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Prezenční listina 

Přítomni: Cvek, Dorko (online), Dvořáček, Chmelová, Krupa, Lipina, Plevová, Pokorná, 
Rychlý, Sikorová (online), Sochorová, Stoch, Šilhán, Škerková, Vaňková 

Hosté: Hájek, Havrlant, Martínek, Procházka, Závacká 

Omluveni: Mitták, Římanová, Stejskal 

Neomluveni: - 

Přítomných akademiků: 10 

Přítomných studentů: 5 

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

 

Program zasedání: 

1. Vyvození osobní zodpovědnosti děkana po neúspěchu akreditace studijního 
programu Všeobecné lékařství v souladu s dřívějším prohlášením (viz zápis 
z jednání AS LF OU ze dne 3. 3. 2020) 

2. Harmonogram opatření k minimalizaci následků neúspěšné akreditace 
studijního programu Všeobecné lékařství 

3. Různé 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 12 + 1 (online) senátorů. 

Předsedkyně senátu Sochorová na úvod mimořádného zasedání AS LF OU uvedla 
důvod jeho svolání (dále jména osob bez titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických 
hodností), kdy o něj požádala jedna čtvrtina senátorů, a to včetně programu jednání. 
Dále přivítala všechny jeho členy, přivítala dnešní hosty. Dále doplnila, že je ráda, že 
se v tomto prázdninovém období podařilo najít společný termín tak, aby mohl být 
přítomen děkan LF OU a senát by byl usnášeníschopný. Na poslední chvíli došlo ke 
komplikaci ze strany hygieny, kdy Dorko se účastní online stejně jako Sikorová, která 
čerpá dovolenou. 

Sochorová informovala všechny přítomné o pořizování audio záznamu v souladu 
s Jednacím řádem AS LF OU pouze pro potřeby zápisu. Zápis bude zpracován dle 
Jednacího řádu AS LF OU. V průběhu jednání nelze pořizovat další záznamy. 

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: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 
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AD1) Sochorová úvodem shrnula aktuální situaci projednávání žádosti o akreditaci VL. 

V tuto chvíli bylo projednávání žádosti na základě požadavku OU přerušeno. 

Předkládané důvody k žádosti o přerušení byly napodruhé Radou NAÚ akceptovány a 

řízení bylo dne 16. 7. 2020 přerušeno do 31. 1. 2021. Uváděné důvody v žádosti o 

přerušení se týkají zejména personálního obsazení. V současné době probíhají 

avizovaná výběrová řízení na přednosty klinik a oddělení FNO. Výsledky aktuálně 

vypsaných výběrových řízení budou známy v následujícím období. Dále probíhá 

vyhodnocení výběrových řízení, která měla vypsána LF OU, příjem přihlášek byl do 

5. 7. 2020. Současně budou na podzim 2020 v souladu s předloženým 

harmonogramem výběrových řízení na FNO a LF OU vypsána další výběrová řízení pro 

obsazení pozic přednostů klinik a dalších důležitých garantů předmětů pro studijní 

program VL, jejich výsledky budou známy v průběhu podzimních měsíců. Dále byly 

avizované organizační změny struktury pracovišť jak ve FNO, tak na LF OU, které 

budou mít vliv na personální zajištění studijního programu VL. Tyto změny mají dopad 

do organizačních řádů oboru pracovišť a je nutno je projednat a schválit v příslušných 

orgánech. Jejich realizace je plánována na podzim 2020. Rovněž v tomto období již 

mohou být známy výsledky avizovaných probíhajících habilitačních řízení a potvrzená 

avizovaná zahájení habilitačních řízení. Všechny tyto skutečnosti mají vliv na 

personální zajištění studijního programu VL, což bylo hlavní výtkou. Všechny výsledky 

budou známy během podzimu 2020 a počátkem roku 2021. Z těchto důvodů bylo 

požádáno o přerušení řízení o žádosti o akreditaci VL do 31. 1. 2021. Žádost o 

akreditaci není zamítnuta, jednání je přerušeno. Nicméně tím že došlo k přerušení 

projednávání žádosti, znamená to, že z časových důvodů letos LF OU neotevírá první 

ročník VL. Tímto předsedkyně senátu shrnula aktuální situaci.  

V průběhu jednání přišel prorektor Hájek. 

Následně požádala některého z předkladatelů bodu jednání o stručný úvod. Lipina 

následně zdůvodnil bod mimořádného jednání, kdy pět senátorů jej svolalo z důvodu 

toho, co sdělila Sochorová, kdy důsledkem je letošní nepřijímání studentů do prvního 

ročníku VL. Prvním bodem je prohlášení děkana LF OU o vyvození osobní 

zodpovědnosti z jednání AS LF OU z 3. 3. 2020 a vyvození časového harmonogramu 

tohoto kroku, tak aby mohl být pro nový AR zvolen nový děkan LF OU tak, aby časové 

konsenkvence byly dodrženy. Druhým bodem jsou požadované informace od 

proděkanů LF OU, zejména jaké budou důsledky nepřijetí studentů do prvního 

ročníku VL, ať už personálně, zda nastoupí noví pracovníci, anebo finančně. 

V průběhu jednání přišel ředitel FNO dr. Havrlant. 
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Sochorová poděkovala za uvedení bodu a předala slovo děkanovi LF OU, který se 

postupně vyjadřoval k výše zmíněným bodům. První vyjádření se týkalo negativního 

stanoviska NAÚ a jeho stanoviska k tomuto závěru, jež byli zaslán senátorům písemně 

prostřednictvím předsedkyně senátu, ve kterém je podrobně uvedena a analyzována 

celá situace včetně negativního závěru NAÚ. K opakovaně projednávaným 

nedostatkům vedení LF OU v případě nesprávného postupu při přijímacím řízení 

doplnil, že v předcházející den proběhl správní soud, který řešil jeho odvolání 

rektorem z postu děkana a který se přiklonil ke stanovisku vedení LF OU a děkana LF 

OU, nepřiklonil se ke stanovisku rektora a rektorátu OU. Třetí vyjádření se týkalo 

prohlášení děkana LF OU, že jako děkan LF OU se nezříká své dílčí zodpovědnosti za 

neúspěch při obhajování akreditačního spisu VL. AS LF OU je kontrolním orgánem 

činnosti děkana a na základě usnesení předchozího senátu z 22. 6. 2020 kdy 9 

senátorů doporučilo řešení situace tak, aby začátek nového AR byl zahájen s novým 

děkanem LF OU, plně tento závěr akceptuje. V období, které mu bylo stanoveno, po 

domluvě s vedením LF OU, tak aby k tomuto rozhodnutí nedošlo ze dne na den, ale 

tak, aby byla splněna kritéria, která byla stanovena, a po domluvě s předsedkyní AS LF 

OU předloží svou abdikaci tak, aby kontinuita LF OU byla v co největší míře zachována 

a aby se podařilo dále zlepšovat stávající akreditační spis VL tak, aby se zvýšila 

garance nebo pravděpodobnost úspěšné obhajoby přerušeného jednání ve věci 

akreditačního spisu VL. Neřekl, že bude abdikovat teď, za týden apod. Bude abdikovat 

tak, aby závěr AS LF OU, který byl stanoven, byl splněn.   

Následně Sochorová poděkovala a předala slovo Cvekovi, jenž předložil dnešní 

projednávaný bod. Cvek děkanovi LF OU poděkoval, dále doplnil, že on na 

předcházejícím zasedání AS LF OU byl předkladatelem tohoto návrhu, dovolil si 

poděkovat za tento konstruktivní čin, který bude v následující diskusi oceněn.   

Děkan LF OU doplnil, že jeho rozhodnutí je dáno také tím, aby střídání děkanů LF OU 

proběhlo na určité kulturní úrovni, aby kandidát na nového děkana LF OU byl 

senátory pečlivě vybírán, aby už první nová volba děkana LF OU byla úspěšná, aby 

nový děkan LF OU byl také zárukou kontinuity současného dění, současného vedení 

LF OU a zároveň zárukou do budoucna úspěšné obhajoby podané akreditace VL.  

Dvořáček uvedl, že si velmi cení gesta, které pod naprosto nevybíravým a 

bezprecedentním nátlakem rektorátu OU a rektora OU děkan LF OU udělal. Dále 

uvedl, že když uvedl takto zostra a adresně, dotázal se předkladatelů, zda i oni vyvodí 

osobní zodpovědnost za to, kdyby se akreditace nepodařila. Kdo za tento krok potom 

ponese zodpovědnost?  
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Cvek doplnil, že neví, zda se do této polemiky má pouštět. Je-li to otázka přímo na 

něj, na předkladatele minulého návrhu usnesení, tak připustil, že je připraven za to 

nést odpovědnost ve formě rezignace senátora, pokud se uzná, že je to ku prospěchu 

LF OU a FNO.  

Krupa připomněl, že již na minulém zasedání AS OU sdělil, že v akreditaci VL měl 

velkou zásluhu Martínek, rektorem OU byl ubezpečen a ujištěn, že největší zásluhu 

měl Procházka a Pleva. Vzhledem k tomu, že akreditace VL neprošla, pak si myslí, že 

by bylo slušné, aby odstoupili také. Toto se také diskutovalo na primářském sboru 

FNO. Dále uvedl, že by měl být dán správný prostor k volbě nového děkana LF OU, 

aby byla uvážlivá, doufá, že by mělo jít o člověka, který nepatří ani k žádné skupině, 

jak se nám snaží někdo namluvit, že jsou proti sobě zde dvě skupiny. Sám to tak vůbec 

necítí. Měl by to být člověk, který k nikomu nepatří, bude přijatelný všemi. Jaký by 

měl být mechanismus, aby LF OU získala příště akreditaci VL, k tomu zmínil dopis 

mladých lékařů a kolegů, o zachování LF OU. Jejich cítění sdílí, je pravdivé. Apeloval 

na všechny, zvlášť na mladé kolegy, aby zvážili sami své možnosti, nabídli 

harmonogram svého dalšího vzdělávání, které bude mít vazbu na další vývoj LF OU. 

Dále zmínil koncepci, která by měla být závislá na rozvoji FNO a personálním zajištění 

pro LF OU v regionu. Tímto jde o jediné konstruktivní řešení. 

Sochorová poděkovala za velmi vhodné doplnění, potvrdila potřebu pokračování 

absolventů VL v dalším vzdělávání na LF OU a následné pedagogické činnosti. 

Následně ředitel Havrlant popsal své působení ve vedení FNO, během nějž se 

seznámil s akademickým prostředím LF OU. Uvedl význam spojení obou institucí, 

které přirovnal k pupeční šňůře. Mladé prostředí LF OU je bouřlivé, v poslední době 

došlo k polarizaci části osob uvnitř LF OU, což si LF OU nezaslouží, potřebujeme ji. LF 

OU již čtvrtým rokem vychovává absolventy, kteří jsou jedni z nejlépe připravených 

absolventů LF v ČR. Poděkoval lékařům FNO, kteří učí studenty a zároveň léčí a 

diagnostikují. Počet lékařů v klinických oborech FNO není na úrovni tradičních LF. 

Postupnými kroky toho můžeme docílit. Převážná většina absolventů LF OU zůstává 

v regionu. Zdůraznil spojení LF OU a FNO, potřebu vzdělanosti v regionu, vše chce svůj 

čas. Jednání obou institucí stále probíhají. Proces získání nové akreditace VL je velmi 

těžký, současná jednání jsou přizpůsobena maximálnímu vyhovění technické části 

výuky, podpoře VaV. Město i region si LF OU zaslouží.  

Prorektor Hájek zdůraznil vážnost situace. Zmínil svůj dopis zaslaný zaměstnancům 

FNO, pokud akreditaci VL nezískáme, máme půl roku na samostatné zvládnutí, pokud 

to sami nezvládneme, začne další rok a jedinou možností bude skrytí pod 

institucionální akreditaci jiné univerzity. Zdůraznil, že máme půl roku. Jakékoliv praní 
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špinavého prádla by mohlo přestat, všechny strany by si mohly sednout k jednomu 

stolu a říct si kroky, které povedou k získání akreditace VL. Rozhodně nepůjde o to, že 

naši studenti, absolventi udělali doktorské studium, protože to za půl roku nestihnou, 

nepůjde o vyzvání lidí, aby si udělali docentury, protože většina z těch, co to slíbila, to 

do půl roku nestihne. Budou to jiné věci, které budou rozhodovat o tom, že akreditaci 

VL dostaneme. Jedna z těch podmínek, které nejsou nikde vysloveny, ale vinou se tu 

velmi dlouho je, aby LF OU vedli jiné lidé, než ji doposud vedli. Je mu jedno, jak to je, 

jestli děkan LF OU bude odvolán soudem, rektorem OU, nebo sám odstoupí. Je 

částečně nespravedlivé, že Martínek se stal tohoto symbolem. Změnu je nutné udělat 

významně brzy, jinak zde nepřijdou noví lidé, které potřebujeme. Druhou změnou 

akademického prostředí je změna akademické kultury, není to jenom o děkanovi, ale 

o úrovni a chování AS LF OU jako celku. Pokud ten akceptuje to, že na naši LF OU se 

mohou přijímat studenti, kteří neudělali zkoušky, je to úplně stejné, jako když to 

děkan akceptuje. Pokud se nestanou zásadní změny na úrovni děkana LF OU, jak jsou 

teď slíbeny a na úrovni vnitřní katarze AS LF OU, tak NAÚ nebude vidět, že je zde jiné 

prostředí, které je otevřené do budoucnosti a je schopno jednat akademicky. 

Doporučil neobviňování, kdo za co může, je potřeba udělat tlustou čáru, sednout si ke 

stolu a udělat tři, čtyři kroky, které povedou k tomu, že budeme schopni NAÚ 

přesvědčit, že jsme schopni pokračovat v LF OU. Pokud se to nestane do půl roku, tak 

se dále můžeme bavit o tom, že tady potřebujeme studenty, že tady potřebujeme 

docenty, že jsme určitě tak dobří jako ostatní, ale akreditaci nedostaneme. Jediné, co 

pro to může rektorát udělat v této chvíli je to, že můžeme podat opatření na 

rozhodnutí soudu, kasační stížnost, pokud děkan LF OU do doby, než uplyne lhůta do 

podání kasační stížnosti, neodstoupí. Pokud odstoupí před tímto datem, OU ji 

podávat nebude, protože jim to za to nestojí. Pro nás je velmi důležité, aby došlo ke 

změně, abychom mohli pokračovat v záchraně LF OU.  

Sochorová poděkovala za vystoupení, na jehož základě doplnila, že zmiňovaný 

vstřícný krok děkan LF OU právě udělal, nyní je „míč“ na druhé straně. Dále uvedla, že 

AS LF OU, byl opakovaně nařčen z toho, že schvaloval přijímání studentů, kteří 

neudělali přijímací zkoušky. Toto je ale tak nebylo, a ačkoliv toto již nechtěla 

rozebírat, v tuto chvíli musí akademický senát LF bránit a dovolí si tedy udělat pro 

pořádek shrnutí předchozího dění, připomenout co může a nemůže akademický senát 

rozhodovat a o čem rozhodoval. Zdůraznila, že akademické senáty fakult se vyjadřují 

pouze k záměru akreditace studijního programu, neřeší dále jeho personální 

obsazení, přípravu a jednání kolem akreditačního spisu. Podle zákona do procesu 

akreditace vstupuje pouze v té chvíli, kdy schvaluje záměr akreditovat studijní 

program. Samotný návrh schvalování studijního programu schvaluje Vědecká rada. 
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Velmi často je vedení LF OU a zprostředkovaně pak AS LF OU vytýkáno, že akreditační 

spis VL byl připravený pozdě, že měl být předložen dříve, že měl být předložen 

nejpozději na jaře 2019. Pokud by tomu tak bylo, pak práce na akreditačním spisu pro 

novou akreditaci by musela začít již v říjnu 2018, kdy ale garantem aktuálně běžícího 

studijního programu všeobecné lékařství byl a pro tuto akreditaci stále je rektor OU, 

prof. Lata.  

Následně Sochorová popsala jednotlivé časové návaznosti a fakta, které měly vazbu 

na přípravu nového akreditačního spisu VL. Pokud by býval spis měl být připravený 

v březnu 2019, měly práce tedy začít nejpozději v říjnu 2018. K 30. 10. 2018 bylo 

ukončeno období „dvou děkanů“. AS LF OU (předchozí AS) mj. na základě požadavků 

na urychlené řešení situace vyhlásil volby a 14. 11. 2018 zvolil kandidátem na děkana 

doc. Martínka, ihned poté byl podán návrh rektorovi OU na jeho jmenování.  

Následně se v tisku objevuje „kauza přijímací řízení“. Lékařskou fakultu v tomto 

období vede rektor OU, nejmenuje zatím děkana a ani nezahajuje přípravu 

akreditačního spisu. Rektor děkana Martínka jmenuje až 13. 12. 2018, kdy končí 

semestr a ztratili jsme již měsíc času možné přípravy spisu. Vedení fakulty řeší otázku 

garanta pro novou akreditaci, probíhá komunikace se stávajícím garantem, tj. 

rektorem OU, který prezentuje nezájem být dále garantem, což je zdůvodněno 

zejména tím, že díky postu rektora nemá aktuální odborné publikace. Vedení LF tak 

hledá vhodného garanta. Předchozí AS končí funkční období, proběhnou volby do 

senátu, ustavující jednání a 23. 4. 2019 začíná činnost nový AS LF.  

Hned na prvním řádném zasedání AS v květnu má na programu projednání záměru SP 

Všeobecné lékařství. Pokud jde o průběh akreditačního řízení, tak jak bylo zmíněno, 

ze zákona se akademický senát fakulty pouze vyjadřuje k návrhům studijních 

programů uskutečňovaných na fakultě. Všeobecné lékařství je sice naší „vlajkovou 

lodí“, ale máme i mnoho dalších studijních programů. To, že následně byl stav 

přípravy akreditačního spisu VL bodem jednání na každém dalším zasedání, že vedení 

LF předkládalo úpravy a změny a postup práce na přípravě spisu, je již nad rámec a 

žádný jiný studijní program takto podrobně AS nezkoumal.  

K vyjádření měl tedy AS k dispozici studijní plán a CV nového garanta (doc. 

Procházka), který zahájil práci na přípravě akreditačního spisu 1. 5. 2019. AS fakulty 

dále nekontroluje kompletní spis, ani průběh jeho přípravy. 

24. 6. 2019 je vydán pracovní Protokolu o kontrole přijímacího řízení, na základě 

kterého, ačkoliv jde o neveřejný pracovní materiál, rektor v médiích zveřejňuje záměr 

odvolat děkana, což v tu chvíli zabrzdí práci na přípravě spisu. V polovině července 

pak rektor podává podnět k odvolání děkana a žádost o svolání mimořádného 
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zasedání AS LF OU. Z důvodu nezbytných lhůt a prázdnin a dovolených se mimořádné 

zasedání AS LF koná 9. 9. 2019 mimořádné zasedání, kdy se AS vyslovil proti návrhu 

na odvolání děkana předloženého rektorem ze dvou důvodů:  

 Jednak podnět k odvolání děkana byl podán v polovině července, době, kdy 

oficiálně bylo známé pouze pracovní znění první verze Protokolu o kontrole, na 

základě kterého Rada NAÚ až teprve 29. srpna 2019 prezentovala rozhodnutí 

zahájit správního řízení k omezení akreditace magisterského studijního 

programu Všeobecné lékařství. Následně tedy teprve může být zahájeno 

správní řízení a kontrola ze strany NAÚ na fakultě i univerzitě dále pokračuje. 

V rámci správního řízení fakulta i univerzita do procesu vstupuje 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.  

 Druhým důvodem bylo to, že v současné době, kdy již byla přijata nápravná 

opatření a kdy je dokončována žádost o novou akreditaci Všeobecného 

lékařství, by zásadní změna ve vedení fakulty vedla k závažné destabilizaci 

fakulty.  

Na základě tohoto usnesení předsedkyně AS LF požádala rektora o zvážení ukončení 

projednávání podnětu na základě podpory stávajícího děkana fakultním akademickým 

senátem. Rektor, který trvá na podnětu k odvolání děkana LF, ale nepodává návrh na 

odvolání děkana na říjnové zasedání univerzitního senátu a fakulta tak zůstává 

v nejistotě a nestabilitě. Na říjnovém zasedání fakultní senát řeší postup vypořádání 

připomínek k první verzi spisu ze strany posuzovatelů pro RVH.  

Rektor OU podává podnět na odvolání děkana univerzitním senátem až na jeho 

listopadové zasedání. 18. 11. 2019 pak senát OU dává rektorovi souhlas s odvoláním 

děkana LF. Ihned po zasedání předsedkyně AS LF se dotazuje rektora, jaký bude další 

postup – rektor (osobní rozhovor) konstatuje, že není úplně jasno, pokud jde o 

jmenovací dekrety proděkanů, kdo by měl fakultu tedy dočasně vést. Předsedkyně AS 

LF informuje rektora, že existuje právní názor, podle kterého by pověřenou osobu měl 

vybrat senát, toto rektor komentuje slovy, že „bude jedině rád, když to někdo 

rozhodne za něj“. Následně, když AS rozhodl o osobě, která by měla fakultu 

v mezidobí vést, je rektorem obviněn z protiprávního jednání. Nicméně vedením 

fakulty je následně pověřen stávající proděkan Procházka. 

23. 11. 2019 proběhla kontrola hodnotící komise NAÚ ve věci přijímacího řízení na 

obor VL, která navrhuje zastavit správní řízení o omezení akreditace VL.  
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Na zasedání 25. listopadu je senát LF OU prorektorem Hájkem ujištěn, že děkan bude 

odvolán ihned, jakmile bude oficiální zápis z jednání AS OU, tedy na dalším zasedání 

v prosinci bude možno vyhlásit volby. Toto vede k dalšímu prodlužování termínů, 

omezení pro fakultu zajišťovat odpovědné garanty pro spis, děkan v procesu 

odvolávání nemůže reálně na tomto úkolu pracovat. Ani k datu prosincového 

zasedání, děkan není stále odvolán, což rektor tento fakt zdůvodňuje nemožností se 

s děkanem setkat. Děkan je rektorem odvolán dopisem až k 2. 1. 2020.   

Hned 6. 1. 2020 se tedy koná mimořádné zasedání AS LF, je ustanoven harmonogram 

voleb, volební komise, zohledňuje zkouškové období, a volby jsou vyhlášeny. NAÚ 

23. 1. 2020 na základě závěrů hodnotící komise z 23. 11. 2019 zastavuje řízení o 

omezení akreditace VL, probíhají úpravy spisu na základě požadavků MZČR, kdy jde 

zejména o teoretické obory, souhlasné stanovisko bylo získáno v únoru 2020 a spis 

odchází na NAÚ. 

20. 2. 2020 se konalo předvolební shromáždění akademické obec, byli připraveni tři 

kandidáti na post děkana. 5 minut po zahájení jednání obdržela předsedkyně AS LF na 

soukromý mobil sms od rektora, aby si přečetla mail. Ten obsahoval v příloze 

předběžné opatření soudu, kterým vrátil doc. Martínka zpět na post děkana. 

Akademická obec tedy proběhla jako dále formou diskuze ke stávajícímu stavu, a 

prezentací některých kandidátů s diskuzí. V předběžném opatření soudu byl zmíněn i 

předpoklad rychlého rozhodnutí (nejpozději duben 2020), aby fakulta nebyla 

v nejistotě.  Bohužel epidemiologická situace vše zkomplikovala a soud rozhodoval až 

nyní. Během května a června byl spis projednáván v rámci NAÚ, kde zaznívají výhrady 

ke klinické části výuky (personální obsazení).  

Toto bylo tedy shrnutí roční práce tohoto akademického senátu. AS LF OU jednal vždy 

v rámci svých povinností a možností.  

Během vystoupení přišel Stoch. 

Následně se děkan LF OU vyjádřil k vystoupení prorektora Hájka. Do jisté míry 

nepochopil jeho vystoupení, protiřečí si. Za prvé soud jako správní orgán posuzoval 

vinu a nevinu děkana LF OU při přijímacím řízení a zejména závažnost této viny, která 

měla či neměla být důvodem odvolání. Závěr je zatím nepravomocný, ale domnívá se, 

že písemný závěr bude totožný s ústním. K druhé věci, jestliže jeho vstřícnost vůči AS 

LF OU, nebo vůči přání 9 jeho senátorů má být brána jako slabost, v případě že 

neodstoupí, je vyhrožováno kasačním soudem, v tom případě musí zvážit své 

stanovisko, své vystoupení, protože kasačního soudu se nebojí. Bere to jako výhružku, 

jako vydírání, že pokud neodstoupí, půjde to ke kasačnímu soudu.  
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Prorektor Hájek oslovil přítomné: „Teď mě prosím jenom všichni odpovězte na jednu 

otázku klidně zvednutím rukou, … to co jsem říkal, cítili jste v tom, že nějak vyhrožuji 

panu docentu?“  … Většina senátorů i vedení LF zvedla ruku. Byť byla otázka položená 

panem prorektorem zřejmě všem přítomným v aule, reagovali v souladu s jednacím 

řádem pouze senátoři a pozvaní hosté, nikoli všichni přítomní. Prorektor Hájek 

pokračoval: … „Většina to necítila, děkuji.“ Dále dodal, že jim jde o záchranu LF OU, 

pokud děkan LF OU neodstoupí, byla by škoda nepodat kasační stížnost, protože 

jakmile děkan odstoupí, tak se stáhne. Je v tom vidět ještě nějaké vyhrožování? 

Děkan LF OU doplnil, že ano, prorektor Hájek uvedl, že on to tak nevnímá. Dále uvedl, 

že kasační stížnost může soud řešit rok, kdy tady už vůbec nemusíme být. Tím, že 

děkan LF OU odstoupí, situace je ukončena. Už je to pak dále nezajímá ani soudně, 

ani se nebudou odvolávat, podávat kasační stížnosti. Prorektor Hájek se opět dotázal, 

zda je v tom nějaká vyhrůžka. Děkan LF OU doplnil, že každý z nich má jiný názor a je 

zbytečné se k tomuto opakovaně vracet. Na konec svého vystoupení prorektor Hájek 

doplnil, že oni to jako výhružku neberou, je jim jedno, jestli prohrají či vyhrají. Pro ně 

je nejdůležitější zachránit LF OU. Pokud v tom někdo viděl výhružku, omlouvá se. 

Vstřícnost je z jejich strany, nebudou pokračovat v žádných soudech, chtějí to zamést, 

je potřeba sednout ke stolu s lidmi, kteří jsou schopni zachránit LF OU. Pro OU je 

ztráta LF OU neakceptovatelná.  

Sochorová poděkovala za vystoupení a předala slovo Krupovi, který doplnil, že každý 

z nás má svůj názor a jiný pohled na slušnost. Potvrdil vystoupení Dvořáčka, kdy byl 

na děkana LF OU vyvíjen nevybíravý nátlak, aby odstoupil, a to především ze strany 

rektorátu a rektora OU. Necítí to, že je to neslušné, dokonce i soud řekne, je to 

nespravedlivé, ale ani toto není možné akceptovat. Už tomuto sám v podstatě 

nerozumí. Někdo nedokáže přijmout ani to, že se zachoval neslušně. Soud to odsoudí, 

že to opravdu takto bylo, že to nebylo v právu a lidé nejsou schopni se omluvit. 

Souhlasí, jak jsme zde všichni, že chceme LF OU. Každý ji chceme asi trošku jinak, 

někdo má možná větší morální hodnoty. Ten, kdo opravdu za něco zodpovídá, tak že 

by měl opravdu odstoupit, ten, komu bylo ublíženo, tak by se mu mělo aspoň omluvit, 

a ne vyhrožovat kasačním soudem. Sám to také jako výhružkou cítí. Souhlasí s tím, že 

ten, kdo to tak řekne, sám to jako výhružku necítí, je pro něj pochopitelné.  

Sochorová poděkovala za vystoupení a předala slovo Cvekovi, který reagoval na 

sdělení prorektora Hájka. Sám zhodnotil, že nejde říct v jedné větě, že uděláme 

tlustou čáru a hned na druhé straně souvětí se pustit do AS LF OU, děkana LF OU a 

všech ostatních. Vidí v tom typický oxymóron, takto se nedá dále postupovat. Pokud 

se má tlustá čára udělat, tak se má udělat jinak. Uvedl, že AS LF OU před rokem 
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nedostal ani chvíli času k tomu, aby situaci vyřešil svéprávně. V rozhodnutí soudu se 

říká, že rektorát OU měl vstupovat do dění na LF OU jen v nejnutnějších případech, to 

nebyla tato situace. Dále připomněl, že se zde trochu míchají dvě věci, je to velmi 

složité. AS LF OU nikdy nesouhlasil s tím, aby se protiprávně přijímali studenti. Situace 

z našeho pohledu byla právně natolik komplikovaná, nechtěli jsme do toho vstupovat, 

neměli jsme k tomu více co říct. Tato zodpovědnost je za získání/nezískání akreditace 

VL. Toto by se mělo ve funkci děkana LF OU promítnout. Nyní to nastalo a nevidí 

důvod, cokoliv dodávat. Sám si rozhodnutí děkana LF OU váží a pogratuloval mu 

k soudnímu úspěchu.  

Sochorová navrhla znění usnesení (viz níže), během diskuze Dvořáček konstatoval, že 

být on v pozici děkana LF OU a zároveň být přítomen této dnešní diskusi jako děkan 

LF OU, kdy z pozice zástupců rektorátu OU, prorektora Hájka, jsme neviděli jediné 

vstřícné omluvné jakékoliv gesto, ba naopak vyhrožování, by nechal na volném 

zvážení, zda stávající děkan LF OU slíbí to, co tady naznačil dříve, než vzplála tato 

naprosto zbytečná agresivní diskuse. Sochorová poděkovala a souhlasila, s tím, že 

diskuse byla zbytečná.  

Děkan LF OU doplnil, že předpokládá, že senátoři iniciující výzvu mají jiný názor, který 

tady prezentovali, než má prorektor Hájek. S navrženým usnesením souhlasil.  

Krupa velice ocenil noblesu gesta děkana LF OU a bylo by dobré, aby to byl vzor pro 

mladou generaci.  

Sochorová poděkovala a zahájila hlasování.  

Usnesení: AS LF OU přijal vysvětlení děkana LF OU ke stávající situaci týkající se 

akreditačního řízení Všeobecného lékařství. AS LF OU akceptuje záměr děkana LF OU 

odstoupit z funkce děkana LF OU tak, aby bezprostředně po zahájení akademického 

roku mohla být připravena volba nového děkana LF OU v souladu s termíny JŘ AS LF 

OU. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Z jednání odešli Dvořáček, Krupa a děkan LF OU Martínek. 

AD2) Sochorová uvedla bod jednání a předala slovo proděkanu Procházkovi, který 

všechny seznámil s harmonogramem opatření a kroky vedení LF OU, s ekonomickým 

dopadem z hlediska ukazatele P, z hlediska infrastruktury zabezpečení LF OU, všech 

běžících projektů. Ekonomická analýza dopadů byla již diskutována na konci roku 

2019. Průběžnými informacemi došlo k aktualizacím údajů, bylo diskutováno již na 
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poradě vedení LF OU, sboru přednostů FNO, dopady byly předneseny. Průběžně 

docházelo k aktualizaci personálních údajů z hlediska přijímání nových akademických 

pracovníků. Celý proces je dynamický, stále probíhají výběrová řízení na LF OU a FNO, 

další jsou naplánována. Probíhají debaty o úvazcích, financích. Potvrdil ekonomický 

dopad na rozpočet LF OU pro rok 2021. Dopad byl vyhodnocen na 11 mil. Kč, nebude 

se týkat doktorských studijních dopadů, ale půjde o vliv na spoluúčast na VaV 

projektech.  Hledají se možnosti, jak toto pokrýt z hlediska režijních nákladů. Proběhlo 

vyjednávání na MŠMT. Byly zaslány podklady pro posílení rozpočtu z hlediska 

nelékařských studijních programů, tak aby došlo k navýšení studentů a získání financí 

na vyrovnání rozpočtu ztráty 1. ročníku VL. Dále uvedl, že během dnešního poledne 

obdržel kopii dopisu rektora OU adresované MZČR a řediteli FNO, kopii dopisu 

adresovanému MŠMT s požadavkem finanční výpomoci, tak aby mohl probíhat další 

proces náboru akademických pracovníků. Souhlasil se sdělením prorektora Hájka, že 

jde akutní věc, kdy je nutné financovat pracovníky, které přijímáme. Je nutné splnit 

podmínky NAÚ v počtu chybějících pracovníků, která nám ukládá. Musíme splnit 

bezprostředně splnit požadavky, máme na to krátkou dobu, nic jiného nám nezbývá. 

Je nutná úzká spolupráce s FNO, probíhají intenzivní společná jednání. Další výběrová 

řízení jsou naplánována. Shrnul historické dopady ve vývoji LF OU. V současném 

projektu je zhruba jeden rok, věnoval tomu extrémně osobního času, je připraven 

tento proces dokončit. Považuje to za extrémně důležité i pro FNO, i pro LF OU a pro 

studenty LF OU. Velmi vyzdvihl jejich práci v covidové době. Zdůraznil, že potřebují LF 

OU. Sám přiznal, že má připraven rezignační dopis na funkci garanta VL. Proces 

akreditačního spisu chce dotáhnout společně s FNO a LF OU do úspěšného konce, v 

případě jeho neúspěchu je připraven rezignovat na všechny funkce LF OU. Dále 

zmínil, že rektor OU požádal o navýšení prostředků ministry MZČR a MŠMT, tak 

požádal i o zůstatek ukazatele P, aby nedošlo k drtivému ekonomickému dopadu, 

který bychom nemohli použít pro nábor nových akademiků, pro investiční účely LF 

OU. Stejně tak požádal o možnost v následujícím roce, pokud bychom získali 

akreditaci VL, abychom mohli nabrat více studentů do prvního ročníku VL, abychom 

vyrovnali nedostatek z letošního roku. Další jednání budou probíhat na MZČR, MŠMT.  

Sochorová poděkovala za vystoupení a předala slovo proděkance Závacké, která 

potvrdila předcházející vystoupení Procházky. Zmínila přípravu dopisu pro přerušení 

akreditace pro NAÚ, který chtěl řádné zdůvodnění přerušení řízení. OU 

spolupracovala a proděkanka Závacká poděkovala, oslovila LF OU, dopis byl společně 

doladěn dle časového plánu, který byl součástí zaslaných připomínek zaslaných na 

NAÚ. Pokračuje se v plánu, který byl deklarován. Některé kroky LF OU se musely 

zredukovat, například byly v plánu investice, které byly nyní pozastaveny.  
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Ředitel FNO potvrdil předchozí vystoupení a doplnil, že nemocnice je ekonomicky 

připravená pomoci LF OU, co se týká nových akademiků, lékařů. Jsou připravena 

pozitivní motivační kritéria. Na podzim dojde k úpravě budovy „malého sesteráku“ 

pro potřeby pro novou lékařskou knihovnu, kde by mělo dojít k důstojnějšímu 

prostředí pro lékaře, studenty, včetně zázemí s učebnami. 

Sochorová poděkovala za vystoupení, předala slovo proděkance Závacké, která 

zmínila počty navýšení přijímaných studentů nelékařských studijních programů, které 

byly projednávány na minulém jednání AS LF OU. Tímto se pokusí LF OU vyplnit 

výpadek prvních ročníků studentů VL, tak aby odpovídal standardnímu každoročnímu 

číslu počtu studentů 1. ročníků LF OU jako celku.. 

V průběhu jednání odešel ředitel FNO dr. Havrlant. 

Škerková se dotázala, zda je stejná dotace na studenty VL a studenty nelékařských 

oborů. Proděkanka Závacká odpověděla, že dotace stejná není. Dotace na studenty 

pro nelékařské programy je nižší, ale rovněž náklady na studenty jsou taktéž nižší, 

stejně tak i personální zajištění, neboť se jedná o programy profesní. Naopak dotace 

na studenty VL je vyšší, stejně tak jejich náklady jsou vyšší včetně personálního 

zajištění.  

Pokorná se dotázala, zda současná akreditace VL dovoluje studentům nižších ročníků 

dostudovat 6. ročník studia, budou mít problémy s dostudováním v meziročníku? 

Proděkanka Závacká doplnila, že pojem „meziročník“ neexistuje. Je-li zápis předmětu 

za účelem, student se ve studiu zdrží a nedokáže dodržet studijní plán dle standardu, 

může zde existovat varianta přerušení, pokud to děkanovi studijní řád umožní, lze 

této žádosti ale i nevyhovět z důvodu nemožnosti fakulty zajistit nástup po přerušení 

do shodného SP, z důvodu existence pouze nového studijního programu. Studenti 

jsou na dané upozorněni, že fakulta nemůže zaručit tento fakt. Přerušení studia je pro 

studenty rizikem, kdy jsou na dané upozorňováni.  

AD3-1) Sochorová vysvětlila potřebu aktualizace Jednacího řádu AS LF OU zejména 

vzhledem k situaci, která nastala s epidemií a může nás dané potkat znovu. Požádala 

o návrh připomínek, námětů, návrhu k termínu 15. 8. 2020. Stejně tak Volební řád 

vyžaduje aktualizaci, a to zejména s ohledem na to, že nyní je již technicky ze strany 

univerzity řešitelná možnost elektronických voleb. Plevová doplnila, že ať zasílají 

senátoři své návrhy jí a v kopii předsedkyni Sochorové ve wordu v režimu změn i 

s komentáři celých znění. Sochorová doplnila, ať posílají také místopředsedovi za SK 

Rychlému. 
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AD3-2) Chmelová požádala o posunutí původního termínu jednání AS LF OU na 

začátek zahájení AR 2020/2021. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s novým termínem jednání 1. 9. 2020.  

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD3-3) Stoch se dotázal na problematiku studentů CŽV, kdy splnili podmínky 
vzdělávání a přistoupili k přijímacímu řízení, ale test např. z fyziky jim utekl o dva 
body. Jaké mají možnosti. Proděkanka Závacká vysvětlila přijímací řízení absolventů 
CŽV dle zákona VŠ. Studenti CŽV nejsou řádnými studenty programu, studují na 
smlouvu s LF, která má své podmínky. Bohužel se každoročně setkává s tím, že si tito 
účastníci CŽV mylně vysvětlují svůj statut, byť jsou neustále upozorňováni, a nutnost 
přijímacího řízení a že smluvně je jim poskytována služba za úplatu. V případě, že 
chtějí-li se stát studenty a ukončit své snažení získání titulu, musí absolvovat přijímací 
řízení (není to dáno automaticky), následně proces uznání předmětů (není to dáno 
automaticky) a dostudovat předměty chybějící nebo neuznané a samozřejmě obhájit 
VŠKP a absolvovat úspěšně SZZk. Nelze přihlédnout k výsledkům CŽV, i když splnili 
vše, pokud nesplní podmínky přijímacího řízení.  

Sochorová poděkovala za účast na dnešním jednání AS LF OU. 

  

Další jednání AS LF OU proběhne 1. 9. 2020 v 16 hod. místnost ZY 373  

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikovala: Sochorová 

V Ostravě, 30.7.2020 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

 

 


