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Prezenční listina 

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

Vedení: Martínek, Procházka, Závacká 

Hosté: Lata, Pyšný 

Omluveni: - 

Neomluveni: - 

Přítomných akademiků: 12 

Přítomných studentů: 6 

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

 
1. Projednání podnětu rektora OU k odvolání děkana LF OU s okamžitou účinností 

2. Volba předsedy studentské komory AS LF OU  

3. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 18 senátorů. 

 

Předsedkyně senátu Sochorová (dále jména osob bez titulů, vědeckých a vědecko-
pedagogických hodností) na úvod mimořádného 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 si zápisu 
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. Není přípustné pořizovat jakýkoliv další záznam 
– audio ani video, případná mediální prohlášení budou poskytnuta až po skončení 
jednání AS LF OU. 

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: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 
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AD1) Předsedkyně senátu uvedla bod jednání a předala slovo rektorovi OU. 

Rektor OU na úvod uvedl pár poznámek, kdy je situace dlouhodobě známá, všechny 
materiály jsou k dispozici. 

1) Tato situace jej netěší, ač se zařekl, že nebude už žádného děkana nikdy 
odvolávat, po zkušenostech s odvoláním děkana Zonči kdy díky 
administrativním chybám v rámci jednání AS LF OU následovalo to, co všichni 
víme. Sám si doc. Martínka váží jako zakladatele LF OU i jako kolegy, přestože 
je situace známá od listopadu, nechtěl k tomu přistoupit. Nicméně koncem 
července potom co byla zveřejněna první zpráva komise NAÚ, se na děkana 
Martínka obrátili ¾ členů Vědecké rady OU s výzvou k odstoupení.  V opačném 
případě iniciovali po rektorovi OU odvolání děkana Martínka. Totéž později 
žádali odstoupení a případně odvolání všichni děkani zbývajících fakult OU, 
členové Rady pro vnitřní hodnocení a studentská komora AS OU.  Postoj 
akademické obce OU byl jasný. Navíc z venku všichni známe hodnocení celé 
situace. Pro samotného bylo velkým překvapením, kdy včera dostal v kopii 
email, který posílal prof. Štěrba děkanovi Martínkovi, že odstupuje z VR LF OU 
pod jeho vedením. Což je pochopitelné, je patriot, dlouhodobý příznivec LF OU 
od jejího vzniku. Situace není dobrá, to jej přimělo k tomu, především hlasy 
zevnitř OU, aby odvolání navrhl. Materiály AS LF OU má k dispozici, nebude je 
opakovat, jsou k dispozici od poloviny července. 

2) Dále rektor OU dodal, že se před 10 dny zúčastnil zasedání NAÚ. Zasedání 
nebylo nijak konfrontační, kolegové se ptali na názor děkana. Zmínil prof. 
Táborskou, která má problematiku LF OU na starosti. Ta vyjádřila znepokojení, 
že se jim nelíbí, že nezaznamenali stanovisko vedení LF OU. Zápisy jsou z její 
strany bedlivě sledovány, stále se odkazuje, že se na něco čeká. Sám 
nepochybuje o tom, že dnes senát rozhodne, že názor LF OU bude jasný. 
Doporučení o zahájení správního řízení k odebrání akreditace VL, to v podstatě 
nemá praktický význam. Správní řízení trvá dlouho, současná akreditace na 
jaře končí, nemůžeme podle ní nabírat nové studenty. Jde o důležitý signál, že 
NAÚ považuje za velmi závažné, co se přihodilo. Důležitější, jde o signál, kdy 
nová akreditace bude posuzována přísně. Doufejme, že spravedlivě, ale přísně. 
Pokud LF OU nezíská novou akreditaci VL, pak je to velký problém.  

3) Co se týká akreditace a v rámci následné diskuse, zatím nová akreditace nebyla 
podána. Sám požádal děkana Martínka o zprávu. Nyní je potvrzena 
připravenost zhruba 80 %, sám si myslí, že je to už na hraně, aby se vše dalo 
stihnout. Pokud fakulta věří, že se to stihne. Všichni tuší, že akreditace nebude 
mít problém z hlediska klinických oborů, ale z hlediska teoretických oborů 
půjde o nějaké meze, což není předmětem dnešního jednání.    

4) Poslední dnes zmíněnou věcí, o které přemýšlel, zda ji zmínit, je, že na LF OU 
dochází či docházelo v posledních letech k výbojům různých skupin. Tento jeho 
krok byl některými kolegy prezentován, aniž by jej takto deklaroval doc. 
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Martínek, některými kolegy i z vedení, že jde o boj osobní mezi děkanem a 
rektorem, nebo děkanem a garantem. Po jednoznačném vyjádření akademické 
obce OU, je jasné, že nejde o boj rektora a děkana, poté co NAÚ deklarovala 
povinnost, není boj mezi garantem a děkanem. V poslední době se vše dostalo 
do osobní roviny, která jej velmi mrzí. Vzhledem k tomu, že se jej někteří 
v minulosti dotazovali na podrobnosti, zmínil problematiku „zvěsti“ jím 
přijatých studentů bez přijímacích zkoušek, jednání s rektorem UPOL o převzetí 
VL, celé fakulty. Nyní se vše dostalo do roviny, kdy někteří členové vedení 
hovoří mimo jiné o jeho vyhoštění z USA pro nějaký morální delikt. V USA byl 
asi 25x, nikdy vyhoštěn nebyl. Toto je již za hranou. Místo racionální diskuse se 
objevují nehorázné lži a pomluvy. Mrzí jej to a zároveň má obavu, která svědčí 
o něčem, co je uvnitř fakulty.  

Na závěr svého vystoupení rektor OU uvedl, že na další jednání AS LF OU již přítomen 
nebude, nejde o jeho spor s děkanem. Je to na jednoznačném vyjádření AS LF OU a 
popřál senátorům hodně zdaru v dnešním mimořádném jednání. 

Sochorová poděkovala za vystoupení a zahájila diskusi. 

Senátor Stejskal se dotázal rektora OU, co si myslí o tom, že existují zcela zjevné 
osobní antipatie, které přerostly v nedobrou situaci. Nebylo by pro blaho, pro 
zdárnou novou akreditaci vhodné, aby současný tým proděkanů s děkanem LF OU 
dotáhl akreditaci do konce? Toto by bylo správnější. Nedokáže odhadnout, zda 
odvolání děkana LF OU by protáhlo tento proces. Byla by to nejmenší, nejefektivnější 
cesta odporu. 

Rektor souhlasil, přesto se vše takto sešlo. Dále doplnil, že akreditace VL musí být 
odevzdána v řádu týdnů. Není to tak, pokud dojde ke změně vedení fakulty, případné 
nové vedení fakulty by řešilo akreditaci. Akreditace se připravuje dlouhodobě, 
odevzdá ji stávající vedení. Termínově jde o několik týdnů. AS LF OU musí zvážit, zda 
bude lepší, aby o akreditaci bojovalo stávající, nebo jiné vedení. Zdůraznil, že 
akreditaci odevzdá stávající vedení. 

Sochorová poděkovala a sama se dotázala, jaká je představa formulace podnětu 
„s okamžitou účinností“. Rektor OU odpověděl, že jde o formulaci právníků OU. Chtěl 
se vyvarovat situace, která nastala minule. Provede to, jak se AS OU rozhodne.  

Senátorka Chmelová se rektora OU dotázala, zda rozumí správně, že o jeho podnětu 
bude hlasovat AS OU, který má zasedání příští týden. Předloží tento podnět na jeho 
zasedání? Rektor OU odpověděl, že vzhledem k tomu, že jde o právní a 
komplikovanou záležitost, chce se vyvarovat jakékoliv nejasnosti, kdy program 
zasedání AS OU musí být zveřejněn týden dopředu, kdy bude zveřejněn zápis 
z dnešního jednání AS LF OU. Půjde zřejmě až o říjnové zasedání AS OU. Senátorka 
Chmelová se dále dotázala na případ případného odvolání děkana LF OU. Jaké budou 
další kroky? Rektor OU doplnil, že bude pověřen někdo ze stávajícího vedení vedením 
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fakulty.  AS LF OU vypíše nové volby děkana LF OU, které proběhnou v řádném 
termínu.  

Proděkanka Závacká reagovala na komentář, kdy prof. Táborská a někdo ze členů 
NAÚ si posteskli, že LF OU se nevyjádřila, nezaujala své stanovisko. Pochopila to 
dobře? Rektor OU doplnil, že nezaujala nějaké své stanovisko a že říká to, jak slyšel.  

Senátor Mitták doplnil, že minulé zasedání LF OU se na stanovisku jednoznačně 
usneslo. Rektor OU doplnil, že citoval prof. Táborskou. Všichni senátoři hromadně 
potvrdili vyjádření senátora Mittáka. 

Senátor Rychlý se rektora OU dotázal, že dnes zmínil nepravdivé informace týkající se 
jeho osoby, které nepochopil, odkud plynou. Vzhledem k tomu, že toto téma dnes 
zmínil, může uvést podrobnosti? Sám toto slyší poprvé. Pokud, jak sám zmínil, neměly 
by být do této situace zataženy osobní spory, tak se ptá, proč to dnes uvedl. Rektor 
OU doplnil, že je rád, že toto slyší poprvé, že nejde o plošné šíření. Dlouho přemýšlel 
o tom, s osobou, která to hodnověrným lidem, kteří mu to řekli zpět, šíří, se chtěl 
setkat v průběhu léta.  Bohužel se míjeli. Bude to řešit.  

Sochorová doplnila, že k ní se na rozdíl od studentů donesla jedna ze zmíněných tří 
věcí, a to jednání v Olomouci. Rektor OU doplnil, že je tomu rád. Zároveň potvrdil, že 
v Olomouci nikdy nejednal s rektorem o převzetí VL, neřku-li LF OU. Jde o nehoráznou 
lež.  

Sochorová se zeptala senátorů na další případné dotazy, které senátoři již neměli, 
tedy poděkovala rektorovi OU za účast na jednání. Rektor OU poděkoval, popřál 
hodně zdaru a moudré rozhodnutí, budoucnost LF OU se bohužel v budoucích 
měsících bude lámat. Poté z mimořádného jednání odešel. 

Sochorová požádala děkana LF OU o vyjádření.  

Děkan LF OU uvedl, že shodně s rektorem OU podával několikrát prohlášení, se 
kterými jsme byli seznámeni, proto stejně jako rektor OU zhodnotil stručně své 
stanovisko.  

Uvedl mediální výstup dr. Barančíka, který je pověřen NAÚ v jeho vedení. Jiný výstup 
než písemný není, jen ten mediální, ze kterého zdůvodnil pár věcí. Dr. Barančík 
konstatoval, že byla zjištěna systémová, nikoliv osobní pochybení. Tato systémová 
pochybení jsou důvodem pokračující kontroly NAÚ, jak v rámci systémových 
pochybení předchůdkyně LF OU, tedy FZS OU a ZSF OU. Stejně tak budou předmětem 
kontroly i ostatní fakulty OU. Bylo konstatováno systémové pochybení v rámci LF OU 
a bylo vysloveno podezření, že se jedná i o systémové pochybení celé OU. Z tohoto 
důvodu je rozšířena kontrola na ostatní fakulty OU. Druhou části tohoto bodu 
zdůraznil, že děkanem a vedením LF OU byla přijata v předstihu výtek NAÚ nápravná 
opatření, kterými se řídilo již přijímací řízení na LF OU v roce 2019/2020. Tato 
nápravní opatření budou v rámci správního řízení, které jak uvedl rektor OU, bude 
trvat v řádu měsíců, eventuálně až rok dle předsedy NAÚ. Budou podrobena znovu 
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kontrole komise NAÚ v horizontu několika měsíců. Znamená to, že správní řízení dále 
probíhá. Definitivní ukončení správního řízení by mělo být v průběhu měsíců. Dále 
děkan LF OU uvedl, že avizovaný a v tisku opakovaně medializovaný student, který se 
dostal z 600. nebo 800. místa, byl přijat za doby působení děkana Zonči, nikoliv za 
jeho působení. Další zmíněnou záležitostí, kterou zmínil také rektor OU, je akreditace 
oboru Všeobecného lékařství. Bez ohledu na správní řízení, které probíhá a může 
skončit omezením, nebo neomezením akreditace, musí být tato nová akreditace 
připravena. Tato akreditace je připravována paralelně, nezávisle. V případě, že se 
podaří dodržet termín přípravy přelom září/říjen a v případě kladného stanoviska 
NAÚ, bychom mohli přijímat studenty VL i v roce 2020/2021. Dojde-li stávajícím 
postupem rektorátu ke znevěrohodnění vedení LF OU, které má usilovně připravovat 
novou akreditaci, je vysoké riziko, že dojde ke zpoždění přípravy akreditace. Stejně 
tak znevěrohodnění vedení LF OU, děkana a proděkanů, může také narušit 
připravovanou realizaci cvičné nemocnice dle harmonogramu. Příprava akreditace je 
náročná, aktivita týmu, který je v odvolacím řízení, nebude excelentní, tak jak by byla, 
kdyby toto odvolací řízení nebylo. Rektor OU dnes nezmínil, že v rámci svého slyšení 
NAÚ vydal prohlášení, že v případě pozitivního, respektive negativního stanoviska AS 
LF OU k odvolání stávajícího děkana LF OU, nebude dále pokračovat v odvolacím 
řízení. Vzhledem k tomu, že v rámci jeho dnešního vystoupení zaznělo několik údajů, 
o kterých neví, zda jsou v souladu s objektivní skutečností, je toto doložitelné i 
konkrétními účastníky jednání NAÚ. Není spravedlivé, co uvedl rektor OU ve věci prof. 
Táborské, neboť vedení LF OU poslalo NAÚ paralelně své stanovisko na základě toho, 
že nebylo splněno stanovisko AS LF OU o tom, že by i rektorát měl přihlédnout ve 
svém stanovisku ke stanovisku LF OU. Stanovisko měl AS LF OU k dispozici, včetně 
odpovědi NAÚ, že děkuje a k závěrečnému zhodnocení k danému přihlédne. Odpověď 
nemohla být jiná, děkanát ani děkan LF OU není partnerem pro NAÚ. Více ke svému 
vystoupení děkan LF OU nedodal.  

Sochorová poděkovala za vystoupení a požádala proděkanku Závackou o vystoupení 
k upřesnění průběhu akreditaci VL a časového harmonogramu. Závacká potvrdila 
přípravu akreditace VL, kterou uvedl děkan LF OU. Je-li v odvolacím procesu děkan LF 
OU a s ním celé vedení LF OU, pak pracovní výkon je takový, jaký je. Sama uvedla, že 
byla během prázdnin opakovaně vyzývána k abdikaci. Akreditační spis není 
problémem, problémem je trošku personální stabilizace a posílení. Sama 
konstatovala, že děkan, který je v odvolacím řízení, a dá se říct, že permanentně 
zhruba 8 měsíců, nikoliv poslední 2 měsíce, má vyjednávací schopnost poměrně 
mizivou. Je nutné personální posílení, tak aby akreditace byla úspěšná, předpokládá 
se, že bude pod drobnohledem, v tom měl rektor pravdu. Není možné mít v akreditaci 
skulinku. Kvalitou studijního programu je kvalitní personální zázemí.  Doplnila, že není 
zpochybňována kvalita současná apod., ale standardy pro nové akreditace jsou 
stanoveny přísněji a musí být splněny. S tímto se musí pracovat. Dříve nemusely být 
takové úvazky, např. v teoretických předmětech profilového základu jako nyní. Toto 
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je klíčový atribut. Opět zopakovala, že děkan, který je v permanentním odvolacím 
řízení, má těžké vyjednávací schopnosti. 

Sochorová poděkovala a před samotnou diskusí shrnula podaný podnět, který 
navrhuje odvolání děkana s okamžitou účinností z důvodu poškozování zájmů 
Ostravské univerzity i její Lékařské fakulty, a to závažným způsobem. V podaném 
podnětu jde o „poškození společného zájmu OU a LF OU na uskutečňování 
magisterského studijního programu Všeobecné lékařství“ a svůj podnět rektor OU 
opírá zejména o Protokol o kontrole Národního akreditačního úřadu pro vysoké 
školství, která se zaměřila na dodržování právních předpisů při uskutečňování 
akreditované činnosti. Na základě tohoto Protokolu Rada NAÚ 29. srpna 2019 
prezentovala rozhodnutí zahájit správního řízení k omezení akreditace magisterského 
studijního programu Všeobecné lékařství.  

Podnět k odvolání děkana byl podán v době, kdy oficiálně bylo známé pouze znění 
první verze Protokolu o kontrole. Tento dokument byl po podrobném prostudování 
připomínkován Ostravskou univerzitou a rovněž Lékařskou fakultou. Následně 
s těmito připomínkami byl projednáván NAÚ. K Protokolu byly ze strany LF OU 
zaslány doplňující informace (Stanovisko) a ze strany OU zaslány Námitky, oba 
materiály byly k dispozici a bylo možné je porovnat a posoudit, jakým způsobem bylo 
zapracováno. Ze 4 námitek byly dvě zamítnuty (neexistence pravidel, nové řízení), 
jedna akceptována (při stanovení minimálního počtu bodů a hranice pro přijetí je 
garant nahrazen vedoucím garantujícího pracoviště), a jedna akceptována částečně 
(kvalita vzdělávací činnosti zúžena na oblast přijímacího řízení).  

Důvody pro zahájení správního řízení k omezení akreditace ve smyslu nepovolení 
přijímat do studijního programu další studenty jsou spatřovány na straně univerzity, a 
to zejména v neexistujícím systémovém opatření k průběhu přijímacího řízení. Jak 
bylo po jednání Rady NAÚ prezentováno, v tuto chvíli bude zahájeno správní řízení a 
kontrola ze strany NAÚ na fakultě i univerzitě bude dále pokračovat. V rámci 
správního řízení bude fakulta i univerzita do procesu vstupovat a je tedy předčasné 
v tuto chvíli hledat odpovědnost za tuto situaci u jedné konkrétní osoby, dokud 
nejsou známy konečné závěry. Odvolání děkana fakulty vzniklou situaci ani nevyřeší, 
ani neuklidní, a už vůbec nepřispěje k zajištění pozitivního rozhodnutí ve správním 
řízení.  Dále Sochorová zmínila záznam vyjádření Rady NAÚ, který pokud jde 
navrhované odvolání děkana, má jednoznačné znění: „To kontrolované období je 
devítileté, za tu dobu se ve vedení fakulty i univerzity vystřídalo více osobností, to 
znamená, že to zatím nevidíme jako pochybení jednotlivce.“ (web ČT24) 

Kontrola není uzavřena, správní řízení může trvat měsíc, 2 měsíce, rok. Fakulta má do 
konce září předložit opatření, která udělala, aby se situace nemohla opakovat, což 
doložila již v zaslaném stanovisku k protokolu, a do konce října, jak fakulta sama 
navrhla, má předložit podrobnou zprávu o stávajícím přijímacím řízení pro rok 
2019/20.  
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Následně Sochorová požádala o potvrzení proděkanky Závacké, že samotnému 
odvolacímu řízení u přijímacího řízení se nedá vyhnout. Proděkanka Závacká doplnila, 
že zcela jistě ne, potvrzujeme to procento, máme větší procento přijatých, opravdu 
na odvolání, než v tom prvotním rozhodnutí prvního kola. Potvrzuje se deklarace LF 
OU, jaká je skutečnost. Je nutné brát ohled ale na více atributů v letošním roce. Nejen 
to, že nejsme volbou číslo jedna. Letos přijímají všichni o 15 % více studentů, všechny 
LF.  Není tolik středoškoláků, mají větší počet podaných přihlášek na školy. 

Sochorová poděkovala za vystoupení a zahájila diskusi. 

Senátor Šilhán apeloval na vedení LF OU, aby navzdory tomu, že je děkan v procesu 
odvolání, jeho pracovní výkon byl na přípravě akreditace co možná nejvyšší. Stejně 
jako my si nemůžeme dovolit hůře léčit v takové době, tak je to zásadní pro 
budoucnost a osud fakulty, abychom na to co nejméně dopláceli. 

Senátor Stejskal se dotázal proděkanky Závacké, která uvedla, že poslední 2 měsíce 
byla opakovaně vyzývána k tomu, aby abdikovala. Kdo to po ní požadoval? 
Proděkanka Závacká doplnila, že by nerada jmenovala. Děkan Martínek doplnil, že šlo 
o nejvyššího člena vedení rektorátu. Dále senátor Stejskal uvedl, že z jedné strany jde 
o rozvoj fakulty, kde proděkanka Závacká je jednou z klíčových osob v přípravě 
akreditace. Na druhé straně jde o tlak na její odstoupení. Připadá mu to dvojaké. 
Proděkanka Závacká opět podotkla, že by nerada toto uvedla. Toto není důležité. Dále 
zmínila složité vyjednávací schopnosti děkana, který je v odvolacím řízení, 
při posilování personálního stavu. 

Senátorka Chmelová se dotázala na termín odevzdání nového akreditačního spisu. 
Proděkanka Závacká uvedla, že děkan LF OU přislíbil rektorovi OU do konce září až 
začátek října jej připravit. Senátorka Chmelová doplnila, že jde o období, kdy 
nebudeme vědět rozhodnutí AS OU, jak bude reagovat na podnět rektora OU. 
Sochorová doplnila, že dnes rektor OU uvedl, že opravdu nebudeme vědět.  

Děkan Martínek doplnil ke svému vystoupení, že i on sám byl atakován z úrovně 
rektorátu s žádostí o zvážení odvolání proděkanky Závacké. Své stanovisko dnes 
sdělil, i na AS OU před několika měsíci, že on nikoho odvolávat nebude.  

Senátorka Chmelová dále doplnila, že k proděkance Závacké zazněly i hlasy, aby 
rozhodně neuvažovala o abdikaci. Proděkanka Závacká doplnila, že aby dané nebylo 
vztahováno na přijímací řízení, ale v souvislosti s veškerým mediálním děním apod. a 
s ohledem na budoucnost LF OU. Potvrdila, že všichni proděkani LF OU jsou loajální a 
vedení LF OU by mělo vše dotáhnout dokonce jako jeden muž.  

Děkan LF OU ještě dodal, že je samozřejmé, že neměl nikdy ve zvyku se na něco 
vykašlat. Z tohoto důvodu probíhá oslovování docentů a profesorů na posílení 
zejména teoretických a preklinických oborů v rámci celé ČR, nejvíce v rámci Moravy. 
To, co dnes zaznělo, jistě chuti do práce nepřidá, přesto dělá vše pro to, aby 
akreditace Všeobecného lékařství, kterou zde získal, pokračovala i nadále. Považuje to 
za své dítko.  
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Sochorová poděkovala. Senátor Dvořáček konstatoval, že pokud je snaha dotáhnout 
akreditaci do konce, tak by také od nás měla zaznít nějaká podpora vedení, že to co 
dělá, dělá správně. Vytrvalých útoků z médií a z různých konců, je už moc. Pokud to 
někdo zažije, stálou dehonestaci, stálé ataky, tak výkon nemůže jít na 100 %. 

Následně senátoři diskutovali nad formou hlasování, která musí odpovídat Jednacímu 
řádu AS LF OU.  

Děkan Martínek odešel. 

K diskutovanému senátor Mitták doplnil, že pokud se má souhlasit s podnětem k 
odvoláním děkana LF OU na základě nějakého pochybení, tak bylo na minulém 
jednání AS LF OU usneseno, že žádné pochybení děkana LF OU nebylo v tuto chvíli 
oficiálně potvrzeno. Osobně nevidí důvod k tomu, aby AS LF OU dal podnět AS OU 
k odvolání děkana LF OU. Nevidí změnu skutečnosti. Závěrečná zpráva NAÚ není 
vydána, jde o předběžné rozhodnutí, v seznámení se hovoří o systémové, nikoliv 
osobní chybě. Zatahovat do toho akreditaci, že snad neproběhne, pokud zůstane 
personální složení děkanátu ve stejné sestavě včetně proděkanů, tak to připadá jako 
vydírání ze strany rektorátu. Nepovažuje to za důstojné. Za sebe nevidí důvod proč 
souhlasit s jakýmikoliv kroky k odvolání děkana LF OU v této dané konkrétní situaci, 
v tento čas, kdy nejsou závěry NAÚ definitivně k dispozici. Neznáme osobní pochybení 
děkana LF OU.  

Sochorová zahájila tajné hlasování s vyjádřením souhlasu k podnětu rektora OU 
s odvoláním děkana LF OU s okamžitou účinností. 

Skrutátory se přihlásili Rychlý a Plevová. 

Senátorům bylo rozdáno 18 hlasovacích lístků. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s podnětem rektora OU prof. MUDr. Jana Laty, CSc.  

k odvolání děkana Lékařské fakulty doc. MUDr. Arnošta Martínka, CSc. s okamžitou 

účinností. 

Hlasování: 4 pro, 12 proti, 2 se zdrželi. 

Výsledek hlasování: Usnesení nebylo přijato. 

Odešel Pyšný. 

 

AD2) Sochorová uvedla bod jednání. Členové SK AS LF navrhli senátora Rychlého jako 
svého místopředsedu, který s návrhem souhlasil.  

Členové SK AS LF zahájili tajné hlasování. Senátorům SK AS LF bylo rozdáno 6 
hlasovacích lístků. 

Skrutátory se přihlásili Bečka a Plevová. 

Usnesení: SK AS LF OU schvaluje Rychlého jako místopředsedu SK AS LF OU 
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Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD3-1) Senátorka Chmelová se dotázala na bufet, jež problematika byla diskutována 
na minulém jednání. Sochorová doplnila, že v současné době probíhají jednání, kdy 
původně vybraná firma od smlouvy odstoupila. Na příští jednání bude požádána 
tajemnice LF OU o bližší informace. 

AD3-1) Sochorová dále požádala SK LF OU o kontrolu emailových adres pod aliasem. 
V případě problému se bude řešit vše najednou.  

AD3-2) Sochorová dále požádala SK LF OU o apel na studenty LF OU s problematikou 
parkováním v areálu Zábřeh. Lze parkovat pouze na vymezených parkovištích. 

 

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

  

Další jednání AS LF OU proběhne 23. 9. 2019 v 16 hod. 

 

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě 

 

Přílohy 

Příloha 1 – Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


