Pokus ukončit na fakultě dvojvládí selhal
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OSTRAVA Mimořádné pondělní zasedání akademického senátu mělo ukončit zvláštní situaci,
kdy v čele Lékařské fakulty Ostravské univerzity stojí dva lidé: Pavel Zonča a Arnošt Martínek.
Na stole byla dvě řešení: odvolání jednoho z děkanů, nebo odstoupení z funkce obou. Nic z
toho se ale nestalo a senátoři se znovu sejdou do poloviny září. „Situace na fakultě je velmi
napjatá, po rozhodnutí soudu má totiž od července dva děkany. A protože zaměstnanci
fakulty se bojí návratu docenta Zonči a také výpovědí, rozhodl jsem se svolat senátory a
situaci vyřešit,“ vysvětluje předseda Akademického senátu ostravské Lékařské fakulty Igor
Dvořáček. Vyhrocenou atmosféru přirovnává k situaci před dvěma lety, kdy zaměstnanci
fakulty peticí žádali odvolání Zonči z postu děkana. Rektor univerzity Jan Lata na návrh
senátu tehdy děkana odvolal, ale soud nedávno vyhověl Zončově námitce s odkazem na
procedurální chybu a funkci mu tím vrátil. Rektor jej ale předběžným opatřením vyzval, aby
se výkonu funkce zdržel, a požádal akademický senát, aby opět projednal jeho odvolání.
Pondělního jednání se zúčastnilo 18 z 19 senátorů, ale ani jeden z děkanů. Ale protože šlo o
mimořádné zasedání, rektor Lata je upozornil, že nebyla dodržena pravidla jednacího řádu,
takže by Zonča mohl případné odvolání napadnout soudně. Proto senátoři jednání odložili.
Padl i návrh vyzvat děkany Martínka i Zonču, aby se oba dobrovolně vzdali funkce. Pak by
totiž mohl senát zvolit nového děkana. Pro výzvu ale hlasovalo jen šest senátorů a dalších 12
včetně všech studentů se postavilo proti. Tvrdili, že jsou s prací docenta Martínka spokojení a
nechtějí, aby odstupoval. Rektor senátorům sdělil, že nezruší dočasné opatření, podle
kterého Zonča nesmí funkci děkana vykonávat. „To by mělo situaci na půdě fakulty na pár
dní uklidnit,“ míní Dvořáček. „Věřím, že v nejbližším možném termínu se nám podaří v
souladu s jednacím řádem rozhodnout o jeho odvolání a situaci tak vyřešit,“ dodal šéf
senátu.

