprobíhalo dle Zákoníku práce. Sama by požadovala po 
rektorovi OU deklaraci ne na 15 dní, ale až na dobu do 31. 10. 2018. Že se opravdu do 
té doby nic personálně nestane.  

Předseda senátu poděkoval. Senátor Grundmann doplnil, že se nabízí řešení, které se 
zbaví strachu. Jde o to, že pokud oba odstoupí, pak se nemůže stát, že někdo někomu 
něco udělá. Sám ví o třech lidech, kteří měli jiný názor, tak jim nebyla prodloužena 



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

Strana: 7/25 

Číslo: 25 2018 Datum: 27. 8. 2018 

 

smlouva. Prvním z nich je doktor Machytka, doktor Lux a doc. Horáček. Jednalo se o 
ty, kteří upozorňovali, že hlasování může být zpochybněno. Propouštění dle jeho 
názoru probíhalo i z druhé strany. Ke zmíněnému místopředsedkyně senátu Plevová 
doplnila, že na děkanátu LF OU proběhlo propuštění 80 % jeho zaměstnanců. Jednalo 
se o jeden z důvodu odchodu doc. Zonči, doplnil předseda senátu. Senátor 
Grundmann uvedl, že o důvodech neví, tehdy nebyl členem senátu ani on, ani více 
senátorů. Nyní důvody odvolání nebyly v programu jednání uvedeny. Pokud má dnes 
proběhnout proces odvolání doc. Zonči, pak jeho důvody odvolání musí být zde 
uvedeny. Předseda senátu doplnil, že je vše uvedeno na portále OU. Forma výzvy 
rektora OU předsedovi senátu je jasná. Všichni senátoři ji mají k dispozici. Předseda 
senátu poděkoval za vzájemnou diskusi a dotázal se na další vystoupení k bodu 
dnešního programu.  

Předseda senátu se dotázal senátorů na dodržení dnešního programu senátu, nebo 
poskytnutí požadované lhůty na vyjádření k odvolání včetně garancí rektora OU. 
Senátor Grundmann doplnil, že se může hlasovat o doporučení odstoupení obou 
děkanů LF OU.  

Rektor OU se vyjádřil k právě zmíněným návrhům. Zdůraznil, že se senát musí 
vyhnout procesním chybám a doporučil přihlédnout k stanovisku právníka 
rektorátu OU.  

Předseda senátu po proběhlé diskusi konstatoval, že bude vhodné přihlédnout ke 
zmíněnému stanovisku právníka OU, který jej dnes senátu poskytl. Rektor OU 
zopakoval, že pokud senát svolá další své jednání ihned po uplynutí požadované 
lhůty, dodržení všech potřebných povinností včetně zaslání dokumentů a zveřejnění 
na portále OU, pak bude vše procesně v pořádku.  

Předseda senátu podal senátorům návrh na odložení jednání dnešního bodu 
programu o požadovanou dobu na vyjádření dle Jř AS LF OU. K právě zmíněnému 
proběhla další diskuse, z níž vyplynulo, že předseda senátu přihlédne k právnímu 
stanovisku OU a hlasování o návrhu odvolání děkana doc. Zonči proběhne na příštím 
jednání AS LF OU. Následně rektor OU uvedl, bude-li vše procesně v pořádku, pak 
bude respektovat výsledek hlasování AS LF OU. Předseda senátu se následně rektora 
OU dotázal, zda v mezidobí garance a v případě kdy doc. Zončovi dojde k soudnímu 
rozhodnutí o zrušení rektorova opatření, bude jeho garance v jakýchkoliv 
personálních a jiných aktivitách na LF OU. Rektor OU uvedl, že po uvedenou dobu 
garanci nezaručí, ale bude ji dodržovat. Následně se dotázal právníka Pyšného, zda 
může potvrdit garanci v případě okamžité výpovědi. Právník Pyšný uvedl, že právě 
zmíněné může rektor OU přislíbit. Dále právník Pyšný doplnil, že diskuse o nereálných 
věcech je zbytečná. Navíc zopakoval, že soud zrušil rozhodnutí rektora OU z 
formálních důvodů. Soud se nezabýval pravdivými skutečnosti odvolání doc. Zonči. 
Soud není oprávněn důvody odvolání posuzovat, toto posouzení je pouze 
v pravomoci rektora OU. Existence jakýchkoliv důvodů ukazuje na různé směrování 
AS LF OU a děkana LF OU. Toto postačuje k tomu, aby rozhodnutí rektora OU bylo 
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legální, legitimní. Bude-li soud opětovně rozhodovat o případné žalobě, o rozhodnutí 
rektora OU, pak nebude rozhodovat o věcné správnosti důvodů odvolání. Soudu toto 
nepřísluší, aby nepřípustným způsobem zasahoval do samosprávné působnosti a 
pravomoci fakulty a univerzity. Rektor OU vyjádřil opět svou obavu z procesních 
důvodů. 

Předseda senátu ukončil diskusi a potvrdil, že výstupem dnešního jednání AS LF OU 
bude formulace dvou bodů, o kterých se bude následně hlasovat.  

 

AD1) Předseda senátu zahájil hlasování, kdy AS LF OU odkládá hlasování o návrhu na 
odvolání děkana doc. Zonči tak, aby byly dodrženy všechny podmínky stanovené JaVř 
AS LF OU, a to v nejkratším termínu. 

Hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 se zdržel.  

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem, kdy AS LF OU odkládá hlasování o návrhu na 
odvolání děkana doc. Zonči tak, aby byly dodrženy všechny podmínky stanovené 
Jednacím řádem AS LF OU, a to v nejkratším termínu. 

 

AD2) Předseda senátu zahájil hlasování, kdy na základě doporučení rektora OU, 
AS LF OU vyzývá doc. Martínka a doc. Zonču, aby zvážili setrvání ve funkci děkana LF 
OU. 

Hlasování: 6 pro, 12 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: nesouhlas. 

Usnesení: AS LF OU nesouhlasí s rektorem OU o výzvě doc. Martínka a doc. Zonču, 
aby zvážili setrvání ve funkci děkana LF OU. 

 

Předseda senátu ještě jednou zhodnotil výsledky hlasování, přítomným senátorům 
a hostům poděkoval za účast na dnešním mimořádném jednání AS LF OU, a to i přes 
jeho časovou tíseň. Zdůraznil, že je potřeba udělat vše, aby LF OU pokračovala dál ve 
stejném rytmu posledních téměř 2 let. 

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Dvořáček 

V Ostravě 6. 9. 2018 

 

Přílohy 

Příloha 1 – Prezenční listina 
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