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Prezenční listina 

Přítomni: Dorko, Durďáková, Dvořáček, Grundmann, Chylíková, Krupa, Mrázková, 
Neiser, Pálmaiová, Plevová, Sikorová, Svrčinová, Šácha, Škerková 

Hosté: Dluhošová, Jarošová, Lata, Závacká 

Omluveni: Bužga, Chmelová, Kovalová, Sochorová, Rychlý 

Přítomných akademiků: 10 

Přítomných studentů: 4 

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

 
1. Návrh na rozdělení navýšeného příspěvku z MŠMT 

2. Podmínky přijímacího řízení pro AR 2019/2020 – DSP Chirurgické obory, 
Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství, Ošetřovatelství 

3. Podmínky pro rigorózní řízení – Ošetřovatelství, Odborný pracovník v ochraně 

veřejného zdraví 

4. Návrhy komisí – stipendijní, disciplinární LF OU pro období prosinec 2018 - 

30. 11. 2020 

5. DSP Neurovědy 

6. "Kauza" článku o přijímacím řízení na LF OU 

7. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 13 senátorů. 

 

Předseda senátu (dále jména osob bez titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických 
hodností) na úvod zasedání AS LF OU přivítal hosty, rektora Latu, proděkanku 
Jarošovou a proděkanku Závackou, tajemnici Dluhošovou.  

Předseda senátu informoval všechny přítomné, kdy v souladu s Jř AS LF OU z důvodu 
sepsání zápisu si zapisovatelka pořizuje audiozáznam pouze pro potřeby zápisu.  

Předseda senátu dále sdělil, že 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 programu 
jednání AS LF OU.  

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

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s programem jednání AS LF OU. 
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AD1) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo tajemnici Dluhošové, která 
uvedla, že jde o návrh na rozdělení navýšení finančního příspěvku MŠMT, který již byl 
také projednán na AS OU. Po projednání s rektorem OU bude odměna vyplacena 
zaměstnancům s úvazkem 0,25 a vyšším.  

Jelikož diskuze k bodu nebyla, předseda senátu zahájil hlasování o návrhu na 
rozdělení navýšeného příspěvku z MŠMT.  

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

Výsledek hlasování: souhlas.  

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem na rozdělení navýšení finančního příspěvku. 

 

AD2) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo proděkance Závacké, která 
přiblížila problematiku přijímacích řízení uvedených doktorských studijních programů. 

Předseda senátu zahájil diskusi.   

Senátorka Svrčinová se dotázala, zda garantem DSP Hygiena, epidemiologie a 
preventivní lékařství zůstává stávající garant. Proděkanka Závacká potvrdila, že dokud 
nebude mít potvrzenou habilitaci osoba (potvrzení KR UK), jež je deklarována NAÚ 
jako náhradník, tak ano.   

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o podmínkách přijímacího řízení 
pro AR 2019/2020 – DSP Chirurgické obory, Hygiena, epidemiologie a preventivní 
lékařství, Ošetřovatelství. 

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

Výsledek hlasování: souhlas.  

Usnesení: AS LF OU souhlasí s podmínkami přijímacího řízení pro AR 2019/2020 – DSP 
Chirurgické obory, Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství, Ošetřovatelství. 

 

AD3) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo proděkance Závacké, která 
přiblížila problematiku rigorózního řízení. 

Předseda senátu zahájil diskusi a sám se dotázal na zájem o rigorózní řízení. 
Proděkanka Závacká doplnila, že velký zájem je o Odborného pracovníka v ochraně 
veřejného zdraví, který nebyl v loňském roce otevřen. 

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o podmínkách pro rigorózní řízení 

– Ošetřovatelství, Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví. 

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

Výsledek hlasování: souhlas.  
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Usnesení: AS LF OU souhlasí s podmínkami pro rigorózní řízení – Ošetřovatelství, 
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví. 

 

AD4) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo proděkance Závacké, která 
přiblížila problematiku stipendijní a disciplinární komise, které skončily k 30. 11. 2018.  

Předseda senátu zahájil diskusi. Místopředsedkyně senátu doporučila hlasování o 
každé komisi zvlášť.  

Předseda senátu přečetl jména navržených členů Stipendijní komise: viz předložený 
podklad, včetně navrhovaných náhradníků jednotlivých sekcí. Předseda senátu se 
dotázal, zda jsou navrhovatelé a jejich náhradnici seznámeni se svou nominací. 
Proděkana Závacká doplnila, že všichni s návrhem souhlasí. Dále se předseda senátu 
dotázal senátorů na případnou výhradu k navrhovatelům. 

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o návrhu stipendijní komise LF OU 
pro období prosinec 2018 - 30. 11. 2020. 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel.  

Výsledek hlasování: souhlas.  

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem stipendijní komise LF OU pro období prosinec 
2018 - 30. 11. 2020. 

 

Předseda senátu seznámil senátory s navrženými členy Disciplinární komise: viz 
předložený podklad, včetně navrhovaných náhradníků jednotlivých sekcí.  

Předseda senátu se dotázal senátorů na případnou výhradu k navrhovatelům. 

Předseda senátu zahájil hlasování o návrhu disciplinární komise LF OU pro období 

prosinec 2018 - 30. 11. 2020. 

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

Výsledek hlasování: souhlas.  

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem disciplinární komise LF OU pro období 
prosinec 2018 - 30. 11. 2020. 

 

AD5) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo proděkance Závacké, která 
podrobně přiblížila připravovaný DSP Neurovědy. Jde o multidisciplinární program, na 
kterém se podílejí více teoretické a preklinické disciplíny skrz fakultu. Podrobně 
popsala studijní plán včetně nových povinných publikačních činností. Nově je pro DSP 
povinná prokazatelná zahraniční aktivita. Garantem je doc. Lipina. Hotový akreditační 
spis bude předložen jako žádost o programovou akreditaci Radě pro kvalitu OU a 
následně NAÚ. 
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Předseda senátu zahájil diskusi. Senátor Krupa doplnil, že v jednotlivých specializacích 
mu chybí neurochirurgie, nejvíce však chybí neuroradiologie. Proděkanka Závacká 
uvedla, že oborová rada byla složena ze základních odvětví. Sama však vznese dotaz 
k doplnění. Předseda senátu doplnil také chybějící neuropatologii.  

Proděkanka Jarošová doplnila, že by se přimluvila, aby místo impakt faktorů byly 
přímo kvartily. Jde o velký rozdíl mezi předměty, který následně vysvětlila. 
Proděkanka Závacká doplnila, že bude varianta tabulky s impakty, nebo tabulka 
s kvartily, takto to deklarovala na počátku své prezentace. Jde o variantu získaných 
publikací. 

Předseda senátu ukončil diskusi. 

Usnesení: AS LF OU bere na vědomí DSP Neurovědy.  

 

AD6) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo proděkance Závacké, která 
podrobně přiblížila problematiku přijímacího řízení pro obor Všeobecné lékařství. 
Každoročně AS LF OU schvaluje podmínky přijímacího řízení, které jsou předkládány 
děkanem LF OU.  Jedná se o měsíce září, říjen, aby k 1. 11. bylo spuštěno přijímací 
řízení, pro dodržení minimální termínové hranice 4 měsíců pro přijímací řízení. 
Podmínky přijímacího řízení jsou zveřejněny souhrnně na úřední desce, dále u 
jednotlivých studijních programů/oborů. Proces přijímacího řízení u Všeobecného 
lékařství se skládá ze dvou částí. První částí je prospěch, druhou částí jsou přijímací 
písemné testy. Prospěch je omezen kapacitně, kdy je nutné se zapsat do studia ještě 
před začátkem přijímacích testů.  Hned na místě vykonání přijímacího testu, jakmile 
uchazeč test odešle, vidí své hodnocení písemného testu a očekává na výsledné 
pořadí, na kterém se umístí.  Dále musí proběhnout náhradní termín přijímacích 
písemných testů zhruba po 14 dnech od řádného termínu, kdy se uchazeči omlouvají 
z důvodu vykonání maturit. Na základě výsledků jednotlivých částí přijímací zkoušky je 
stanoveno pořadí uchazečů. K přijetí jsou pak navrhování ti uchazeči, jejichž zařazení 
v tomto pořadí přibližně odpovídá očekávanému počtu nově zapsaných studentů. 
Vzhledem k tomu, že ne všichni přijatí studenti skutečně ke studiu nastoupí, stejně 
jako na většině vysokých škol, je přijímáno více studentů, než je stanovený maximální 
počet nově zapsaných studentů. Každý nepřijatý uchazeč má právo na podání 
písemného odvolání děkanovi fakulty proti rozhodnutí o nepřijetí. V rámci odvolacího 
řízení může děkan v souladu se zákonem o vysokých školách a Statutem Ostravské 
univerzity napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání, 
jinak jej předává k rozhodnutí rektorovi.  

V prvním řádném zápisu do studia (poslední týden v srpnu) se ke studiu se zapíše cca 
80 studentů tj. 70 % z celkového plánovaného počtu. Studijní oddělení následně 
kontaktuje další potenciální studenty dle pořadí. Druhý řádný zápis do studia probíhá 
zhruba týden před zahájením výuky a je určen pro další uchazeče v pořadí, dle 
podaných odvolání, dle informací zda chtějí/nechtějí stále studovat. Děkan ve fázi 
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odvolacího řízení (druhý zápis) přihlíží ke všem okolnostem dle podmínek přijímacího 
řízení. Dále proděkanka Závacká uvedla konkrétní počty uchazečů o studium, počty 
uchazečů s úspěšně vykonanou přijímací zkouškou, počet podaných odvolání, počet 
kladně vyřízených odvolání, počet studentů zapsaných do studia v 1. řádném a 
2. řádném zápisu (i po odvolání), počet studentů, kteří nesplnili limity přijímací 
zkoušky vše v letech 2010–2018, včetně průměrného počtu za rok a grafického 
znázornění ve všech uvedených kategoriích.  

Na závěr proděkanka Závacká podrobně doplnila informace, kdy na základě článku a 
podnětu rektora OU k prošetření, byli studenti/uchazeči, kteří byli označeni jako ti, 
kteří nevykonali přijímací zkoušky, nepodali si odvolání, a další.   

Na jednání se dostavil senátor Šácha. 

Předseda senátu zahájil diskusi a chtěl předat slovo panu rektorovi. Rektor OU sdělil, 
že nejdříve vyslechne AS LF OU, jeho závěr či doporučení. Místopředsedkyně senátu 
uvedla, že proděkani LF OU zpracovali dokument, který byl vytvořen na žádost 
rektora OU, kde byly zodpovězeny odpovědi na zaslané dotazy pana rektora. Tento 
dokument také obdržela Rada pro vnitřní hodnocení kvality (RVH). Právní stanovisko 
rektorátu OU bylo dnes senátorům zasláno. Rektor OU k tomu souhlasně doplnil, že 
požádal proděkanky LF OU o vyjádření, o stanovisko k zmíněnému článku.  Toto bylo 
zpracováno pro potřeby RVH, která zabezpečuje, aby studium včetně přijímacího 
řízení probíhalo řádně. Dokument byl na jednání senátorům nyní předložen a bude 
jim zaslán elektronicky na žádost pana rektora. Rektor uvedl, že právní stanovisko, 
které bylo uvedeno ve vypracovaném dokumentu LF OU, nebylo dle právníků 
rektorátu OU v pořádku. Z tohoto důvodu požádal dnes o přeposlání senátorům 
vyjádření právníků rektorátu OU. Rektor OU ke zmíněné důvěryhodnosti doplnil, že 
není dobré, aby vše opět někam uniklo. Nicméně data, která zaslal RVH a 
předpokládá, že je obdrží také AS LF OU, jsou data, která by v rámci přístupu o 
volném přístupu k informacím, musí být poskytnuta.  

Předseda senátu doplnil, že si osobně myslí, že na dosud vypracovaných 50 % 
podkladech či údajů je předčasné dělat definitivní závěr. Další zasedání RVH proběhne 
10. 12. 2018. Senátoři budou mít k dispozici vyhotovený rozbor, právní stanoviska 
právníků, vyjádření proděkanů LF OU k přijímacímu řízení LF OU. Dále se bude 
očekávat doplněné vyjádření RVH.  

Rektor OU dodal, že kompletní rozbor dat bude zaslán AS LF OU do pátku.  

Senátor Neiser se dotázal rektora, zda se zásadně liší přijímací řízení i na jiných 
fakultách OU od našeho na LF. Rektor OU doplnil, že se liší. Na některých oborech 
některých fakult v podstatě není přijímací řízení, není nějaký limit, který musí studenti 
překročit. U většiny oborů tomu tak je, některé obory jsou bez limitu. Dále se senátor 
Neiser dotázal, jak to je na atraktivních oborech OU.  Je u nich uveden limit? Rektor 
OU souhlasil, tyto obory mají přijímací zkoušky a limity pro splnění. Dále se senátor 
Neiser dotázal, zda má každý děkan OU právo se rozhodnout o přijetí v souladu se 
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zákonem o VŠ? Rektor souhlasil, má právo. Jedinou důležitou diskusí dle něj je, že o 
obor Všeobecného lékařství je na OU největší zájem ze všech jejich oborů a není to 
jen na OU, ale celostátně. Proto je nejvíce diskutována. Problémy diskuse jsou dva. 
Prvním je to, že pokud má děkan právo na odvolání přijmout studenta, který 
neprospěl u přijímací zkoušky. Druhým problémem je, kdy v některých případech 
děkan rozhodne o nepřijetí, rektor potvrdil toto nepřijetí, přesto byl student přijat. 
Senátor Neiser se dotázal, zda ve Statutu OU je děkan něčím limitován. V zákoně o VŠ 
to není uvedeno, pokud tomu rozumí správně. Rektor OU uvedl, že ani nemůže být, 
jelikož se na některé obory přijímací zkoušky nedělají. Nemůže obecně platit, že 
student na OU musí udělat přijímací zkoušky, pokud je některé obory nedělají. 
Druhým problémem je již zmíněný případ, kdy děkan nepřijal studenta, rektor to 
potvrdí, přesto je student přijat. Zároveň je to uvedeno ve stanovisku právníků OU na 
vypracované podklady LF OU, které uvádí, že to v pořádku je. Všem jde o to, že LF OU 
se bohužel dostala nejen vlastní vinou do problémů, do diskusí a je třeba tomu 
zabránit. Senátor Neiser doplnil, že RVH by pravděpodobně mohla stanovit do 
budoucna úpravu Statutu OU. Nelze konstatovat, že všichni děkani LF OU za dobu její 
existence postupovali špatně. Rektor OU doplnil, že není jeho cílem odsouzení či 
hodnocení. RVH má za úkol nastavit podmínky, aby se již takové věci neopakovaly. 
Odvolání je technickou věcí, která jde poměrně snadno vyřešit. Jde mu o to, že na LF 
OU v minulosti byly problémy, které si v mnoha případech sama nezpůsobila. Nyní 
došlo k cílenému zveřejnění, snad k doznívajícímu boji mezi nějakou skupinou v rámci 
FNO a LF OU. Je to špatně, nyní s tím nic nenaděláme. Dále doplnil, že toto 
opakovaně sděloval proděkanům LF OU a předsedovi a místopředsedkyni senátu LF 
OU. Pokud se nestalo nic špatného, tak bude jmenovat nově zvoleného doc. Martínka 
děkanem LF OU. V tom případě dáváme najevo, že to co se událo, je v pořádku. 
Musíme si být jisti, že je to v pořádku. Na druhou stranu, pokud doc. Martínka 
nebude jmenovat děkanem LF OU, lze předpokládat nějaký odpor AS LF OU a opět si 
musí být jistý, že jeho rozhodnutí je v pořádku. Rektor OU konstatoval, že mu jde o to, 
co z těchto možností vůbec neuškodí LF OU.  

Místopředsedkyně senátu Plevová připomněla dotaz rektorovi OU, kdy se jej shodně 
dotazovala také na RVH, ohledně možného podání trestního oznámení. Tento dotaz 
rovněž nyní tlumočí na podnět senátorky Sochorové, která se z dnešního jednání 
omluvila. Jak se bude řešit únik dat? V Lidových novinách se konkrétně uváděly údaje 
studentů a bodových údajů. Předpokládá se, že konkrétní jmenovité údaje musí mít 
noviny k dispozici. Jak se bude dále postupovat? Rektor OU doplnil, že pokud se 
objeví kdekoliv jména, pak se podá trestní oznámení na neznámého pachatele 
za vynesení těchto dat a na novináře za zveřejnění. Pokud se to neví přesně, trestní 
oznámení se nebude podávat. Dále uvedl, že viděl pouze jeden článek, ale zde se 
hovoří ještě o jednom článku, který nečetl. Proděkanka Závacká tento článek 
upřesnila a uvedla, že v něm bylo zmíněno, že vynášela z děkanátu spisy, kdy 
upřesnila, že měla v ruce 4 osobní složky studentů na schůzku s rektorem. Rektor 
dané potvrdil a následně doplnil, že pro ochranu LF OU a pro ochranu proděkanky 
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nařídil, aby byly spisy Všeobecného lékařství na jeho žádost převezeny na rektorát 
OU.  

Proděkanka Jarošová uvedla, že opět položí stejnou otázku rektorovi OU jako na RVH. 
Dá se vydedukovat, že jsou data od studentů venku. Pokud se to potvrdí, zda OU 
nebude mít problém s tím, že to tušila či věděla a nepodala trestní oznámení? Že byla 
OU nečinná. Sama za sebe je přesvědčená, že jsou data, s jmény venku. 

Rektor OU doplnil, že problém nebude. Netýká se to jen LF, ale celé OU. Abychom 
zjistili, kdo data vynesl, je šance minimální. Trestní oznámení, pokud se dávat nemusí, 
nedává se. Pravděpodobnost, že se zjistí osoba, je téměř žádná a situaci to 
neprospěje. Pokud si to situace vyžádá, trestní oznámení bude podáno. V tuto chvíli 
to nemá význam. Proděkanka Jarošová doplnila, že je riziko pro OU, pokud se nepodá. 
Rektor OU následně uvedl, že pokud si to myslíme, tak to tak není.   

Senátor Krupa doplnil, že je jasné, že nemůžeme danou osobu zjistit, ale polici dané 
zjistit může. Rozumí požadavku paní proděkanky Jarošové. Pokud něco tušíme, nic se 
nebude projednávat, nic se nebude dít, pak to vypadá, že jsme nic neudělali. Toto 
může být podnět pro právní komisi, aby se to projednalo. Byl by proveden zápis, ve 
kterém by bylo uvedeno, že jsme něco tušili, ale nebyl to pro nás takový důvod trestní 
oznámení podávat. Kdokoliv by nám to mohl vyčítat. LF OU v současné době 
potřebuje stabilizaci a děkana.  

Proděkanka Jarošová dále uvedla, že vše vnímá tak, že by nepodceňovala skutečnosti, 
které mohou vyplynout spojením dat. Předseda senátu požádal rektora OU, aby 
oslovil právní oddělení OU, zda podat či nepodat trestní oznámení. Rektor OU 
odpověděl, že již tak učinil. Právní oddělení je toho názoru zatím nic nepodávat.  

Předseda senátu požádal rektora OU o konkrétní odpověď, jakou má tato situace, ve 
které nevidí souvislost vztah k tomu proč nejmenovat děkanem LF OU doc. Martínka. 
Navrhl jeho jmenování, zklidnění celé situace, aby LF mohla dále v klidu pracovat tak, 
jak pracovala v rámci vedení děkana Martínka bez právních opor, bez právních rad a 
názorů. Rektor OU doplnil, že pokud se stala chyba systémová, pak její zmíněné 
řešení je nejrozumnější. Pokud šlo o chybu osobní, tak jmenováním děkana LF OU 
doc. Martínka dává veřejnosti, ostatním fakultám OU a ostatním LF na vědomí, že sice 
se ty věci dějí a z našeho pohledu jsou v pořádku.  

Předseda senátu se dotázal, zda se může požádat o kontrolu MŠMT na celou OU. 
Rektor uvedl, že si vyžádal stanovisko od všech děkanů OU a nyní čeká na jejich 
zpracování. Dále uvedl, že je pozván na MŠMT, dále bude na jednání VR, kde jej bude 
zajímat názor ostatních LF. Přesto se bude muset rozhodnout sám. Musí si být jistý, 
zda se zde dělo něco špatně, nebo je to v pořádku. 

Dále byla v rámci vzájemné diskuse projednávána problematika nastavení přijímacího 
řízení od vzniku Zdravotně sociální fakulty v roce 1992 včetně jeho algoritmu. 
Senátorka Svrčinová uvedla, že ji stále chybí konkrétní data, o kolik studentů se jedná, 
kteří děkani a v jakém počtu rozhodli o přijetí těchto studentů. Místopředsedkyně 
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senátu Plevová doplnila, že jde o zmíněný dokument, který bude senátorům zaslán. 
Dále byl diskutován předložený dokument.  

Další diskuse proběhla k vyjádření rektora OU k dosavadnímu nejmenování doc. 
Martínka děkanem LF OU. Z jeho nejmenování vyplývá, že sám něco provedl a 
senátory by zajímalo, co provedl. Proto na toto upozorňují. Ukazuje se na nevinného 
člověka. Dále proděkanka Jarošová vysvětlila zmínění její osoby k jejímu prohlášení na 
RVH, kde uvedla, že se na Ou i na jiných fakultách takto studenti přijímali, nikoli 
přijímají. Sama se následně rektora OU dotázala, co když se prokáže, že na některé 
fakultě OU to opravdu tak je, nebo bylo. Co udělá se samotným děkanem, pokud se 
to prokáže. Co kontrola z MŠMT. Rektor OU odpověděl, že neví. K tomu opět 
proběhla vzájemná diskuse k přijímacímu řízení.  

Místopředsedkyně uvedla, že v letech 2010 a 2012 proběhl rektorátní audit na 
přijímací řízení, který neshledal pochybení a přitom se systém přijímání studentů 
nezměnil. Senátoři se opět vrátili k nastavenému přijímacímu řízení od vzniku ZSF 
který respektovali všichni předchozí děkani a k problematice právních výkladů. Rektor 
OU doplnil, že zašle vyhotovený dokument, který je zatím zpracovaný pouze ze 2/3. 
Senátoři jej budou mít k diskusi. Další jednání RVH by mělo předložit své vyjádření. 
Rektor OU vysvětlil, že si vyslechne všechny strany a poté sám rozhodne. Musí být 
sám přesvědčen, že je to dobře. Senátorka Svrčinová souhlasila s tím, že děkan může 
cokoliv. V rozborech právníků již bylo rozhodnutí, které nabralo právní moci. V tom 
sama vidí problém. Zde se musí respektovat správní řád. Samu by jí zajímalo 
konkrétní znění rozhodnutí. V rámci následné diskuse bylo zmíněno vyjádření 
právníků. Proděkanka Závacká k tomu doplnila, že ona nerozhodovala, nemá na 
rozhodování kompetence, ani za děkana doc. Zonči, kdy sice měla podpisové právo 
pro studijní oblast, ale s výjimkou rozhodnutí o nepřijetí a sama odmítla podepisovat 
rozhodnutí o přijetí v odvolacím řízení.  

Předseda senátu požádal o konkrétní řešení. Jaké chce senát mít materiály k dispozici, 
v jakém hodnocení a kdy se senát sejde, aby vydal stanovisko. Sám zopakoval 
chronologické události, na jejichž základě bude rektor OU rozhodovat. Senátor Krupa 
doplnil, že nyní se jedná o nejistých datech, až po jejich ucelení může nastat reakce. 
V rámci diskuse proběhl výběr vhodného termínu dalšího zasedání AS LF OU a 
potřebných dokladů k zasedání. Senátor Krupa dále uvedl, že na LF OU se bude 
ukazovat do té doby, dokud bude mít nejistou situaci. Bude-li zklidněná situace, bude 
mít klid. Zvlášť, bude-li jmenovaný děkan LF OU. Připomněl podobnou situaci v Brně, 
která se následně také zklidnila.  

Místopředsedkyně senátu se rektora OU dotázala, kdo napadne jeho rozhodnutí. 
Komu se bude svým rozhodnutím zpovídat? Sám uvedl, že jakékoliv jeho rozhodnutí 
může být napadeno. Ať jmenuje či nejmenuje doc. Martínka. Přirovnala to ke kauze 
Metnar, která se vyřešila. Zopakovala nastavení přijímacího řízení, které je nastaveno 
od roku vzniku ZSF. Rektor OU vše vysvětlil. Jeho rozhodnutí vyvolá diskusi u zcela 
neobjektivních novinářů, diskusi uvnitř univerzity, reakce ostatních LF. Dále vyjasnil 
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kauzu Metnar, která byla vůči médiím a veřejnosti obhájena. Předseda senátu se 
dotázal, stejně jako většina senátorů, čím se doc. Martínek provinil, co bude 
obhajovat, toto se stalo za jeho působení? Rektor opět zopakoval zpochybněné 
rozhodnutí děkana a rektora. Senátorka Svrčinová uvedla, že správní řád umožňuje 
opětovně rozhodnout, záleží na formulaci rozhodnutí děkana. Proděkanka Jarošová 
zopakovala, že se nesmí zapomenout na únik dat. V průběhu této diskuse odešel 
rektor OU. 

Proděkanka Jarošová poté popsala jednání RVH, kde bylo přijato usnesení, a to, že 
není správné, aby se přijímali studenti, kteří nesloží přijímací zkoušku. Opět se 
diskutovalo, zda šlo o systémové nastavení, které je dnes vnímáno jako chyba, anebo 
o selhání jedince. Senátory zajímalo, zda se toto týká jen jediného děkana, nebo 
všech. Řešilo se i podání trestního oznámení na neznámého pachatele v rámci úniku 
dat. Senátorka Svrčinová se dotázala, zda může být únik dat na LF OU, či OU. Možné 
je obojí. Proděkanka Jarošová zmínila problematiku bývalého studentka, který se 
opakovaně nabourával do systému před 10 lety, studenty poškozoval. Byl odsouzen, 
ukrýval se, nyní je ve výkonu trestu. Dále byla diskutována problematika spisů, které 
jsou již na rektorátu OU. Senátorka Svrčinová konstatovala, že tyto spisy v rámci 
GDPR neměly být vydány. Spisy byly předány na základě příkazu rektora.  

Předseda senátu formuloval znění usnesení. 

Usnesení: Kauza článku o přijímacím řízení na LF OU byla projednána. AS LF OU čeká 
na další dokumenty. Byl zvažován další právní postup ve smyslu úniku dat. AS LF OU 
požaduje po rektorovi OU výsledky jednání RVH, aby se AS LF OU mohl sejít na dalším 
jednání.  

Senátorka Svrčinová odešla. 

Předseda senátu zopakoval program příštího jednání AS LF OU. Zahájil hlasování o 
termínu konání AS LF OU (13. 12. 2018 v 15 hod.) a akceptaci případného předložení 
rozboru dokumentů ve zkráceném termínu, a to 1 až 2 dny před jednáním AS LF OU. 

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

Výsledek hlasování: souhlas.  

Usnesení: AS LF OU souhlasí s termínem příštího jednání AS LF OU a akceptuje 
případné předložení rozboru ve zkráceném termínu, a to 1 až 2 dny před jednáním AS 
LF OU. 

Předseda senátu poděkoval za účast na dnešním jednání AS LF OU.  

 

Další jednání AS LF OU proběhne v  termínu 13. 12. 2018 v 15 hod., budou se 
projednávat dokumenty vyjádření právníků a vyhotovený rozbor rektora OU, a další 
případné podklady. 
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Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Dvořáček 

V Ostravě 9. 12. 2018 

 

Přílohy 

Příloha 1 – Prezenční listina 
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