
Zonča uspěl u soudu, ale senát ho znovu odvolal
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OSTRAVA Boj o Lékařskou fakultu Ostravské univerzity, která měla od července dva
děkany, je plný zvratů. V úterý dostalo vedení školy rozhodnutí soudu, že v minulosti
neplatně odvolaný Pavel Zonča má vykonávat funkci děkana. Včera ho ale akademický
senát opět odvolal. Zonča musel odejít z funkce už před dvěma lety. Obrátil se na soud a
ten letos rozhodl, že jeho odvolání je neplatné kvůli procesní chybě. Fakticky jej tím vrátil
do funkce. Tu již ale vykonával Arnošt Martínek. Aby fakultu neřídili dva lidé, vydal rektor
univerzity Jan Lata předběžné opatření, kterým dočasně zakázal Zončovi výkon funkce do
doby, než akademici znovu projednají návrh na jeho odvolání. Zonča se ale obrátil na
soud a opět uspěl. Podle rozsudku neměl rektor právo mu znemožnit výkon funkce.
Zonča včera nezvedal telefon. Pro Českou televizi uvedl: „Soud znovu potvrdil protiprávní
jednání rektora. Jedná se o cílený útok na mou osobu vedený profesorem Latou,
doktorem Dvořáčkem a dalšími. Tato mediální a právní štvanice proti mně nemá v Česku
obdoby, přičemž jsem všechny spory vyhrál.“ Rektor je na zahraniční služební cestě a k
situaci se vyjádří až po návratu. Mluvčí univerzity Adam Soustružník řekl, že rektor
respektuje rozhodnutí soudu, jímž se Zonča stal děkanem až do případného odvolání, a
také musí vydat předběžné opatření, kterým mimo výkon funkce postaví Martínka. Toho
přitom podporují zaměstnanci fakulty. Bývalý člen studentské komory akademického
senátu lékařské fakulty, který tam dnes učí, Jakub Vysocký má na věc jasný názor: „Zonču
jsme kdysi zvolili děkanem s velkou euforií a nadějí na změnu. Ta nastala, ale jinak, než
jsme si představovali. Fakulta strádala. Jsem pro, aby fakultu vedl Martínek.“ Předseda
akademického senátu Igor Dvořáček večer potvrdil, že Zonču znovu odvolali. „Ani tím to
ale nemusí skončit. Zonča se nejspíš znovu odvolá,“ nastínil. (les)
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