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Prezenční listina 

Přítomni: Cvek, Chmelová, Kohoutek, Krupa, Lipina, Plevová, Sochorová, Stejskal, 
Šilhán, Škerková, Rychlý, Vaňková 

Hosté: Lata, Závacká 

Omluveni: Bečka, Dorko, Dvořáček, Mitták, Sikorová, Stoch 

Neomluveni: -- 

Přítomných akademiků: 8 

Přítomných studentů: 4 

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

 
1. Projednání způsobu zohlednění ukazatele P na podporu společenské 

poptávky v rámci rozdělení příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací 
činnost a institucionální podporu mezi jednotlivé součásti Ostravské univerzity 
a jeho návaznost na podmínky Pravidel MŠMT, konkrétně článek 13 odstavec 
9, a také podmínky Prohlášení Ostravské univerzity o součinnosti při 
zabezpečení usnesení vlády České republiky ze dne 4. září 2018 
k Dlouhodobému finančnímu opatření k navýšení kapacit lékařských fakult. 
Otázka zohlednění a začlenění tohoto ukazatele do nových pravidel 
rozdělování Příspěvku mezi součásti OU.  

2. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 12 senátorů. 

 

Předsedkyně senátu Sochorová (dále jména osob bez titulů, vědeckých a vědecko-
pedagogických hodností) na úvod zasedání AS LF OU přivítala všechny jeho členy a 
zároveň přivítala dnešní hosty.  

Sochorová informovala všechny přítomné o pořizování audiozáznamu pro potřeby 
zápisu, kdy v souladu s Jednacím řádem AS LF OU z důvodu sepsání zápisu si  
zapisovatelka pořizuje audiozáznam pouze pro potřeby zápisu. Zápis bude zpracován 
do 7 dnů  a zaslán k připomínkování (3 dny), do 14 dnů pak podle Jednacího řádu AS 
LF OU musí být zveřejněn, je veřejný. 

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: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
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Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato. 

 

AD1) Sochorová uvedla bod jednání a poděkovala rektorovi OU prof. Latovi, že si 
i přes svůj dnešní nabitý časový program našel prostor pro dnešní osobní jednání. 
V rámci dnešní rozpravy bylo jednání vyvoláno na základě rozpravy minulého AS LF 
OU nad rozdělením příspěvku pro VŠ a konkrétně ukazatele P, kde se projednávalo 
rozdělení už přidělené částky mezi jednotlivá pracoviště LF OU, s ohledem na 
současný postup a samozřejmě i postup v dalším období. Původní postup zahrnoval 
roky 2017 až 2019, nyní pro připravovanou nová strategii rozdělování příspěvku 
jednotlivým součástem OU na další roky.  

Sochorová uvedla, že někteří senátoři jsou zároveň senátory AS OU a byli při 
projednávání pravidel pro současné platné roky 2017 až 2019. Tato Pravidla byla pro 
LF OU hodně nevýhodná, což vzniklo tím, že ukazatel K při rozdělení mezi univerzitní 
součásti zohledňoval jiné parametry, než podle kterých byly finance přiděleny ze 
strany MŠMT, a to s cílem kdy OU míří k internacionalizaci. Pravidla kladla velký důraz 
na mobility na rozdíl u nás jiných ukazatelů, kdy u nás jde o komplikovaný, obtížně 
splnitelný ukazatel. Naše univerzitní přerozdělení výrazně zohledňuje mobility na 
úkor jiných ukazatelů kvality, a to na samoplátce, kdy LF OU jejich nezohledněním a 
předáním váhy na mobility byla ztratná zhruba 2 mil. ročně, což je za ty tři roky cca 6 
milionů (mobility jsou u oborů s dlouhou zdravotnickou povinnou praxí 
problematické, medici mohou vyjíždět až ve 4. ročníku, tj. jen 4. a 5., pro nelékaře 
výjezd automaticky znamená prodloužení studia).  

Z tohoto důvodu by se rozprava měla zabývat ohledem, jak by měla do budoucna 
vypadat pravidla a její ukazatel P s ohledem na jeho příspěvek na společenskou 
poptávku, který se v příspěvku z MŠMT objevil letos poprvé, a to za nějakých 
podmínek. Podmínkami byly podle článku 13 část společenská poptávka, která 
definuje jakým způsobem je ukazatel P přidělován. Netýká se jen LF OU, ale také PDF 
OU. Tento příspěvek P je daný usnesením Rady vlády. Může se stát,  že v příštím roce  
či letech půjde o jiné fakulty.  

Na základě tohoto vcelku oprávněně vzniká obava, aby LF nebyla interním 
přerozdělováním příspěvku MŠMT poškozována i nadále a z toho důvodu chce AS LF 
jednak vysvětlení ke stávající situaci a jednak projednání, jaké budou principy použití 
ukazatele P do budoucna.  

Při projednávání rozpočtu na AS OU, ekonomická komise AS OU dostala materiály ve 
velmi krátké lhůtě, sice 7 dnů před AS OU, ale až ve večerních hodinách, přesto se 
k tomu sešla a její závěry byly prezentovány na AS OU. Ekonomická komise AS OU 
žádala o vysvětlení, dále žádala o text podepsaného Prohlášení. Doporučila 
schvalování daného bodu na další jednání AS OU, až bude na jednání přítomen rektor 
OU. Text Prohlášení předložen na jednání AS OU nebyl, ekonomická komise AS OU jej 
dostala až později. Na jednání AS OU probíhala prezentace kvestora a kancléřky ve 
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smyslu, že LF OU chce celou částku a nechce zohlednit, že i jiné fakulty se na výuce 
mediků podílejí. Informaci ze strany LF OU, že jednání s jednotlivými katedrami PřF 
OU je rozběhnuto, kancléřka popřela. Návrhy ze strany LF OU nebyly prezentovány, 
údajně LF OU žádné nepředložila. Toto rozdělení bylo zdůvodněno tím, že MŠMT 
nemá právo zasahovat do práv univerzity.  

Dále Sochorová citovala ze zápisu AS OU „Ministerstvo kdyby se jen snažilo politicky 
vstupovat do samosprávného rozhodování VŠ, tak se jedná o porušení zákona. 
Ministerstvo nutí rektory něco popsat. Pokud rektor podepíše cokoliv, tak se tomu 
nemůže stejně zavázat, jelikož o rozpočtu rozhoduje AS OU. Vůči ministerstvu rektor 
podepsal pouze cár papíru, dodává kancléřka“. 

Následně se ekonomické komisi AS OU podařilo získat text Prohlášení o součinnosti, 
kde je doslovně uvedeno, na co příspěvek může být použitý. Je uvedeno v bodě 2 
zkvalitnění výuky, zavedení inovativní pedagogiky, aktualizace kurikula, zvýšení 
efektivity přijímacího řízení, individuální přístup při přípravě studentů, opatření ke 
snížení studijní neúspěšnosti v průběhu studia, opatření v oblasti personální politiky, 
kariérní postupy akademických pracovníků apod. 

Rozpor mezi tedy již schváleným rozdělením mezi pracoviště a podmínkami přidělení 
ukazatele P ze strany MŠMT je zejména v tom, že tím, že byl ukazatel P zahrnut do 
odvodů na Priority 1 jsou sice podpořena mj. i pracoviště, kterých se navýšení počtu 
mediků a akademiků dotkne (CIT, knihovna, mzdová účtárna), ale současně jsou tím 
výrazně podpořeny i aktivity, které s navýšením počtu mediků vůbec nesouvisí 
(autodoprava, financování RVH, převod do FRIMu, vysokoškolský sbor, pojištění, 
celouniverzitní akce, provoz budov R, CIT, UK, služby), a to se obáváme, že při 
kontrole využití prostředků ze strany MŠMT by mohlo být napadnuto. 

Následně se Sochorová dotázala rektora OU, jakým způsobem si můžeme vysvětlit 
rozpor mezi prohlášením, které podepsal a zavázal se k tomu, že přidělený příspěvek 
bude tomu určen a mezi skutečností, že příspěvek byl použitý i na výše uvedené 
náklady. Tím, že byl příspěvek zahrnut do P1, které financují i již uvedené náklady, 
došlo pravděpodobně k porušení kromě bodu 4 také bodu 2 prohlášení. Může nastat 
problém při kontrole využití poskytnutého příspěvku? Toto rozdělení už bylo 
schváleno, ale jde o to, jak bude k tomuto přistupováno do budoucna, a znovu 
připomínáme, že se to netýká jenom lékařské fakulty. 

Sochorová předala slovo rektorovi, který poděkoval za vstřícnost při posunutí začátku 
dnešního jednání AS LF OU, z důvodu jeho pracovního vytížení. Dále poděkoval za 
pozvání k jednání AS LF OU. Rektor uvedl, že je spousta věcí, které se v minulosti děly, 
bylo nedorozumění, šum v rámci informace. Zopakoval, že je dnes rád zde, že o všem 
nyní můžeme mluvit. Uvedl, že věří, že s novým složením AS LF OU a jeho předsedkyní 
bude lepší spolupráce, než byla v minulých letech. Jako první rektor zmínil metodiku. 
Před třemi lety na žádost děkanů OU, protože metodika MŠMT se každý rok mění, 
kdy fakulty potřebovaly nějakou jistotu, nějaký plán, pro představu potřeby 
hospodaření s financemi. Na přání fakult se dohodlo, že vznikla vnitro univerzitní 
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metodika, platná na tři roky z důvodu zabezpečení nějaké stability. Změna koeficientu 
K, který jsme dělali jinak, než MŠMT, která se, jak už dnes uvedl, každý rok mění. 
Pokaždé je priorita jiná. Vyřadily se ukazatele, které se nepovažovaly po dohodě 
s děkany fakult za výrazné, jako například  uplatnitelnost absolventů, se kterou nic 
nenaděláme. Naopak za důležitost je považována internacionalizace. Procentní 
rozdíly nebyly velké. Metodika letos končí. Na výjezdním zasedání, kterého se 
zúčastní nejen děkani, ale i proděkani fakult a předsedkyně AS OU, začne diskuse o 
nové metodice. Nová metodika bude dohodnuta tak, jak si ji děkani fakult po dohodě 
odsouhlasí. Rektor OU dále uvedl, že doufá, že spolupráce s LF OU bude lepší, 
rozhodně může slíbit, že bude-li nová metodika nespravedlivá vůči LF OU, pak ji 
nebude podporovat. Dále podotkl, že metodika je dohodou šesti děkanů fakult, 
kterou musí schválit AS OU. Záleží na vyjednávacích schopnostech děkana a senátorů 
AS OU. Metodika je rozhodně pro někoho nespravedlivá. Vždy bude na tom některá 
fakulta hůř, některá lépe. Rozhodně by metodika neměla poškozovat LF OU. 
Rozdělení ukazatele P bude již nově zahrnuto. Pokud se děkani dohodnou a AS OU 
schválí, pak se nebude ukazatel P rozdělovat. 

Dále rektor k dopisu uvedl, že MŠMT a rektor nemohou rozhodnout, jak bude 
rozpočet vypadat, nemůže rozhodnout ani ministr. Jde o věc, kterou rozhoduje AS 
OU. K tomu rektor OU dodal, že si myslí, že je toto v pořádku. Bude bránit 
jakémukoliv zásahu politiků, do vnitřku univerzity, do její ekonomiky. Jakmile politici 
získají vliv na univerzity, je to cesta do pekel.  

Co se týká materiálu, o něm byla velká diskuse v reprezentační komisi, kde je rektor 
OU členem, nelze jej podepsat z důvodu, že AS můžou rozhodnout jinak, rektor 
nemůže garantovat něco, co neovlivní. Pokud by však rektoři materiál nepodepsali, 
peníze bychom nedostali. Materiál se podepsal. Stejný přístup jako my má i 
Masarykova univerzita, kde je jiná ekonomika. Oni ji mají zpětně, mají posunutý rok.  

Rektor OU vysvětlil svoji myšlenku, proč by příspěvek neměl být vyčleněn z nějaké 
solidarity. Jak zmínila předsedkyně senátu, podobný příspěvek přišel na PdF OU a 
učitelské obory již dva roky zpět. Vloni přišel pouze pro PdF OU. Nikde neproběhla 
diskuse o tom, že by se příspěvek měl vyčlenit. Ani ze strany PdF OU, ani  ze strany 
děkana PdF OU. Nyní je postupováno stejným způsobem. Dále rektor zmínil solidaritu 
uvnitř OU, která je nezbytná. Myslí si, byť ostatní můžou mít jiný názor, můžou to 
diskutovat, zda studenti využijí akce, které univerzita poskytuje. Někteří studenti je 
využívají, participují, jiní ne. Faktem je, že diskuse byla ovlivněna situací na LF OU, kdy 
byli přijímání studenti, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení, byla velká kauza a 
postoj vedení OU a všech ostatních fakult OU byl odlišný od vedení LF OU. Nyní to řeší 
akreditační úřad, jehož rozhodnutí bude akceptováno.  Faktem je, že snaha ostatních 
fakult OU nějakým způsobem pomoci LF OU v této situaci nebyla ideální. Věří, že do 
budoucna se situace zlepší, nebude snaha ji poškodit. 

Jednou z posledních věcí, které rektor OU zmínil, byla solidarita, kdy univerzita musí 
být postavena na solidaritě fakult. Jinak to nejde. Připomněl, že v minulosti, kdy 
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probíhala rekonstrukce INLEK, spoluúčast OU byla 60 mil. LF OU se podílela 9 mil., 56 
mil. bylo od ostatních fakult, nebo z prostředků rektorátu OU. Toto byl jeden 
z výrazných argumentů děkanů OU, když odmítali, aby tyto prostředky, které přišly, 
byly určeny jen LF OU, které se výrazně podílely na stavbě budovy LF OU. Dále rektor 
konstatoval, dá se diskutovat, ale každá změna letos musí projít AS OU. Není si jist, 
zda bude vůle. Následně zopakoval, že obavy LF OU do budoucna LF OU není 
namířeno proti LF OU. 

Sochorová poděkovala za vystoupení a dotázala se rektora, zda nová metodika bude 
nějakým způsobem zohledňovat příspěvek P a nakládání s ním. Rektor OU odpověděl, 
že půjde o novou metodiku, pokud děkan LF OU při jednání, kdy mu bude pomáhat, 
přesvědčí ostatní děkany a s jejich souhlasem metodiku odsouhlasí, nevidí v tom 
problém. Ví se, že nemůže nic nařídit žádné fakultě. Bude ji bránit za současné 
politické situace, kdy je snaha spoustu věcí řídit autoritativně. Může slíbit, že 
rozhodně nebude mít snahu LF OU poškodit. Sochorová zmínila rozhovory se zástupci 
např. UK Praha, kdy k tomu přistupovali jinak. Příspěvek byl poskytnut v plné výši 
fakultám, pak byly diskutovány odvody. Stejně tak i v Olomouci. Rektor doplnil, že dvě 
univerzity k tomu přistoupili takto. Následně zmínil vyjednávací pozici, kdy UK má pět 
lékařských fakult a jinou pozici vyjednávání. Váha uvnitř univerzity a AS je jiná. Stejně 
tak naopak, na rozdíl od MU Brno. Jde o demokracii. Sochorová připomněla, že nejde 
jen o LF OU, ale také o PdF OU, jejíž příspěvek nebyl tak vysoký. Daň z jejich priorit P 
nebyla tak vysoká, jako ta naše. V jejich rozpočtu to nebylo tolik znát. Rozumí 
senátorům z PdF OU, že se až tolik nebránili na AS OU. Naši senátoři se bránili, ale 
jsou zastoupeni v AS OU v poměru 1:6. Rektor doplnil, že je to není otázka váhy, ale o 
vnitřním nastavení OU. Minule nastavení nebylo pro LF OU pozitivní z nejrůznějších 
důvodů. Nyní si je jist, že se to změní i díky novému složení AS LF OU, jeho 
předsedkyni a současné diskusi. Toto byl jeden z důvodů, proč nebyla vůle odpustit 
peníze. Co se týká PdF OU, tak  minule v průběhu let šlo o vyšší sumu a nebyla diskuse 
o tom, že by se to nějakým způsobem vyčlenilo. Nyní diskuse bude, dovede si 
představit, že bude úspěšná. Věří, že sliby MŠMT budou naplněny, že dostaneme jako 
OU více peněz, než jsme dostali v letošním roce. Z hlediska výzkumu jsme úspěšní. Je-
li více peněz, vždy se lépe rozděluje. Sochorová ke zmíněnému doplnila, že se 
v minulém týdnu účastnila setkání Sněmu Rady VŠ, kde bylo prezentována 
společenská poptávka, která bude standardní součástí rozpočtu, jen se bude měnit, 
kterým fakultám bude společensky prioritně poskytnuta. K tomu rektor OU doplnil, že 
si není jistý, zda toto je úplně v pořádku.  Začalo se s PdF, která vytvořila nátlakovou 
skupinu. V rámci ostatních univerzit byla vyvolána velká nevole. Tam, kde jsou PdF, 
nebylo protestováno. Ostatní byli proti nesystémovému kroku. Problémem bylo to, že 
nešlo o peníze navíc, ale jiní byli omezeni. V minulých letech děkani LF uspěli, ale opět 
šlo o nesystémový krok. Může nastat situace, že další skupina stejným způsobem 
uspěje. Každý využívá své vyjednávací síly.  

Sochorová se dotázala, zda rektor OU nemá obavu z případné kontroly k rozdělení 
společenského příspěvku. V prohlášení, které podepsal, jsou uvedeny již dříve 
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zmíněné položky, na které příspěvek má být určen. Převedením do P1 jsou položky, 
které s tím nesouvisí. Rektor OU odpověděl, že toto konzultoval s právníky OU. MŠMT 
nám nemůže poručit. Podle VŠ zákona tomu tak je. AS rozhoduje o rozpočtu. 
Rozhodně by kvůli relativně malé částce v rozpočtu neudělal něco, co by nebylo 
správně. 

Sochorová  poděkovala rektorovi OU a zahájila diskusi.  

Lipina uvedl, že nás trápí nejen letošní rozpočet, ale rozpočet také na následující roky. 
Z vysvětlení rektora OU vyplývá, že jej nemůže ovlivnit. Rozpočet schválí, nebo 
neschválí AS OU.  Přesto se dotázal, zda může vedení a rektor přislíbit, zda v příštím 
roce v návrhu rozpočtu bude postupovat podle doporučení MŠMT o dotaci. Zda bude 
podporovat, doporučovat, aby účelová dotace pro LF OU se nezahrnula do rozpočtu. 
Rektor odpověděl, ano. Nemůže to zaručit, jde o dohodu šesti děkanů OU a poté 37 
členů AS OU.  

Chmelová se dotázala na zmíněný faktor solidarity. Podle jeho soudu a postupu 
metodiky MŠMT, faktor solidarity nebude zohledněn. Je to tak? Rektor OU doplnil, že 
byla i jiná úvaha. Projektové finance mají režii 19 %. Jednou z variant je, že se to 
vezme jako projektové peníze s uvedenou režií, což by bylo daleko více. Každé 
finance, které přicházejí, je část z nich použita na celouniverzitní potřeby. Není to tak, 
že by finance dostal rektorát a pak je rozděloval. Finance protečou podle ukazatelů na 
fakulty, z fakult se vezme část na celouniverzitní potřeby. Tato % potřeba na tyto je 
stále stejná, je menší než na jiných univerzitách. Dále rektor OU zmínil problematiku 
změny režií velkých projektů v průběhu jejich realizace. Potvrdil, že solidarita na OU je 
nutná. Opět zmínil INLEK, který může být zmíněn při diskusi s LF OU. 

Chmelová se dále dotázala, jakými nástroji to chce prosazovat, aby to bylo podle 
metodiky, když je jiný princip solidarity. Budete s děkany komunikovat? 

Rektor odpověděl, že zde byla situace, kdy byla komunikace obtížná. Jestliže děkan LF 
OU přesvědčí ostatní děkany OU, že finance vedly k navýšení počtu vyučujících, zvedly 
ke zvýšení projektové činnosti, vedly k tomu, na co byly určeny. Děkani nehájí každý 
svoji fakultu. V průběhu posledních let se fakulty OU výrazně podílely na  podpoře FSS 
OU. Musí jít o smysluplný návrh v rámci metodiky. Chmelová k uvedenému 
konstatovala, že záleží hodně na nás, na děkanovi LF OU, ale rozhodnutí, návrhy 
děkana LF OU se mohou spolehnout na jeho velkou podporu. 

Sochorová poděkovala a doplnila, že návrhu ze strany LF OU padly, šlo o odvod 4 %, 
bohužel LF OU neměla dostatek časového prostoru přijít s návrhy. To byl jeden 
z důvodu, který může sama za sebe potvrdit, kdy ekonomická komise AS OU 
navrhovala projednání odložit na další jednání AS OU, až na něm bude přítomen 
rektor OU. Na jednání AS OU to však neprošlo. LF OU neměla možnost vystoupit, byť 
měla nějaké návrhy. Rektor doplnil, že si myslí, že jde o spolupráci vedení LF OU a AS 
LF OU. Děkan LF OU se zúčastnil dvou jednání přípravy rozpočtu, věděl, jaký bude. 
Jestliže se senátoři o tom dověděli až na jednání AS OU, pak je špatná komunikace 
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uvnitř fakulty. Sochorová doplnila, že schůzka proběhla, ale bylo to velmi rychlé. 
Jedna schůzka proběhla ve čtvrtek odpoledne a v pondělí se posílal materiál. Nedalo 
se to stihnout. K tomu měl být děkan LF OU vyzván, aby konzultoval s ostatními 
děkany OU, pokud to chce jinak. Toto by mělo probíhat jinak, v delším časovém 
termínu. Rektor OU k tomu doplnil, že takto to bude vždycky. Rozpočet se takto bude 
dělat vždy. Nikdy nevíme, kolik dostaneme financí. Fakulty nechtějí mít rozpočtové 
provizorium.  

Krupa podotkl, že toto se bude dělat do budoucna, podle nějakých nových pravidel, 
nyní už finance zpět nedostaneme nikdy. Jde o slib. Situace se uklidní.  Kdo je děkan? 
Pro něj to je člověk, který má vytvářet komunikativní a vstřícné prostředí pro každého 
člena akademické obce fakulty. Aby byli schopni spolu spolupracovat, i když se 
soukromě nemusí mít rádi. Jde o fakultu. Rektor je totéž, akorát vyšší instance.  Toto 
bere jako rektorův závazek, že to takto bude. Není přesvědčen v různých situacích 
podezíravosti, které byly v minulosti neoprávněné. Rektor má vytvořit vstřícnost mezi 
fakultami, aby AS OU mohl také dovolit neobcházet LF OU, která nebude vedena do 
zániku. Máme lékaře absolventy, kteří jsou šikovní, dobře připraveni, podotkl za svoji 
kliniku. Pokud je členem AS LF OU, má představu, aby LF OU i díky rektorovi OU měla 
takové prostředí na AS LF OU, protože budeme-li čítat jen hlasy, sklouzneme do 
politického prostředí.  

Rektor uvedl, že právě on jako dlouholetý člen může ovlivňovat prostředí AS OU, ne 
on. Senát se brání, aby byl ovlivněn. Nikdy neřekl, že by měla fakulta zaniknout.  
Jediné, co může výrazně fakultu ohrozit, je problematika přijatých studentů, kteří 
neudělali přijímací zkoušky. Pěvně však věří, že to fakultu neovlivní. Prostředí AS OU 
tvoří senátoři, kteří jsou zvoleni za jednotlivé fakulty. 

Sochorová poděkovala za odpověď, za vzájemnou diskusi a za závazný slib rektora 
OU. Rektor OU pro ujasnění doplnil, že nemůže slíbit, že metodika bude taková. Je to 
dohoda šesti děkanů OU, poté 37 senátorů AS OU. Může slíbit, že bude, pokud děkan 
LF OU  bude mít argumenty, jak to bylo použito, LF OU to pomohlo, že pak bude tento 
návrh podporovat. Sochorová uvedla, že argumenty budou, ví se, jak je s příspěvkem 
uvnitř fakulty nakládáno. Fakulta využije celou částku, kterou dostala, což šlo bohužel 
na úkor pracovištím, které se na výuce Všeobecného lékařství nepodílí. Celá částka je 
určena na podporu Všeobecného lékařství.  

Cvek nahlédl do prohlášení, do metodiky, kde je uvedené, že ukazatel P není zahrnut 
do standardního mechanismu rozdělení. Dělá to starost, lékaři mají se solidaritou 
zkušenost. Dotázal se, zda pro letošní rok by se našla cesta, byť třeba i symbolicky, 
toto kompenzovat PdF OU i LF OU. Rektor OU odpověděl, že pokud děkan LF OU na 
výjezdním zasedání toto přednese, získá podporu, pak AS OU toto odsouhlasí, tak 
sám v tom nevidí problém. 

Sochorová poděkovala rektorovi OU za jeho dnešní přítomnost. Rektor OU uvedl, 
pokud bude nějaký problém, rád by byl pro osobní jednání. Sochorová k tomu 
doplnila, že rozpočet se na jednání AS OU prezentoval bez jeho účasti. Způsob 
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prezentace rozpočtu je vidět ze zápisu. Kancléřka OU jej prezentovala stylem, že LF 
OU je chce všechny okrást. Navodil se negativní postoj vůči LF OU, senátoři AS OU už 
potom neuvažovali, že by se dalo diskutovat o nějakých případných změnách. Takto 
se to navrhlo, takto to schválíme a nebudeme o tom diskutovat. Rektor OU doplnil, že 
jej to mrzí, pokud tomu tak bylo. Opět poděkoval za pozvání. 

Rektor OU odešel. 

Sochorová se dotázala na další diskusi. Následně senátoři dlouze diskutovali 
k vystoupení rektora OU a jeho sděleným informacím.  

Lipina uvedl, že se společně s některými senátory sešli s rektorem OU s cílem jej 
přesvědčit o vážnosti situace pro LF OU v tomto i příštím roce ohledně rozpočtu a 
důležitosti změn. Sochorová dodala, že stejně, jak uvedl rektor OU, pokud by mělo 
dojít ke změně rozpočtu, pak změna musí projít AS OU. Potvrdila, že prezentace 
rozpočtu je podrobně popsána v zápise. 

Sochorová upřesňuje dva body z vystoupení rektora OU – váha mobilit při rozdělení 
části příspěvku K v rámci OU je 45 %  a příspěvek, která dostala v předchozích letech 
PdF do přerozdělování v rámci OU zahrnut nebyl. Tato informace na AS OU při 
projednávání rozpočtu padla, senátoři ji měli k dispozici. Následně se Stejskal dotázal 
na metodiku rozpočtu letošního roku. Kdo ji sestavoval? Ekonomická komise, 
kvestorka? K uvedenému senátoři opět vzájemně diskutovali.  
Proděkanka Závacká doplnila, že první jednání k metodice proběhlo s proděkankou 
Jarošovou, která v té době zastupovala děkana LF OU. Již tehdy připomínky 
deklarovala. Další jednání proběhlo za účasti děkana LF OU a proděkanky Jarošové 
z důvodu zachování kontinuity stejných připomínek, které byly opět deklarovány, 
metodika nebyla změněna. Následně byla vyvolána schůzka, o které hovořila na 
minulém jednání AS LF OU i tajemnice LF OU. Přítomen jí byl nový kvestor, kancléřka, 
děkan LF OU a tajemnice LF OU. Zazněly tam informace, že se nestihne, musí se 
předložit AS OU atd. Jednalo se o vstřícné gesto rektora OU, že schůzku navrhl, ale 
vstřícnost tímto setkáním skončila. Sochorová opět souhlasila s tím, že ekonomická 
komise AS OU také dostala podklady na poslední chvíli a doporučila odložení rozpočtu 
na další jednání AS OU, aby byl čas na prostor, aby LF OU mohla učinit návrhy.  
Fakulta si je vědoma nákladů ostatních pracovišť. Následně byla diskutována doba 
předkládání projednávaných dokumentů senátorům, na jednání AS OU.  

Chmelová uvedla, že cítí, že enormní roli sehrál faktor anymozit, které se rozhostily. 
Kancléřka by neměla nikdy zpochybnit podpis rektora OU. Je ráda, že rektor OU dnes 
přišel, vystoupil. Některé informace nebyly korektně sděleny, přesto věří, že do 
budoucna by bylo vhodné rektora OU zvát častěji na jednání AS LF OU. Sochorová 
doplnila, že jednání AS OU jsou veřejná. Doporučila účast senátorům z AS LF OU na 
jednání AS OU za rok při schvalování rozpočtu OU.   

Stejskal se dotázal na autora metodiky rozpočtu. Je pravděpodobnost, že metodika 
bude předložena podobně. Sochorová doplnila, že metodika se pravděpodobně 
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schvalovala na konci roku 2016. Už dříve se proti ní protestovalo. Dále senátoři 
diskutovali nad již dnes zmíněnými nevýhodami současné metodiky rozpočtu, a to 
přílišné zohlednění mobilit, které jsou pro nás komplikované (zvýšení na 45 %). 
Vypadl parametr studentů samoplátců. Sochorová uvedla, že AS LF OU již v roce 2016 
projednával a dotázal se. Nepřímou odpovědí bylo, že údajně se tyto parametry 
nedají rozklíčovat podle fakult OU. Tehdy materiály neměla k dispozici, nyní z 
materiálů, které má k dispozici nyní, ví, že toto jde. Ke zmíněnému proděkanka 
Závacká doplnila, že v době počátku roku 2017 docházela na jednání kolegia rektora 
OU za vedení LF OU, je to ve všech zápisech. Nesouhlasila s metodikou rozpočtu, 
protože je nevýhodná pro LF OU. Tehdy se LF OU ze solidarity zastala pouze PdF OU. 
Jednalo se o diskuse, rozpravy,  byly validní data, byly rozklíčované, přesto byli 
přehlasováni. Jde o zápisy leden až březen 2017. Dále byla senátory diskutována výše 
uvedená problematika. 

Šilhán za sebe shrnul, že bere na vědomí, že historická zkušenost uvádí, že některé 
věci se LF OU děly tendenčně, nebyly spravedlivé a vstřícné.  Bere to na vědomí, nebyl 
u toho. Z hlediska pochopení toho, co se diskutovalo, byly proti sobě dva principy. 
Prvním bylo podepsání prohlášení, dle kterého dáme vše „nezdaněno“. Druhým 
principem univerzita prostřednictvím AS OU stanovuje rozpočet a má právo si jej 
udělat jakkoliv a nikdo nemá právo ji do toho mluvit. Rozdílem je právo a 
spravedlnost.  Jde o dva právní postoje. Na minulém jednání AS LF OU nebyl, ale nyní 
se máme rozhodnout, zda navrhnout stížnost na MŠMT, s ohledem na rozdělení. 
Pochopil, pokud stížnost na MŠMT zašleme, pak nevíme, jak se k tomu postaví. Rektor 
OU bude obhajovat pozici, že prohlášení podepsal, ale univerzita má právo v rámci 
akademických svobod rozhodnout jinak. Sám za sebe podotkl, že si není jistý, zda toto 
má smysl. Dále uvedl, že rektor OU dnes navrhl, že by do budoucna mohlo být lépe, 
věří, že stanovení rozpočtu nebylo nástrojem výchovy LF OU v minulosti. Neví, zda 
máme nyní lepší možnost, než zkusit přistoupit na návrh rektora OU. Nevěří, že se 
letos podaří změnit rozpočet, není si jistý ani tím, že v rámci vstřícnosti rektor OU 
přistoupí na kompenzaci, není si jistý další možností, než zkusit přistoupit na návrh 
toho, že k nám bude přistupováno v budoucnu lépe. Doporučuje senátu schválit 
usnesení, že nám rektor OU projednávané vysvětlil,  že s rozdělením příspěvku 
nesouhlasíme a zavazujeme vedení LF OU, aby pro příští rok vyjednalo, aby příspěvek 
byl LF OU poskytnut v neredukované formě. Dále doporučil AS OU LF, aby vzal na 
vědomí  příslib rektora OU, že bude tento postup podporovat.  

V následující diskusi senátoři hromadně diskutovali nad případnou problematikou 
vrácení dotace MŠMT, nad problematikou nedodržení podmínek příspěvku MŠMT, 
uvědomění MŠMT s rozdělením příspěvku na OU, vyúčtování příspěvku, kontrolou 
dotace z MŠMT.   

Sochorová následně rovněž připomněla časovou souslednost návrhu pravidel pro 
novou metodiku rozpočtu OU. První projednávání proběhne již na výjezdním 
zasedání, v následujícím týdnu je plánováno jednání AS LF OU, budou tedy již známy 
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první podrobnosti o vstřícnosti ze strany vedení OU. Následně Cvek vysvětlil 
pragmatický pohled na již přidělený rozpočet pro letošní rok a jeho dnešní diskusi a 
doporučil spojit síly s PdF OU.  

 

AS LF OU uvedený bod projednal a rozhodl se na základě návrhu předsedkyně senátu 
pro schválení konečného znění usnesení per rollam. 

Návrh usnesení per rollam: 

Akademický senát LF OU považuje začlenění ukazatele P do standardního 
mechanizmu rozdělování finančních prostředků mezi součásti OU za nesprávné a v 
přímém rozporu s podepsaným Prohlášením Ostravské univerzity o součinnosti při 
zabezpečení usnesení vlády České republiky ze dne 4. září 2018 k Dlouhodobému 
finančnímu opatření k navýšení kapacit lékařských fakult a v rozporu s článkem 13 
bod 9 Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám pro rok 
2019.  
AS LF OU bere na vědomí příslib rektora a jeho závazek podpořit při projednávání 
nových Pravidel rozdělení příspěvku ze státního rozpočtu a institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na Ostravské univerzitě zájmy 
lékařské fakulty tak, aby LF nadále nebyla finančně znevýhodněna jednak v rámci 
ukazatelů kvality a rovněž, aby byly dodrženy podmínky poskytovatele příspěvku u 
ukazatele P, tj. jeho vyjmutí ze standardního mechanizmu přerozdělování prostředků.  
AS LF OU podporuje vedení LF OU při přípravě nových Pravidel tak, aby příslib rektora 
OU byl naplněn.  
V případě, že by návrh nových vnitřních Pravidel OU nezohledňoval výše uvedené 
skutečnosti v nadcházejícím období, bude AS LF OU dále jednat o způsobu informování 
poskytovatele příspěvku o dané situaci týkající se ukazatele P. 

Výsledek hlasování viz příloha 2. 

 

AD2) Sochorová uvedla bod jednání a zahájila diskusi. Sama následně uvedla, že 
tajemnice LF OU zaslala na rektorát OU Ing. Čenčíkové žádost o zajištění zvýšení 
ostrahy areálu Zábřeh, ideální by bylo zřízení služebny MP. Následně bylo přislíbeno 
zahájení jednání se SMO.  

Sochorová uvedla, že je třeba pověřit jednoho ze senátorů SK AS LF OU na účasti 
setkání LF v říjnu 2019  v Mariánských Lázních. Sama navrhla Rychlého, který se již 
předchozího setkání zúčastnil. Nikdo ze členů AS LF OU neměl námitek, Rychlý 
souhlasil.   

Chmelová požádala při připomínkování zápisu ze zasedání, aby byly připomínky 
zasílány na vědomí všem, ideálně na adresu  lfakademickysenat@osu.cz. 

Chmelová navrhla zřízení fondu na zajištění drobného občerstvení pro jednání AS LF 
OU. Senátoři souhlasili. 

mailto:lfakademickysenat@osu.cz


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

Strana: 11/2 

Číslo: 3 2019 Datum: 5. 6. 2019 

 

Další připomínky v rámci daného bodu neproběhly. Sochorová ukončila diskusi a 
poděkovala za účast na dnešním jednání AS LF OU.   

  

Další jednání AS LF OU proběhne 24. 6. 2019 v 16 hod. 

 

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikovala: Sochorová 

V Ostravě 

 

Přílohy 

Příloha 1 – Prezenční listina 

Příloha 2 – Hlasování per rollam 
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Příloha 2 – Hlasování per rollam 

Dne 6. 6. 2019 byl senátorům předsedkyní AS LF OU Sochorovu zaslán email ohledně 
hlasování per rollam. 

 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s hlasováním per rollam. 

Celkem se vyjádřilo 13 senátorů z 18. 

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

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato. 

 

Hlasování per rollam o usnesení: 

Akademický senát LF OU považuje začlenění ukazatele P do standardního 
mechanizmu rozdělování finančních prostředků mezi součásti OU za nesprávné a v 
přímém rozporu s podepsaným Prohlášením Ostravské univerzity o součinnosti při 
zabezpečení usnesení vlády České republiky ze dne 4. září 2018 k Dlouhodobému 
finančnímu opatření k navýšení kapacit lékařských fakult a v rozporu s článkem 13 
bod 9 Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám pro rok 
2019.  
AS LF OU bere na vědomí příslib rektora a jeho závazek podpořit při projednávání 
nových Pravidel rozdělení příspěvku ze státního rozpočtu a institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na Ostravské univerzitě zájmy 
lékařské fakulty tak, aby LF nadále nebyla finančně znevýhodněna jednak v rámci 
ukazatelů kvality a rovněž, aby byly dodrženy podmínky poskytovatele příspěvku u 
ukazatele P, tj. jeho vyjmutí ze standardního mechanizmu přerozdělování prostředků.  
AS LF OU podporuje vedení LF OU při přípravě nových Pravidel tak, aby příslib rektora 
OU byl naplněn.  
V případě, že by návrh nových vnitřních Pravidel OU nezohledňoval výše uvedené 
skutečnosti v nadcházejícím období, bude AS LF OU dále jednat o způsobu informování 
poskytovatele příspěvku o dané situaci týkající se ukazatele P. 

 

Celkem se vyjádřilo 13 senátorů z 18. 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdržel. 

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato. 

 


