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Prezenční listina 

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

Hosté: Hájek, Jarošová, Močkoř, Pyšný, Závacká 

Omluveni: Svrčinová 

Přítomných akademiků: 13 

Přítomných studentů: 6 

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

 
1. Projednání návrhu na odvolání doc. MUDr. P. Zonči, Ph.D., FRCS, MBA, z funkce 

děkana Lékařské fakulty OU dle čl. 7 odst. 3 Jř AS LF OU. 

1. Principielní porušování zákonných a podzákonných norem v oblasti personálních 
záležitostí a v oblasti pracovně-právní.  

Materiál č. 1 – Oznámení o zjištěních personálního a pracovněprávního auditu, 
provedené dopisem rektora ze dne 30. 8. 2016  
Materiál č. 2 – Zaměstnanci AUM  
Materiál č. 3 – Popis kumulace činností tajemnice fakulty  

2. Opakovaný nestandardní průběh výběrových řízení v rozporu s řídícími normami OU, 
která obcházejí nejen vedoucí kateder a ústavů, ale výběr pracovníků je realizován i s jejich 
výslovným nesouhlasem. Viz audit – chybějící podpisy selektivně vybraných stran.  

Materiál č. 4 – Oznámení děkana o přijetí nového zaměstnance ze dne 31. 8. 2016  
Materiál č. 5 – Dopis VK děkanovi ohledně přijetí nového zaměstnance ze dne 6. 9. 2016 
 

3. Pokračující propouštění vedoucích pracovníků s příslušnými vědecko-pedagogickými 
tituly a jejich náhrada pracovníky s neodpovídajícím vzděláním.  

Materiál č. 6 – Dopis děkana předsedkyni OO ve věci výpovědi doc. Martínka  
Materiál č. 7 – Proces jednání s předsedkyní ZO VOS OU  
Materiál č. 8 – Dopis prof. Močkoře ze dne 18. 7. 2016 adresovaný rektorovi OU ohledně 
situace na LF  
Materiál č. 9 – Dopis rektora ze dne 15. 7. 2016 adresovaný děkanovi LF  
Materiál č. 10 – AS LF_zapis_13_06_2016  
Materiál č. 11 – Sdělení děkana č. 2 o organizační změně ze dne 8. 7. 2016  
Materiál č. 12 – Sdělení děkana č. 3 o organizační změně ze dne 29. 7. 2016  

4. V rámci rozpočtu LF OU došlo k zásadnímu rozporu mezi tvrzením tajemnice a 
skutečností ve věci přiznání a následného vyplacení odměn pracovníkům děkanátu.  

Materiál č. 10 – AS LF_zapis_13_06_2016  
Materiál č. 13 – Dopis předsedy AS LF OU děkanovi ze dne 18. 6. 2016  



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

Strana: 2/26 

Číslo: 26 2018 Datum: 26. 9. 2018 

 

Materiál č. 14 – Dopis předsedy AS LF OU rektorovi ze dne 10. 8. 2016 ohledně 
vyplacených odměn  
Materiál č. 15 – Dopis rektora předsedovi AS LF OU ze dne 25. 8. 2016  

 
5. Dlouhodobá nestandardní delegace pravomocí děkana na tajemnici LF OU, (ukončování 
pracovních poměrů zaměstnanců, jednání v zastoupení děkana, apod. – viz audit). V čele 
fakulty je tedy reálně tajemnice – nikoliv děkan.  

Materiál č. 1 – Oznámení o zjištěních personálního a pracovněprávního auditu, 
provedené dopisem rektora ze dne 30. 8. 2016  
Materiál č. 3 – Popis kumulace činností tajemnice fakulty 

 
6. Nedostatečná a neodpovídající komunikace mezi vedením fakulty na jedné straně a 
vedením nemocnice a univerzity na straně druhé s negativními dopady na činnost LF.  

Viz materiály uvedené pod bodem 3, vyjma materiálu č. 6  
Materiál č. 1 – Oznámení o zjištěních personálního a pracovněprávního auditu, 
provedené dopisem rektora ze dne 30. 8. 2016  

 
7. Neodpovědně řešená problematika zahraničních poboček LF OU, což může vést k 
narušení dosavadních smluvních vztahů se zahraničními partnery, k útlumu této výuky a 
ztrátě významných finančních zdrojů.  

Materiál č. 16 – Dopis prof. Močkoře ze dne 14. 9. 2016  
 

8. Odmítání akademických principů komunikace nepřipouštějící diskusi nad problematikou 
LF. Rozpočet opakovaně předložen beze změn, naposledy na červnovém zasedání AS LF 
OU.  

Materiál č. 10 – AS LF_zapis_13_06_2016  
Materiál č. 17 – AS LF_zapis_09_05_2016  
Materiál č. 18 – Dopis doc. Hladíka ze dne 9. 6. 2016, reakce na dopis děkana LF ze dne 
3. 6. 2016  
Materiál č. 19 – Dopis děkana ze dne 3. 6. 2016 adresovaný AS LF OU, na vědomí vedení 
OU, ředitel FNO, Spectabiles fakult OU, AS OU, předsedové AS fakult  

9. Přezíravý vztah k práci AS LF OU ze strany děkana LF OU. Nereagování vedení LF na 
návrhy změn k rozpočtu, k aktualizaci DZ, k Výroční zprávě apod., předložených senátem. 
Nekompromisní postoj děkana LF OU vůči AS LF OU při jednání a rozhodování o zásadních 
záležitostech fakulty.  

Materiál č. 10 – AS LF_zapis_13_06_2016  
Materiál č. 17 – AS LF_zapis_09_05_2016  
Materiál č. 20 – Dopis děkana LF OU ze dne 11. 5. 2016, adresovaný senátorům LF OU  
Materiál č. 21 – Otevřený dopis předsedy AS LF OU ze dne 20. 5. 2016 děkanovi LF OU  
Materiál č. 19 – Dopis děkana ze dne 3. 6. 2016 adresovaný AS LF OU, na vědomí vedení 
OU, ředitel FNO, Spectabiles fakult OU, AS OU, předsedové AS fakult  

10. Poškozování dobrého jména LF OU přenášením vnitřní problematiky mimo 
akademickou půdu LF.  
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Materiál č. 19 – Dopis děkana ze dne 3. 6. 2016 adresovaný AS LF OU, na vědomí vedení 
OU, ředitel FNO, Spectabiles fakult OU, AS OU, předsedové AS fakult 
 

2. Hlasování o návrhu na odvolání doc. MUDr. P. Zonči, Ph.D., FRCS, MBA, 
z funkce děkana Lékařské fakulty OU dle čl. 7 odst. 4 a 5 Jř AS LF OU. 

3. Různé. 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 19 senátorů. 

 

Předseda senátu (dále jména osob bez titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických 
hodností) na úvod mimořádného zasedání AS LF OU přivítal prorektora Hájka, 
proděkanku Závackou, proděkanku Jarošovou, právníka Pyšného a prof. Močkoře. 
Z dnešního jednání AS F OU se omluvili prof. Lata a doc. Martínek. Předseda senátu 
dále přivítal novou členku SK AS LF OU Škerkovou.  

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

Přišli senátoři Bužga a Grundmann. 

Předseda senátu zdůraznil mimořádné jednání AS LF OU, které bylo svoláno na 
základě přípisu rektora OU ze dne 11. 7. 2018, kterým vyzval Akademický senát 
k opětovnému hlasování o návrhu na odvolání doc. MUDr. Pavla Zonči, Ph.D., FRCS, 
MBA z funkce děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity, o kterém rozhodl AS LF 
OU na svém mimořádném zasedání, jež se konalo dne 27. 8. 2018, o svolání dalšího 
mimořádného zasedání Akademického senátu k projednání návrhu na odvolání 
doc. MUDr. Pavla Zonči, Ph.D., FRCS, MBA a k následnému hlasování o tomto návrhu. 
Na základě tohoto rozhodnutí AS LF OU bude podle výsledků hlasování předložen 
nový návrh na odvolání doc. MUDr. Pavla Zonči, Ph.D., FRCS, MBA z funkce děkana LF 
OU rektorovi OU v souladu s čl. VII odst. 7 Jř AS LF OU. 

Předseda senátu dále uvedl, že aby mohl rektor OU rozhodnout o novém návrhu na 
odvolání doc. MUDr. Pavla Zonči, Ph.D., FRCS, MBA z funkce děkana LF OU. dle ust. § 
28 odst. 2 zákona o vysokých školách, bylo nutno vzít zpět původní návrh AS LF OU ze 
dne 7. 11. 2016 podaný rektorovi OU na základě rozhodnutí Akademického senátu ze 
dne 2. 11. 2016, když na jeho základě vydané rozhodnutí rektora Ostravské univerzity 
ze dne 8. 11. 2016, jímž byl doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS, MBA odvolán z 
funkce děkana LF OU, bylo rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 22 A 5/2017-40 
ze dne 24. 5. 2018 zrušeno. Zpětvzetí návrhu bylo učiněno předsedou AS LF OU 
dopisem adresovaným rektorovi OU dne 24. 9. 2018 č.j. OU-79081/11-2018. Takže 
v řízení je možno pokračovat pouze na základě nového návrhu předloženého 
předsedou Akademického senátu dle čl. VII., odst. 7 Jř AS LF OU.  
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Oznámením, které bylo zasláno doc. MUDr. P. Zončovi, Ph.D., FRCS, MBA, 
doporučeným dopisem dne 30. 8. 2018, byla poskytnuta lhůta k přípravě na dnešní 
zasedání AS LF OU dle ustanovení čl. 7 odst. 3 Přílohy č. 1 Jř AS LF OU.  

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

Hlasování: 18 pro, 1 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

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

 

Předseda senátu předal slovo prorektoru Hájkovi, který v zastoupení rektora OU všem 
sdělil, že rektor OU hájí akademické svobody, ale v rámci zákona. Zákon a právníky 
jsme bohužel pustili do akademického prostředí. Rektor OU a vedení OU vnímají 
velmi nešťastně situaci, kterou je svým způsobem poškozována nejen OU, ale také LF 
OU. Domnívá se, že žádné fakultě jakékoliv univerzity neprospějí dva děkani a situace, 
která nastala. Rektor OU tuto situaci chtěl vyřešit předběžným opatřením tím, že 
jeden děkan zůstane ve funkci a druhému funkci pozastavil. Ví se, že předběžné 
opatření bylo včerejším soudem zneplatněno. Skutečně máme dnes dva děkany. 
Rektor OU musí nějakým způsobem konat. K dnešnímu jednání AS LF OU se skutečně 
upínáme, jde o jedno z jednání, které ty věci zásadním způsobem mohou vyjasnit. 
Dále prorektor Hájek citoval rektora OU, který věří, že tentokrát je vše procedurálně 
připraveno tak, že když to soudně napadnou, a může počítat s tím, že to napadnou, 
tentokrát nenaleznou pochybení, tak jak nalezli minule. Dále citoval rektora OU, který 
věří, že jednání dopadne stejně jako minule. V případě, že AS LF OU následně podá 
návrh rektorovi OU, ať už bude výsledek jakýkoliv, pak bude návrhu vyhověno.  

Předseda senátu poděkoval za vystoupení. 

 

AD1) Předseda senátu uvedl projednávaný bod a dodal, že důvody k návrhu na 
odvolání jsou uvedeny v programu. Doc. Zonča byl osloven dopisem, měl možnost 
dnes vystoupit na zasedání AS LF OU, tak jak bylo požadováno právním oddělením 
OU. Dnes tady není, nabídku nevyužil. Přesto rozprava nad důvody je dnes možná.  

Předseda senátu zahájil diskusi.  

Senátor Grundmann oslovil všechny senátory s návrhem, který prezentoval již na 
minulém mimořádném jednání AS LF OU, a to vyřešení celé současné situace smírně a 
jednoduše tak, že oba děkanové se vzdají své funkce, AS LF OU se rozpustí, zvolí se 
nový AS LF OU, který by následně zvolil nového děkana LF OU. S tímto návrhem 
odvolání dle jeho informací souhlasil pouze doc. Zonča. Dle jeho názoru proto 
navrhuje odstoupení děkana doc. Martínka a předsedy AS LF OU. Předseda senátu 
upozornil na právě projednávaný bod a dotázal se, zda má senátor Grundmann 
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připomínky k některému z důvodů na návrh odvolání doc. Zonči. Senátor Grundmann 
opět přednesl svůj návrh na vyřešení současné situace s tím, že podrobnější 
informace požaduje dát do přílohy dnešního zasedání AS LF OU. Dále zmínil 
skutečnosti, které vyplývají z rozhodnutí soudu, načež mu bylo připomenuto 
místopředsedkyní senátu, že nyní se mají připomínat důvody k návrhu na odvolání. 
Grundmann uvedl, že materiály nedostal. Místopředsedkyně odpověděla, že 
materiály jsou k dispozici senátorům na vzdáleném přístupu, resp. Na Portále OU. 
Následně proběhla vzájemná diskuse ohledně podkladů senátorům k dnešnímu 
jednání.  

Předseda senátu upozornil na schválený program dnešního jednání AS LF OU, který se 
musí dodržet a upozornil, že vystoupení senátora Grundmanna dosud neodpovídá 
k projednávaným důvodům k návrhu na odvolání, které jsou uvedeny v programu AS 
LF OU. Dále předseda senátu senátora Grundmanna upozornil, že má nyní možnost 
k jakémukoliv konkrétnímu dokumentu vystoupit. Senátor Grundmann opět vystoupil 
s problematikou odvolání doc. Zonči. Předseda senátu upozornil, že vystoupení 
v diskusi se musí vázat na konkrétní důvod k návrhu na odvolání. Poté senátor 
Grundmann připomněl nutnost zaslání materiálů k prostudování, na které 
upozorňoval již minule jednání. Dále diskutoval nad problematikou procesní vady, 
zmínil vědeckou problematiku za doby děkana doc. Zonči. Na závěr svého vystoupení 
uvedl, že chce vše prezentovat před samotným hlasováním a požaduje své 
připomínky přiložit k zápisu.  

Předseda senátu se dotázal na další diskusi, nikdo se nepřihlásil. 

Předseda senátu znovu zdůraznil, to co bylo opakovaně dnes uvedeno. Všechny 
důvody k návrhu na odvolání jsou volně přístupné na portálu OU včetně dokumentů 
s tím souvisejících. Rozumí postoji senátora Grundmanna, připomněl otevřený dopis 
téměř 120 zaměstnanců LF OU, ve kterém žádají doc. Zonču o nevracení se na LF OU. 

Předseda senátu uzavřel diskusi projednávaného bodu. 

 

AD2) Předseda senátu uvedl projednávaný bod.  

Senátor Grundmann reagoval, že v bodě 1 programu diskutoval k věci a rád by 
seznámil senátory s tím, že dnešní jednání je zmatečné a bude stejně napadeno 
soudem a označeno jako neplatné. Místopředsedkyně senátu upřesnila, že bod 1 byl 
již ukončen.  

Senátorka Chmelová navrhla, že by měli senátoři, kteří mají potřebu vystoupit 
k současné situaci, která všem není příjemná, vystoupit. Zvlášť, pokud mají informace 
o tom, že by hlasování a celé jednání mělo být opět nějakým způsobem zpochybněno. 

Předseda senátu se dotázal na podobný či jiný názor.  

Senátor Bužga se ztotožnil s návrhem senátorky Chmelové. 
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Místopředsedkyně senátu uvedla, že bod 1 byl ukončen, že se předseda senátu 
dotazoval, zda má ještě někdo něco k jeho projednávání. Nikdo ze senátorů se 
nepřihlásil. Proto byl bod 1 ukončen a začal se projednávat bod 2.  

Senátor Porubän uvedl, že před samotným hlasováním by také chtěl vystoupit za SK 
AS LF OU. 

 

Předseda senátu se na základě výše uvedených připomínek senátorů vrátil k bodu AD 
1) a opětovně otevřel diskusi. 

Senátor Grundmann uvedl, že dřívější hlasování AS LF OU neodpovídalo vnitřním 
předpisům. Zhodnotil celou problematiku kooptace dr. Machytky, dvou děkanů LF OU 
a odkazu rektora OU k dalšímu řízení. Přečetl senátorům připravené dokumenty. Dle 
jeho názoru v současné době neexistuje návrh AS LF OU, který by byl způsobilý 
podkladem pro odvolání doc. Zonči. Dochází k absenci tohoto návrhu. Znovu navrhl 
řešení celé situace, a to společnou rezignaci AS LF OU, poté provést nové volby AS LF 
OU. Dále opět připomněl absenci podkladů pro jednání a rozhodnutí Krajského soudu 
v Ostravě z 20. 9. 2018. Uvedl, že své vytištěné podklady chce uvést jako přílohu 
k zápisu (Příloha 2).  

Předseda senátu poděkoval a požádal právníka Pyšného o vyjádření, který všechny 
seznámil s rozsudkem z 20. 9. 2018. Dále vysvětlil již zmíněnou problematiku 
zákonnosti a nezákonnosti rozhodnutí AS LF OU a důvodů k návrhu na odvolání, kdy 
AS LF OU poskytl dnes prostor na jeho vyjádření. Zdůraznil, že se dnes nejedná o 
původní řízení, které bylo zastaveno pro zpětvzetí návrhu, nebude v něm 
pokračováno. Dnes probíhá řízení nové, na základě návrhu AS LF OU, pokud bude 
návrh potřebnou většinou hlasů přijat. 

Místopředsedkyně senátu doplnila informaci k vystoupení senátora Grundmanna na 
problematiku dr. Machytky, který nebyl senátem akceptován jako náhradník, a která 
odstartovala současnou nepříjemnou situaci. AS LF OU bylo vytýkáno procedurální 
pochybení, nikoliv samotné odvolání doc. Zonči. Vše začalo tím, že nebyl senátem 
jako náhradník uznán dr. Machytka. AS LF OU usoudil, že v době podání návrhu na 
kandidáta nebyl členem akademické obce LF OU. Byl pouze vědeckým pracovníkem 
LF OU. Navíc bohužel AS LF OU zjistil, že podpis dr. Machytky na návrhu kandidáta je 
falešný.  

Proděkanka Závacká reagovala na vystoupení senátora Grundmanna ohledně 
informací akreditací doktorských studijních programů. Žádost o akreditace návazných 
doktorských studijních programů a specializačního vzdělávání mohla být podána až 
po prvních absolventech oboru Všeobecného lékařství, a ti byli v červnu 2016. 
Nezáleželo na tom, kdo konkrétně byl tehdy děkanem, byl to přirozený vývoj fakulty. 
Chirurgie byla akreditována, interna nikoliv. Dále upřesnila problematiku odchodu 
prof. Janouta včetně doc. Janoutové, kteří sami na vlastní žádost odešli, na základě 
jejich rozhodnutí. Dále zmínila problematiku současné doby - institucionální 
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akreditace, upozornila na úspěšnost podaných a přijatých projektů LF OU za děkana 
doc. Zonči.  Úspěšnost projektů byla pouze 42 %. Úspěšnost znamená získat projekt. 
Za děkana doc. Martínka, kdy tady byl poloviční dobu, byla úspěšnost podaných 
projektů 87 %. Dále poukázala na nevhodnost vyřčených připomínek senátora 
Grundmanna ke členům AS LF OU vzhledem k přítomnosti studentů. Dané bylo 
nevhodné a nemělo by probíhat na jednání AS LF OU. 

Předseda senátu poděkoval za vystoupení a požádal o hlasování s vystoupením 
doc. Horáčka, který se účastnil dnešního jednání AS LF OU a který se přihlásil o slovo.  

Hlasování: 10 pro, 7 proti, 2 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s vystoupením doc. Horáčka. 

 

Doc. Horáček přiblížil osobnost a práci doc. Zonči. Proč se s ním AS LF OU tolik zabývá. 
Děly se údajně nepřístojné věci. Argumentace jeho přímých pochybení nebyla nikdy 
vyjádřena. Nebyla vyjádřena ani při jeho bránění. Domnívá se, že toto byla jeho jistá 
úspěšnost. Vytvářel podmínky pro zvednutí VaV jednotlivých pracovišť, aby se starší 
primáři zaktivizovali, ale tím cítili tlaky, které nebyly pro ně zcela přínosné. Ostatními 
děkany je jeho práce velmi dobře hodnocena. Také poukázal na jeho oblíbenost u 
studentů, i když někteří studenti mohli být ovlivněni a vyjadřovali se jinak. Měl 
k mladým lidem dobrá vztah, měl dobré vědecko-výzkumné zázemí. Vyzdvihl jeho 
práci jako chirurga. Šlo o perspektivu přiblížení LF OU k ostatním LF v ČR. Současný 
stav se mu nelíbí. Jako pracovník LF v Olomouci si všímá některých aktivit. Otázka 
prestiže LF OU za období po dobu jeho vedení a předcházejícího vedení měla 
vzestupnou tendenci. Najednou došlo za vedení doc. Zonči, což může být otázkou, 
k dekapitaci rozvoje LF OU. Domnívá se, že jde o osobní vztahy. Nechat třeba hlasovat 
pracovníky ve špitále nebo na fakultě, jestli souhlasí nebo nesouhlasí, tam to může 
podepisovat kde kdo, těžko mohou někteří lidé, seznam neviděl, aby se vyjádřili 
pozitivně nebo negativně. Toto by na akademické půdě nemělo nastat.  Pokud se má 
LF dále udržet a rozvíjet, potřebuje jiný přístup ze strany vedení senátu, jiný přístup ze 
strany vedení fakulty jak ke studentům, tak ke spolupracovníkům. Mnoho lidí se dané 
bojí říct. Je třeba využít možnosti dotací pro LF, která je poměrně výrazná. LF OU by 
se na nich měla podílet. Ví se, že se na ni podílí více jiné fakulty, než naše. Obrátil se 
s daným na studenty, kteří by dané měli registrovat a mohou komunikovat 
s ostatními studenty z jiných LF a nemáme vybírat, kdo bude hlasovat pro a proti. 
Zmínil míru svobody a vystoupení na senátu ve vztahu k dehonestaci senátora 
Grundmanna, což se na akademické půdě nehodí.  

Předseda senátu poděkoval za vystoupení a předal slovo senátorce Durďákové. Ta za 
studenty vyjádřila nespokojenost se spolupráci s doc. Zončou. Spolupráce se 
studentskými organizacemi nebyla tak dobrá, jak je prezentována. Byl znesnadňován 
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studentským organizacím výkon, jejich funkce a reprezentace LF OU. Uvedla 
konkrétní příklady. 

Proděkanka Závacká upřesnila vystoupení doc. Horáčka ohledně dotací LF OU. O 
dotace žádala i LF OU prostřednictvím Asociace děkanů LF po jednáních s UZIS v čele s 
doc. Duškem. Vyvrátila informaci, že o dotace LF OU nežádala. Dnes probíhá jednání o 
podmínkách dotace, kterého se účastní i doc. Martínek. Doc. Horáček poděkoval za 
vysvětlení. 

Předseda senátu předal slovo prof. Močkoři, který zdůraznil svoji dlouholetost na OU. 
Situaci na LF OU sleduje s velkým znepokojením. Osobně se zúčastnil prvního 
odvolání doc. Zonči, kde vyjádřil svoje určité pochybnosti o jeho činnosti. 
Předpokládal, že určitým způsobem vnímá pochybnosti, že je ve své činnosti bude 
respektovat nebo je změní. To, co se dneska děje, jej vede k určitému vyjádření. 
Pozice děkana je zvláštní. Děkan sám mnoho věcí nezařídí. Studijní programy, granty, 
projekty, ani peníze. Děkan může udělat dvě věci. Může nastavit systém řízení na 
fakultě a může nastavit atmosféru, klima mezi lidmi. Tady došlo ke katastrofálnímu 
selhání doc. Zonči. Výsledkem jeho činnosti byl rozvrat v mezilidské činnosti na LF OU. 
Atmosféra, která zde vznikla, je jedna z klíčových rolí děkana. Bez důvěry, bez 
spolupráce s lidmi, bez vytvoření antagonistických vztahů, bez nevládnutí nepotizmu 
kdy si přivedu své spřízněné lidi, kteří budou jakýmsi způsobem fungovat bez patřičné 
kompetence, vše toto vytváří podmínky pro dobrou existenci fakulty. Nejsou-li tyto 
podmínky splněny, žádná fakulta nebude dobře existovat. Ať je vědecky silná, nebude 
existovat. Narušené vztahy to znemožní. Prof. Močkoř dále uvedl, že na LF OU a OU 
mu velmi záleží. Chce, aby se objektivně posoudilo, kde je pravda. Vnímá, že 
opětovně dochází k narušení vztahů, které se objevují od prázdninových měsíců. 
Jakou atmosféru toto nyní vyvolalo? Už teď jde o ohromné nepřátelství, kdy se 
postaví cca 120 lidí proti děkanovi. Jde o situaci, za které by on jako děkan na fakultě 
nechtěl být. Lidé se rozhodli demokraticky, podepsali se sami, dobrovolně, nikdo je 
v této situaci nenutil. Ví, co lidem pracující na fakultě vadí. Dále prof. Močkoř uvedl, 
že mu tato kauza na LF OU vadí, mrzí jej, že doc. Zonča nepochopil svoji katastrofální 
chybu, která vedla k prvnímu, i když nezdařenému odvolání. Tato chyba v jeho 
činnosti se opakuje dál. Sám si nedovede představit situaci, kdy by doc. Zonča tady 
byl. Za situace, kdy jej cca 120 lidí na LF OU nechce a vyjádří se písemně, kam lze 
fakultu posunout? Jde o selhání lidského faktoru toho, kdo měl fakultu řídit, měl 
vytvořit v ní klima, které tu nevytvořil. Prof. Močkoř na závěr svého vyjádření uvedl, 
že se věci snaží vnímat objektivně vzhledem k jeho mnohaletým zkušenostem ve 
vedení OU a považuje to jako právo fakultě dané říci, vzhledem k tomu, že fakultu 
zakládal. 

Senátorka Sochorová doplnila k vystoupení prof. Močkoře, že neví, kdo ze senátorů 
k dnešnímu jednání AS LF OU prošel materiály k návrhu na odvolání, které jsou 
přístupné na portále OU. Sama si prošla i zápisy za doby děkana doc. Zonči, ze kterých 
ji vyplynula ochota nespolupráce s AS LF OU, který jej zvolil. Už tam se objevily první 
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konflikty, které vedly k rozpuštění minulého AS LF OU. Následně se zvolil nový AS LF 
OU, se kterým doc. Zonča nedokázal spolupracovat. Připomněla dopis doc. Hladíka, 
který pěkně celou situaci zhodnotil, kdy se rozhodl ze senátu odstoupit. 

Místopředsedkyně senátu doplnila, že doc. Horáček zmínil akademickou svobodu, ale 
od doby, kdy sama vstoupila do AS LF OU, jde o pouze o právničinu, zákony, 
legislativu a čekání na pochybení AS LF OU. Akademická svoboda se zcela vytratila. 

Předseda senátu předal slovo senátorovi Porubänovi za SK AS LF OU. Senátor 
Porubän za všechny studenty uvedl ještě před hlasováním, že studenti mají svoji 
fakultu velmi rádi a cítí se na ní dobře. Kromě toho hodně času tráví ve FNO. A proto 
fakt, že již dlouhodobě přetrvává napětí mezi oběma institucemi, je velmi mrzí. Není 
to prospěšné ani pro LF OU, ani pro FNO, nedělá nám to dobré jméno v očích 
veřejnosti. Ze všeho nejvíce však tato situace vytváří otazníky mezi ostatními studenty 
nad tím, jak se celá situace bude nadále vyvíjet a jaký vliv bude mít na jejich další 
studium. Studenti chtějí studovat v klidném prostředí, které nebude zatíženo 
konflikty, mediální válkou, příchutí politického boje, či v nejhorším případě převzetí 
výuky do rukou jiné LF, protože i tato myšlenka zde již několikrát zazněla. SK AS LF OU 
vysoce oceňuje přístup vedení LF OU, které projevilo zájem setkat se studenty a 
odpovědět na jejich otázky. Dále zdůraznil, že jsou otevřeni jakékoliv diskusi s 
každým, kdo bude mít zájem přispět ke zklidnění situace, a sami chtějí být v tomto 
procesu zainteresováni. Ať už dnešní hlasování dopadne jakkoliv, prosí vše 
zúčastněné - pedagogy i zástupce vedení FNO, aby při svém každém kroku, který od 
tohoto momentu budou dělat, mysleli také na studenty a na to, jaký dopad budou mít 
jejich kroky na jejich studium a na to, aby se studenti zde cítili dobře. 

Předseda senátu poděkoval za vystoupení a požádal o hlasování s vystoupením 
dr. Machytky, který se účastnil dnešního jednání AS LF OU a který se přihlásil o slovo.  

Hlasování: 8 pro, 5 proti, 6 se zdržel. 

Výsledek hlasování: nesouhlas. 

Usnesení: AS LF OU nesouhlasí s vystoupením dr. Machytky. 

Předseda senátu se dotázal na další vystoupení v rámci rozšířené diskuse. 

Senátor Grundmann vyjádřil nespokojenost s vyjádřením proděkanky Závacké 
ohledně přijatých a nepřijatých projektů LF OU za vedení doc. Zonči. Uvedl důležitost 
jejich absolutní hodnoty. Dále zmínil animozitu vůči předsedovi senátu. Tu neměl 
žádnou, ale po dobu co je členem AS LF OU, tak jak řídí jednání, způsobem rušení 
diskuse, nebo kdy zápisy neodpovídají tomu, co se řekne, ani když to dá písemně, tak 
to v zápise není, potom se nemůže divit, že kritizuje předsedu senátu. 

Proděkanka Závacká potvrdila, že absolutní hodnoty jsou sice pravda, ale zmínka 
vedla jednoznačně k efektivitě, stejně jako k efektivitě práce. Zmínila problematiku 
cvičné nemocnice, kdy se projekt za 300 milionů připravoval více než čtyři roky. Za 
působení doc. Zonči i doc. Čermákové tento projekt nebyl přijatý, což handicapovalo 
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LF OU. Tímto byli poškozeni i studenti, kteří mohli mít moderní způsob výuky 
v prostředí simulačního centra. Už dávno mohlo být připraveno, mohli cvičit v 
simulačním centru a mohli být opravdu minimálně tímto na úrovni ostatních 
kamenných univerzit. Ve vědě je budeme dohánět ještě moc dlouho. Ve vzdělávání 
máme šanci dříve.  

Předseda senátu poděkoval za vystoupení a připomněl, že se během všech živých 
diskusí vytratila slova student, výuka. Na závěr zmínil současnou situaci vzhledem k 
začátku zimního semestru, začátku první výuky GM v anglickém jazyce. Uvítal by 
zklidnění situace, která byla v posledních 2 letech. Doplnil, že nejde jen o vědu, ale 
hlavně o výuku. Předseda senátu ukončil diskusi. 

 

AD2) Předseda senátu uvedl projednávaný bod. Místopředsedkyně senátu požádala o 
vybrání tří skrutátorů. Byli navrženi Porubän (SK), Šácha (SK) a Bužga, zástupci obou 
komor AS LF OU.  Dále doplnila, že půjde o tajné hlasování. Na hlasovacím lístku 
každý senátor napíše, zda je „pro – proti – zdržel se“. Dále vysvětlila průběh 
hlasování. 

Předseda senátu zahájil tajné hlasování o vyjádření souhlasu s návrhem na odvolání 
doc. MUDr. P. Zonči, Ph.D., FRCS, MBA, z funkce děkana Lékařské fakulty OU dle čl. 7 
odst. 4 a 5 Jř AS LF OU.  

Hlasování: 15 pro, 3 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem na odvolání doc. MUDr. P. Zonči, Ph.D., FRCS, 
MBA, z funkce děkana Lékařské fakulty OU dle čl. 7 odst. 4 a 5 Jř AS LF OU. 

 

AD3) Předseda senátu uvedl poslední bod programu a zahájil diskusi, do které se 
nikdo nepřihlásil. 

Předseda senátu poděkoval za účast senátorům i hostům a všem zúčastněným. 

Další jednání AS LF OU proběhne v řádném termínu 22. 10. 2018. 

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Dvořáček 

V Ostravě dne 9. 10. 2018 

 

Přílohy 

Příloha 1 – Prezenční listina 

Příloha 2 – Materiály senátora Grundmanna 
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Příloha 1 
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Příloha 2 

Návrh člena akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity (dále jen "Senát 

LFOU", "LFOU" a "OU") prof. MUDr. Milana Grundmanna, CSc. 

 

určený pro mimořádné zasedání Senátu LFOU dne 26. 9. 2018 (dále jen "Zasedání") 

 

Pro účely Zasedání sděluji a navrhuji následující body: 

 

1. Výzva děkanovi doc. MUDr. Arnoštu Martínkovi, CSc. k odstoupení 
P. Martínka vyzývám k odstoupení z funkce děkana LFOU, a to z následujících důvodů: 

 

(i) Z rozhodovací činnosti Krajského soudu v Ostravě1 a Nejvyššího správního soudu2 dovozuji, že 
rozhodnutí Senátu LFOU o odvolání doc. MUDr. Pavla Zonči, FRCS z funkce děkana LFOU 
bylo vydáno Senátem LFOU ve složení, jež neodpovídalo vnitřnímu předpisu LFOU, a 
mohlo tak ovlivnit zákonnost rozhodnutí o odvolání p. Zonči.  
 

(ii) Nelegitimnost složení Senátu LFOU opíraly nadepsané soudy o to, že p. MUDr. Evženu 
Machytkovi, Ph.D. bylo odepřeno vykonávat funkci Senátora, a došlo tak k porušení 
jeho subjektivního veřejného práva. Byly další osoby, které byly působením vedení LFOU 
připraveny o svou funkci v senátu LFOU a nebo rezignovaly. Jsem proto toho názoru, že 
Senát LFOU jako takový funguje v nelegitimním složení a obsazení i nadále. 

 

(iii) V návaznosti na nadepsanou situaci v rámci LFOU působí dva děkani, přestože dle mého 
názoru mělo dojít (v souladu např. s judikaturou Nejvyššího správního soudu3) k zániku 
děkanské funkce p. Martínka. 

 

(iv) K zániku děkanské funkce p. Martínka odkazuji primárně na dopis prof. MUDr. Jana Laty, CSc., 
rektora OU, ze dne 16. 8. 20184, v rámci kterého je zmíněno, že (i) v současné době běží 
řízení o odvolání p. Zonči; a (ii) po jeho skončení, pokud by toto skončilo zastavením pro 
absenci návrhu senátu, by samozřejmě byly dány důvody pro zahájení obnovy řízení ve 
vztahu k později zvolenému děkanovi.  

 

                                                           
1 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 A 158/2016 ze dne 19. 4. 2017 (rozsudek s vyznačenými 
relevantními částmi tvoří Přílohu č. 1 k tomuto návrhu) a rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 A 5/2017 
ze dne 24. 5. 2018 (rozsudek s vyznačenými relevantními částmi tvoří Přílohu č. 2). 
2 Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 170/2017 ze dne 13. 9. 2017 (rozsudek s vyznačenými 
relevantními částmi tvoří Přílohu č. 3 k tomuto návrhu). 
3 Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 100/2015 ze dne 4. 8. 2015 (rozsudek s vyznačenými 
relevantními částmi tvoří Přílohu č. 4 k tomuto návrhu). 
4 Příslušný dopis (s vyznačenou relevantní částí) tvoří Přílohu č. 5 k tomuto návrhu. 
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A nadto důrazně odkazuji na pravomocné rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 

22 A 32/2018 ze dne 20.9.20185, podle kterého platí, že "… za situace, kdy bylo 

rozhodnutí o odvolání děkana zrušeno soudem a věc vrácena rektorovi k dalšímu řízení, 

nemůže být návrh senátora na zahájení procedury odvolání děkana, o němž má být 

akademickým senátem rozhodnuto, relevantním důvodem, na který by měl rektor brát 

zřetel ve svém dalším procesním postupu poté, co mu byla rozsudkem soudu věc vrácena 

k dalšímu řízení. V tomto dalším řízení s ohledem na závazný právní názor soudu, že 

návrh akademického senátu na odvolání děkana nebyl v této konkrétní věci způsobilým 

podkladem pro jeho odvolání, rektorovi nezbývá, než řízení o tomto návrhu způsobem 

předvídaným správním řádem ukončit. … Krajský soud proto uzavírá, že povinností 

žalovaného je ukončit řízení o návrhu akademického senátu na odvolání žalobce 

z funkce děkana …."  

 

V souhrnu jsem tedy toho názoru, že v současné době neexistuje návrh Senátu LFOU, 

který by byl způsobilým podkladem pro odvolání p. Zonči, a dochází tedy k absenci 

tohoto návrhu, jak ve svém dopise uvedl jako možnost p. Lata. Předpokládám tedy, že p. 

Lata by s ohledem na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 A 32/2018 započal 

kroky i vůči p. Martínkovi a že vzhledem k tomu, že p. Zonča je dle rozsudku Krajského 

soudu v Ostravě sp. zn. 22 A 5/2017 právoplatným děkanem LFOU, by tyto kroky vedly k 

ukončení jeho funkce. Před učiněním těchto kroků by však měl p. rektor Lata řádně 

ukončit řízení o odvolání p. Zonči, jinak opět dojde z jeho strany k dalším procesním 

pochybením. 

 

(v) S ohledem na skutečnost, že (i) naším společným zájmem je to, aby situace ohledně děkanátu 
se co nejefektivněji vyřešila s směřovali jsme LFOU směrem k budoucnosti; (ii) Senát 
LFOU, který by měl rozhodnout o situaci p. Zonči s velkou mírou pravděpodobnosti není 
řádně obsazen; a (iii) rozhodnutí Senátu LFOU v současném obsazení by mohlo opět 
způsobit vadnost rozhodnutí rektora o odvolání p. Zonči, p. doc. Martínka vyzývám k 
odstoupení z funkce děkana LFOU, neboť teprve tímto krokem mohou odpadnout 
pochybnosti a rizika, která plynou pro nás všechny osobně.  Současně žádám skutečného 
původce celé situace MUDr. Igora Dvořáčka k odstoupení z funkce v AS LFOU a 
vyvození osobních závěrů ze současné situace. Situace na LFOU je v současnosti již 
nepřehlednou a setrvávání p. Martínka a p. Dvořáčka ve funkcích považuji za nemající 
oporu.  

 

2. Výzva ostatním senátorům k odstoupení 
 

Vzhledem ke zřejmým nesrovnalostem u (ne)obsazení p. Machytky v Senátu LFOU by 
příslušnou situaci dle mého názoru vyřešilo, kdyby došlo k předčasnému skončení funkčního 
období všech senátorů. V rámci nového řádného složení Senátu LFOU by pak odpadly 
pochybnosti ohledně jeho obsazení, a Senát by byl opětovně oprávněn přijímat legitimní 
rozhodnutí. V současné době totiž Senát LFOU stále nefunguje v legitimním složení a 
obsazení a od této skutečnosti se pak dle mého názoru odvíjí zásadní výhrady k zákonnosti 

                                                           
5 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 A 32/2018 ze dne 20. 9. 2018 (rozsudek s vyznačenými 
relevantními částmi tvoří Přílohu č. 6 k tomuto návrhu). 
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přijímaných rozhodnutí Senátu LFOU, který není tělesem, které by se již mělo snažit o 
jakékoliv kroky ve vztahu k odvolání či volbě děkana LFOU. 
 
Pro předběžné skončení funkčního období Senátu LFOU je třeba odstoupení většiny 
všech členů Senátu LFOU, tj. odstoupení aspoň 12 senátorů (z celkového počtu 22 jak 
obsazených, tak i neobsazených pozic, dle čl. 3 odst. 9 Volebního a jednacího řádu Senátu 
LFOU ze dne 16. 9. 2013, dále jen "Volební a jednací řád 2013"). Doplňuji, že jiná možnost 
prakticky nepřipadá v úvahu, neboť dále Volební a jednací řád 2013 stanoví již jen to, že 
Senát LFOU skončí při nevykonávání svých pravomocí po dobu více než 6 měsíců (viz čl. 3 
odst. 8 Volebního a jednacího řádu 2013). 
 
Návrh příslušného usnesení Senátu LFOU (pro účely vložení do zápisu z příslušného 
Zasedání) a odstoupení senátorů tvoří Přílohu č. 7a a 7b k tomuto vyjádření.  

3. Nemožnost seznámení se s podklady na Zasedání 
Upozorňuji, že pro účely dnešního Zasedání mi byla doručena opět pouze pozvánka, která obsahuje 

odkazy na jednotlivé materiály, které mají odůvodňovat odvolání p. Zonči z funkce děkana. K těmto 

materiálům mi bylo pouze sděleno, že je mám stáhnout z internetu, aniž by toto bylo blíže 

vysvětleno, nebo aniž by dané materiály byly někde k dispozici písemně. Toto je důkazem o 

pokračování metod, které nelze akceptovat.  

 

S ohledem na skutečnost, že mi (a předpokládám ani jiným senátorům) fakticky nebylo umožněno se 

s podklady k dnešnímu jednání seznámit a učinit si o případném odvolání p. Zonči a důvodech k 

odvolání vlastní názor, jsem přesvědčen o tom, že o odvolání p. Zonči vůbec není možné jednat.  

 

4. Nelegitimita Zasedání k přijetí rozhodnutí ve věci p. Zonči 
S odkazem pravomocné rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 A 32/2018 doplňuji, že jsem 

toho názoru, že Senát LFOU by se ve věci p. Zonči neměl usnášet a v žádném případě by neměl 

rozhodovat ohledně návrhu na jeho odvolání, a to v návaznosti na zejména následující část 

příslušného rozhodnutí: "za situace, kdy bylo rozhodnutí o odvolání děkana zrušeno soudem a věc 

vrácena rektorovi k dalšímu řízení, nemůže být návrh senátora na zahájení procedury odvolání 

děkana, o němž má být akademickým senátem rozhodnuto, relevantním důvodem, na který by měl 

rektor brát zřetel ve svém dalším procesním postupu poté, co mu byla rozsudkem soudu věc vrácena 

k dalšímu řízení." Jakékoli rozhodnutí ohledně p. Zonči by tedy v této situaci bylo dle mého názoru 

stiženo vadou, která by mohla způsobit nezákonnost následujícího rozhodnutí rektora. 

 

Z tohoto důvodu navrhuji, aby bylo dnešní Zasedání ukončeno přijetím v bodu 2 zmíněného 

usnesení a aby ve věci p. Zonči žádná usnesení již přijímána nebyla. 

 

Současně navrhuji, abychom se společně usnesli na společné rezignaci a umožnili na LFOU kroky, 

kterými se celá situace stabilizuje a proběhnou nové volby do ASLFOU. 
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Děkuji Vám za pozornost. 

 

* * *  

 

Seznam příloh: 

 

1) Příloha č. 1 – Rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 A 158/2016 ze dne 19. 4. 2017; 
 

2) Příloha č. 2 – Rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 A 5/2017 ze dne 24. 5. 2018; 
 

3) Příloha č. 3 – Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 170/2017 ze dne 13. 9. 2017;  
 

4) Příloha č. 4 – Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 100/2015 ze dne 4. 8. 2015; 
 

5) Příloha č. 5 – Dopis rektora; 
 

6) Příloha č. 6 – Rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 A 32/2018 ze dne 20. 9. 2018; 
 

7) Příloha č. 7a – Návrh usnesení Senátu LFOU; 
 

8) Příloha č. 7b – Návrh odstoupení senátorů. 
 

 


