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Prezenční listina 

Přítomni: Bečka, Cvek, Dorko, Dvořáček, Chmelová, Kohoutek, Krupa, Lipina, Plevová, 
Sikorová, Sochorová, Škerková, Rychlý, Vaňková 

Hosté: Dluhošová, Dvořáčková, Jarošová, Martínek, Procházka, Závacká 

Omluveni: Mitták, Stejskal, Stoch, Šilhán 

Neomluveni: 

Přítomných akademiků: 9 

Přítomných studentů: 5 

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

 
1. Výroční zpráva o činnosti Lékařské fakulty Ostravské univerzity za rok 2018 

2. Projednání a schválení rozdělení přidělené části příspěvku ze státního rozpočtu 
a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 
pro jednotlivá pracoviště LF OU 

3. Opatření děkana v souvislosti s novým mzdovým předpisem 

4. Informace o jmenování proděkana pro vědu a výzkum k 1. 6. 2019 

5. Podmínky pro přijímací řízení studijního programu Všeobecné lékařství – žádost 
o změnu ze strany rektora OU 

6. Informace o Žádosti o akreditaci studijního programu Všeobecné lékařství v ČJ i 
AJ 

7. Návrh na doplnění člena Vědecké rady LF OU 

8. Informace o aktuální situaci týkající se stravování v areálu 

9. Seznámení se se závěrem jednání Etické komise OU 

10. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 14 senátorů. 

 

Předsedkyně senátu Sochorová na úvod zasedání nového složení AS LF OU přivítala 
všechny jeho nové členy a zároveň přivítala dnešní hosty. Následně provedla 
seznámení se zapisovatelkou, kterou dle Jednacího řádu LF OU určuje předseda AS LF 
OU, a to po projednání se senátory. Navrhla Mgr. Babičovou, která má dlouholeté 
zkušenosti se zápisy z AS LF OU. Poté se předsedkyně senátorů dotázala na připomínky 
k návrhu zapisovatelky. Senátoři byli bez připomínek. 
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Sochorová informovala o abdikaci místopředsedy za SK AS LF OU a následně přivítala 
za SK AS LF OU novou senátorku Vaňkovou, studentku 2. ročníku VL. V této souvislosti 
bude nutné zvolení nového místopředsedy za SK AS LF OU. Studenti se dohodli, že tato 
volba proběhne až na jednání AS LF OU, kterého se zúčastní všichni členové SK AS LF 
OU.    

Sochorová informovala všechny přítomné, že v souladu s Jednacím řádem AS LF OU si 
z důvodu sepsání zápisu zapisovatelka pořizuje audiozáznam pouze pro potřeby zápisu.  

Sochorová představila dnešní program jednání a zahájila hlasování o programu jednání 
AS LF OU.  

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

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD1) Sochorová uvedla bod jednání a předala slovo děkanovi LF OU, který 
projednávaný bod předložil. Děkan LF OU uvedl, že Výroční zpráva o činnosti LF OU za 
rok 2018 byla všem senátorům předložena v časovém intervalu, který je nutný k jeho 
prostudování. Zdůraznil spolupráci všech, kteří se na jejím zpracování podíleli. Požádal 
o otevření diskuse k případnému dotazu, doplnění, upřesnění či úpravě. 

Sochorová zahájila diskusi a vyzvala senátory k dotazům, dnešního jednání AS LF OU se 
účastní i zpracovatelé jednotlivých částí VZ, je tedy možné přímo odpovědět. Senátoři 
byli bez připomínek. 

Sochorová zahájila hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti Lékařské fakulty 
Ostravské univerzity za rok 2018. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje Výroční zprávou o činnosti Lékařské fakulty Ostravské 
univerzity za rok 2018. 

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

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato. 

 

AD2) Sochorová uvedla bod jednání a předala slovo děkanovi LF OU, který 
projednávaný bod předložil. Děkan LF OU následně předal slovo tajemnici LF OU, která 
všechny seznámila s předloženými materiály, včetně jejich komentářů. Podrobně 
vysvětlila způsob rozdělení financí OU podle jednotlivých částí příspěvku na vzdělávací 
činnost, navýšeného příspěvku na vzdělávací činnost, podpory společenských priorit 
(ukazatel P) a institucionální podpory jak pro OU, tak rozdělení příspěvku pro LF OU. 
Zdůraznila problematiku ukazatele společenských priorit, která zahrnuje podporu LF a 
PdF a z hlediska dlouhodobého opatření k navýšení počtu zapsaných studentů na LF 
oboru Všeobecného lékařství znamená navýšení počtu přijatých studentů od září o 15 
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%. Požádala senátory o podrobnější projednání této problematiky. K tomu Sochorová 
doplnila, že toto se bude projednávat v bodu programu Různé.  

Dále tajemnice LF OU vysvětlila všechny rozdíly v letech 2018 a 2019, zdůraznila 
problematiku metodiky příspěvku a institucionální podpory OU, včetně normativních 
financí A a K a jejich procentuálnímu rozložení. Popsala podíly priority I. a II. ve vztahu 
pro OU a LF OU, provoz budov LF OU, podrobné výdaje děkanátu LF OU. Dále měli 
senátoři k srovnání procenta podílů pracovišť LF OU rozdělení příspěvku v letech 2016 
až 2018 a rozdělení příspěvku pracovišť LF OU dle jednotlivých složek příspěvků. 
Tajemnice LF OU zdůraznila, že pouze pět pracovišť LF OU je ziskových, z toho tři 
pracoviště LF OU se podílí na dofinancování ztrátových pracovišť LF OU. Na závěr svého 
vystoupení tajemnice LF OU uvedla, že rozpočet byl projednán s jednotlivými 
vedoucími pracovišť LF O, kteří s ním souhlasili.  

Sochorová předala slovo proděkance Závacké, která upřesnila předložené srovnání 
jednotlivých pracovišť LF OU. Uvedla, že jde téměř u všech pracovišť k poklesu jejich 
ukazatele A. Tento pokles vysvětlila a uvedla, jak souvisí s navýšením podpory oboru 
VL, které má svá pravidla.  

Sochorová předala slovo děkanovi LF OU, který doplnil, že konkrétní částku rozpočtu 
LF OU pro rok 2019 schválili děkani a prorektoři. Sám jako děkan LF OU s tímto 
způsobem rozdělení rozpočtu nesouhlasil. Stejným způsobem se rozpočet schvaloval 
na jednání AS OU. Dále děkan LF OU doplnil, že dojde k novelizaci systému metodiky 
rozpočtu OU již v tomto roce. Návrh dosud nebyl předložen. Původně měl být návrh 
návrhu rozpočtu předložen v červnu.  Dále upřesnil rozdělení příspěvku části K mezi  
zohlednění RIV bodů a kvartilů v poměru 80:20.  V dalších letech se poměr za kvartily 
bude navyšovat, pro zkvalitnění publikační aktivity, která je stále nedostatečná, byť se 
navyšuje. 

Sochorová doplnila, že se sama jednání AS OU účastnila. Složitá jednání schvalování 
rozpočtu potvrdila. Zmínila rozdělování příspěvku OU pro jednotlivé fakulty na další 
roky. Metodika platila pro roky 2017 až 2019, nyní proběhne příprava nová, kterou 
děkan LF OU již zmínil. 

Sochorová zahájila diskusi. 

Chmelová uvedla, že jde o velmi složitý materiál. Zmínila nové opatření děkana, které 
bude diskutováno v následném bodu programu.  

Přišla proděkanka Jarošová. 

Sochorová zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje rozdělení přidělené části příspěvku ze státního rozpočtu 
a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro 
jednotlivá pracoviště LF OU. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 
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Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato. 

AD3) Sochorová uvedla bod jednání a předala slovo děkanovi LF OU, který 
projednávaný bod předložil. Děkan LF OU uvedl, že jde opatření děkana, které vyplývá 
z nového vnitřního mzdového předpisu. Požádal senátory o diskusi k navrhovaným 
částkám, které jsou předmětem opatření děkana. Zdůraznil, že se neřeší, zda částky 
mají, či nemají být, ony prostě být musí. 

Sochorová zahájila diskusi. Sama zdůvodnila navrhované částky opatření děkana, které 
se odvíjejí v doporučeném rozmezí. Opatření děkana AS LF OU bere na vědomí, 
neschvaluje jej. 

Chmelová uvedla, že souhlasí s odměnou pro zapisovatelku a předsedkyni senátu, ale 
doporučila senátorům využít nižší dolní hranici rozmezí. Děkan LF OU doplnil, že toto 
by bylo možné, pokud senátoři zmíněné odhlasují. Cvek s návrhem souhlasil, pokud by 
to nebylo administrativně náročné. Dvořáček doplnil, že k odměňování senátorů 
probíhaly dlouhé přípravy a diskuse v rámci AS OU.  

Následně proběhla diskuse o odměňování senátorů SK AS LF OU prostřednictvím 
stipendií na návrh stipendijní komise, řešení problematiky na jiných fakultách OU, 
časová náročnost na přípravu jednání a finanční úspora pro letošní rok.  

Dvořáček doporučil opatření děkana pro letošní rok ponechat v navrhované podobě a 
příští rok jej znovu projednat. 

Sochorová poděkovala a ukončila diskusi. 

 

AD4) Sochorová uvedla bod jednání a předala slovo děkanovi LF OU, který 
projednávaný bod předložil. Děkan LF OU uvedl, že prof. Dítě ze zdravotních důvodů 
písemně požádal o ukončení své funkce proděkana. Poté byl výkonem funkce 
proděkana pověřen doc. Procházka. Nyní jej na základě jeho zkušeností navrhuje na 
jmenování proděkana pro vědu a výzkum LF OU s platností od 1. 6. 2019. Toto dává na 
vědomí AS LF OU. 

 

AD5) Sochorová uvedla bod jednání. Podmínky pro přijímací řízení na LF OU byly 
schváleny na jednání AS LF OU 22. 10. 2018 v souladu se zákonem. Rektor OU nyní žádá 
o jejich úpravu, o odstranění jedné věty, která se týká průběhu odvolání přijímacího 
řízení studijního oboru Všeobecné lékařství. Sama za sebe uvedla, že podmínky 
přijímacího řízení na LF OU byly schváleny. V době jejich platnosti by neměly být 
změněny. Jde o podmínky přijímacího řízení pro všechny studijní obory LF OU. Rektor 
OU požaduje změnit pouze podmínky pro studijní obor Všeobecného lékařství. 
Následně předala slovo děkanovi LF OU, který projednávaný bod předložil. Děkan LF 
OU uvedl podrobnou mediální problematiku přijímacího řízení LF OU, včetně právního 
názoru právníka LF OU. Nyní záleží na rozhodnutí AS LF OU, zda změní úpravu 
podmínek přijímacího řízení tak, jak požaduje rektor OU. Požádal předsedkyni senátu 
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o následné předání slova proděkance Závacké, která uvedla, že žádost o změnu 
přijímacího řízení ze strany rektora OU byla děkanem LF OU s tím, že bude předložena 
AS LF OU. Jedná se o podmínky přijímacího řízení, které dle zákona podléhají schválení 
na jednání AS LF OU. Souhlasila s názorem Sochorové, kdy přijímací podmínky jsou 
deklarovány pro všechny studijní obory LF OU. Změna by se týkala všech studijních 
oborů LF OU pro akademický rok 2019/2020. Zopakovala termíny, podmínky a 
schválení, které souvisí s přijímacím řízením na LF OU. Zmínila platnost nového 
opatření rektora č. 64/2019 z 20. 3. 2019 - Řádu přijímacího řízení OU. Toto opatření 
upravuje, nařizuje úkony související se současným přijímacím řízením s platností 
následujícího dne. Jde o zásahy v průběhu přijímacího řízení, odvolacího řízení, kdy 
právník LF OU toto potvrdil. V rámci odvolání přijímacího řízení nové opatření 
deklaruje, k čemu může či nemůže děkan fakulty přihlédnout, a to dle zákona. 
V opačném případě by se děkan fakulty dopustil protizákonného jednání. Názor vedení 
fakulty je totožný s názorem právníka LF OU. Změna projednávaného by byla změnou 
podmínek přijímacího řízení. Děkan se zavazuje k tomu, že bude postupovat v souladu 
se zákonem a platnými vnitřními předpisy.  

Sochorová poděkovala za podrobnější vysvětlení a doplnila, že na LF OU máme delší 
semestry oproti jiným fakultám OU. Popsala průběh přijímacího řízení v zahraničí. 
Následně zahájila diskusi.  

Chmelová se dotázala, zda odvolací řízení je součástí přijímacího řízení. Pokud ano, tak 
pro uchazeče o studium v den podání přihlášky ke studiu musí platit stejná pravidla. 
Proděkanka Závacká toto potvrdila, již k 1. 11. 2018 musí být jednotnost, podmínky se 
v průběhu nemají měnit. K uvedenému předsedkyně senátu uvedla, že po obdržení 
bodů programu k projednávání vznesla dotaz na proděkanku Závackou s tím, že pokud 
AS LF OU schválí změnu podmínek přijímacího řízení, tak aby to nebyl větší problém, 
pokud se někdo odvolá s tím, že podmínky byly změněny. K právě projednávanému 
senátoři dále diskutovali, jak by se vyvíjela situace v případě schválení a neschválení 
žádosti o změnu ze stran rektora OU v podmínkách pro přijímací řízení.  

Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje změnu podmínek přijímacího řízení v průběhu přijímacího 
řízení  studijního programu Všeobecné lékařství, tak jak navrhuje rektor OU. 

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

Výsledek hlasování: usnesení nebylo přijato. 

 

AD6) Sochorová uvedla bod jednání a předala slovo proděkance Závacké, která dodala, 
že nová akreditace navazuje na současný studijní program. Nyní jde o předpřípravu 
celého akreditačního spisu. Dále popsala změny oproti současnému akreditačnímu 
spisu z hlediska personálního zabezpečení, spolupráce s jinými fakultami OU, skladbou 
povinných a povinně volitelných předmětů, přesunutí předmětu Rehabilitační lékařství 
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do povinných předmětů apod. Kategorie volitelných předmětů je zrušena. Legislativa 
je dodržena. Anglická verze studijního programu je totožná, až na malé drobnosti. 
Novým garantem studijního programu bude doc. Procházka. 

Sochorová předala slovo děkanovi LF OU, který doplnil, že jde o náročnou akreditaci 
z hlediska zajištění nových docentů a profesorů našimi pracovníky. Nedaří se habilitační 
řízení na jiných pracovištích, které je nabízejí. Na LF OU dosud habilitační řízení 
nemáme. Bude nutné zajistit externí docenty a profesory. Dále děkan LF OU doplnil, že 
ke změně garanta studijního programu došlo z důvodu jeho potřeby publikační aktivity, 
citačního ohlasu, které současný garant, rektor OU, nemá. Sochorová poděkovala za 
doplnění 

Sochorová doplnila, že toto AS LF OU bere na vědomí. Celý studijní program schvaluje 
Vědecká rada LF OU. 

 

AD7) Sochorová uvedla bod jednání a uvedla, že půjde v souladu s Jednacím řádem AS 
LF OU o tajné hlasování. Následně předala slovo děkanovi LF OU, který stručně 
představil prof. Špinara. Krupa souhlasil s referencí, zná jej osobně z pracovního 
prostředí z Brna. 

Sochorová zahájila tajné hlasování.  

Skrutátory se přihlásili Rychlý a Plevová. 

Senátorům bylo rozdáno 14 hlasovacích lístků, všechny lístky byly platné. 

Skrutátoři: Plevová, Rychlý 

Usnesení: AS LF OU dává děkanovi LF OU předchozí souhlas k jmenování prof. Špinara 
členem Vědecké rady LF OU. 

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

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato. 

 

AD8) Sochorová uvedla bod jednání a předala slovo děkanovi LF OU, který doplnil, že 
spolu s tajemnicí LF OU hledají řešení. Požádal o předání slova tajemnici LF OU, která 
uvedla, že se množí stížnosti akademiků, studentů a zaměstnanců na současný provoz 
stravování v areálu. Z tohoto důvodu byla ukončena smlouva k 30. 6. se současným 
provozovatelem bistra. Nyní probíhají jednání s dalšími novými zájemci o provoz bistra. 
Dále byla zmíněna problematika stravování a jejího provozu v době akademického 
roku, zkouškového období a letních prázdnin. 

 

AD9) Sochorová uvedla bod jednání. Tento bod byl na jednání programu doplněn 
dodatečně. Jedná se o závěr jednání Etické komise OU. Její jednání bylo vyvoláno na 
základě rozhodnutí AS LF OU z 25. 2. 2019, kdy AS LF OU schválil pověření tehdejšího 
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předsedy tím, aby podal podnět k Etické komisi OU, a to ve věci podvodného jednání 
doc. Bužgy při odevzdání kandidátní listiny, kdy se zjistilo, že podpis dr. Machytky podle 
písmoznaleckého posudku není pravý. Všechny dále podrobně seznámila s celým 
usnesením AS LF OU a závěrem Etické komise OU.   

Dvořáček doplnil, že uvedenou problematikou se zabýval od začátku do konce svého 
působení předcházející zvolený AS LF OU a opět všem popsal celý vývoj nepříjemné 
kauzy, která výrazně poškodila renomé LF OU.  

Sochorová poděkovala za doplnění a předala slovo děkanovi LF OU, který krátce doplnil 
informace k právě projednávanému. Krupa doplnil, že tato nepříjemná kauza poškodila 
tvrdě i některé akademické pracovníky. 

Sochorová doplnila, že šlo o přiblížení problematiky senátorům, kteří v minulém 
volebním období senátory nebyli. Vzhledem k tomu, že tento podnět dával AS LF OU, 
bylo nutné jej nyní informovat se závěrem jednání Etické komise OU. 

 

AD10a) Sochorová uvedla problematiku, která byla již nastíněna na začátku dnešního 
jednání. Jako člen AS OU a současně předsedkyně ekonomické komise AS OU, potvrdila 
přehlasování jednotlivých fakult při rozdělení příspěvku. Zná celé projednávání. 
Doplnila informaci tajemnice LF OU, kdy na setkání tajemníků LF, kromě toho co dnes 
zde zmínila, na žádné jiné LF ostatních univerzit v ČR nebylo takto postupováno. Zaujala 
ji ještě informace, že tajemníci LF napříč fakultami se shodli, že bychom měli 
informovat náměstka MŠMT, jakým způsobem s ukazatelem P je na OU naloženo. To, 
co LF dostala navíc do rozpočtu, jak se odpočítal příspěvek na priority P1, tak LF 
v konečném důsledku nedostala ani tu částku, která je rovna vlastní výši toho 
příspěvku. Navrhla, aby AS LF OU zvážil pověření děkana informováním MŠMT, jakým 
způsobem byl příspěvek na OU rozdělen. Fakulta splní povinnost plně využít příspěvek 
na podporu Všeobecného lékařství, ačkoliv LF OU však byla ze strany OU na příspěvku 
zkrácena. Znamená to ovšem krácení jinde v rámci fakulty. 

Sochorová předala slovo děkanovi LF OU, který k právě diskutovanému komentoval 
přípravu nové metodiky rozpočtu OU, která má velký význam. V žádném případě se již 
dnešní rozhodnutí nedotkne stávajícího rozpočtu, který byl schválen. V rámci nové 
metodiky OU by to již význam mělo. Úskalí vidí v tom, že závěr ze setkání tajemníků LF 
není písemný, ale ústní. Proto dnes zmíněné může být v budoucnu zpochybněno. 
Znovu zopakoval, že v rámci nové metodiky to již význam má. 

Sochorová doplnila, že v minulém týdnu proběhlo zasedání Rady vysokých škol, 
kterého se účastnil náměstek Doleček. Sám tam zmínil, že v rámci příštích rozpočtů VŠ 
z MŠMT se připravuje nějaká systematizace přidělování ukazatele P, který bude do 
budoucna standardní součástí příspěvků z MŠMT, které odcházejí na univerzity. Bude 
muset být tedy nějakým způsobem systematicky zahrnut i do přerozdělování v rámci 
OU. Dotázala se tajemnice LF OU, jakým způsobem bylo s příspěvkem naloženo na 
jiných LF. Tajemnice LF OU doplnila, že jiné LF z přijatého příspěvku oddělily ukazatel P 
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a poté jej přerozdělovaly podle jejich metodiky na ostatní fakulty. Hned došlo 
k oddělení.   

Dvořáček doplnil, že AS LF OU musí velmi dobře formulovat své usnesení. Následně se 
senátoři zapojili do společné možnosti formulace usnesení.  

Chmelová navrhla jako prvotní jednání s OU, proč zvolila toto řešení. Rektor OU by měl 
vysvětlit, na základě čeho porušil metodiku OU. Jde o účelovou dotaci, na prioritu PdF 
a LF. MŠMT pravděpodobně specifikuje, kam, proč a za jakých podmínek je dotace 
poskytnuta. Pokud rektor OU tyto podmínky nedodržuje, měl by vysvětlit, jaké důvody 
jej k tomu vedou. Senátoři mají právo je znát. Mělo by se nejdříve vše prodiskutovat na 
OU, až poté oslovit MŠMT.  

Cvek se dotázal, zda nás tlačí čas. Musíme rychle reagovat, dopověděla Sochorová a 
doplnila, že Ekonomická komise AS OU nemá zatím žádné informace o budoucích 
pravidlech rozdělování příspěvku. Bylo sděleno, že se do června se nestihne připravit. 
Sochorová uvedla, že děkan LF OU může informovat MŠMT. Dvořáček doplnil, že 
v dokumentu je uvedeno, že má být MŠMT informováno. Chmelová uvedla, že pokud 
je to takto uvedeno, pak děkan LF OU musí na to reagovat a nepotřebuje k tomu výzvu 
AS LF OU. Krupa doplnil, že by měl být senátem podpořen. Senátoři dále konstatovali, 
že rozpočet je nyní přijatý, ale nyní jde o budoucí novou metodiku. Proděkanka 
Jarošová doplnila, že na jednání AS OU, dopis, kterým rektor OU přislíbil, stejně jako 
všichni rektoři s LF, prohlásila kancléřka za neplatný cár papíru, jak je i uvedeno 
v zápisu. Krupa uvedl, že proces, jak finance LF OU nedat, již začal. Toto by se mělo 
napravit. Z toho bude vycházet další koncepce našeho hodnocení. Jakákoliv prodleva 
času bude směřovat k tomu, že se problém rozmělní a zapomene.  

Cvek uvedl, že souhlasí, že by se měl senát k tomu vyjádřit. Zároveň považuje za 
korektní pozvat také rektora OU na zasedání AS LF OU a požádat jej o vysvětlení. Nebo 
jej požádat o písemné vyjádření. Poté požádat děkana LF OU o konání. Navrhl pozvání 
rektora na další červnové jednání AS LF OU. Krupa navrhl mimořádné jednání za 14 dní 
a připomněl prioritu LF OU. Tajemnice LF OU upřesnila, že LF OU dostane celou dotaci, 
ale neměla být zahrnuta ve výpočtu na prioritách P1. Zvýšil se nám základ, z čeho se 
priority počítají. To je to, o co se jedná. Půjde o argumentaci, že tuto částku máme. 
Doc. Procházka citoval metodiku příspěvku na dotaci VŠ. Jde o článek 13, paragraf 9.   

Děkan LF OU doplnil, že probíhala opakovaná jednání, kterých se účastnila také 
proděkanka Jarošová, kde byla jasně citována metodika přidělení příspěvku. Rektor OU 
sdělil, že bude i toto zahrnuto do rozpočtu OU, že si musíme navzájem vypomáhat. 
Předpokládá, že stanovisko rektora OU bude pravděpodobně totožné tomuto 
stanovisku.  Proděkanka Jarošová doplnila, že v době nepřítomnosti děkana LF OU, kdy 
byla statutárním zástupcem LF OU, vyjednávání s děkany OU probíhalo s ní, dopis šel 
v únoru, kdy se upozorňovala připomínka k rozpočtu (již citovaný odstavec a ukazatel 
P), že jde o porušení dvou usnesení.  
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Sochorová uvedla, že v rámci metodiky OU je příspěvek P zahrnutý do celkového 
příspěvku na vzdělávací činnost k ukazateli A a K. V rozdělení v rámci OU byl ukazatel P 
zařazen stejně jako ukazatel A a K, ale není to příspěvek. Příspěvek můžeme rozdělit 
všem pracovištím podle nějakých % podílů. Toto je pouze pro Všeobecné lékařství. 
Nelze to dát pracovištím podle studentů, nebo podle něčeho. Můžeme to dát pouze 
těm, kteří se podílí na Všeobecném lékařství. Sochorová dodala, že zde byl dotaz, 
kterých fakult se to týkalo. V ministerských pravidlech je čas společenské poptávky 
definován tak, že rozhodnutí o konkrétních oblastech podpory vychází z usnesení 
vydávaných na úrovni vlády. Letos jde o PDF a LF. Proděkanka Jarošová citovala bod 4 
z prohlášení rektora OU. Sochorová doplnila, že jde o dokument, který rektor OU 
podepsal. 

Lipina uvedl, že nikdo nezpochybňuje, že proti nesprávné rozhodnutí, které fakultu 
z dlouhodobého hlediska poškodí, by měl děkan LF OU bojovat. Dále proběhla diskuze, 
jak před pověřením děkana LF OU vyslechnout rektora OU, pokud to časový 
harmonogram umožňuje.  

Dvořáček referoval o jednání na AS OU, které nebylo příjemné. Senátoři za LF OU bránili 
stanovisko, ale následně byli přehlasováni. Lipina dodal, že nepředpokládá, že to bude 
jiné. Postup je správný, těžko bude asi vysvětlitelný. Jen si myslí, že AS LF OU by měl 
toto udělat jako další krok před tím, než se rozhodne. Krupa dodal, že by mělo 
proběhnout hlasování o pozvání rektora OU na další jednání.  Lipina navrhl jednání AS 
LF OU za 14 dní a pozvat rektora OU k vysvětlení. Pokud nebudeme s vysvětlením 
spokojeni, pak pověříme děkana LF OU o oznámení ministerstvu. Chmelová uvedla, 
pokud by nevyhovoval termín rektorovi OU, můžeme požádat o písemné vyjádření. 
Následně byla diskutována forma projednávání přípravy nové metodiky rozpočtu a 
termín mimořádného zasedání AS LF OU.  

Předsedkyně senátu zahájila hlasování o návrhu senátorů svolat mimořádné zasedání 
AS LF OU. 

Usnesení: AS LF OU schválili mimořádné zasedání AS LF OU dne 5. 6. 2019.  

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

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato. 

 

AD10b) Sochorová seznámila senátory a vedení fakulty s předběžně plánovanými 
termíny zasedání AS LF OU v akademickém roce 2019/2020. Termíny budou zveřejněny 
na veřejné části webových stránek fakulty. 

Předsedkyně senátu poděkovala za účast na dnešním jednání AS LF OU.   

 

Další jednání AS LF OU proběhne mimořádně 5. 6. 2019 v 16 hod. 
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Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě 27. 5. 2019 

 

Přílohy 

Příloha 1 – Prezenční listina 

 



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

Strana: 11/2 

Číslo: 2 2019 Datum: 27. 5. 2019 

 

 

 


