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Prezenční listina 

Přítomni: Dvořáček, Horáček, Chmelová, Krupa, Kubančáková, Lux, Martínek, 
Mrázková, Neiser, Pálmaiová, Plevová, Rychlý, Sikorová, Sochorová, Šácha, 
Zatloukalová  

Hosté: Dítě, Kozelský, Vrublová, Závacká 

Omluveni: Dorko, Jarošová, Palová, Porubän, Svrčinová, Štigler 

Neomluveni: - 

Přítomných akademiků: 11 

Přítomných studentů: 5 

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

 
1. Vystoupení děkana pověřeného vedením LF OU 
2. Vystoupení tajemníka pověřeného výkonem funkce tajemníka LF OU 
3. Návrh SK AS LF OU na zřízení bufetu - bistra 
4. Prospěchová stipendia SK říjen 2016 
5. Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018 pro studijní 

program / obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (prezenční, 
kombinovaná forma)   

6. Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018 pro studijní 
program / obor Chirurgické obory (prezenční, kombinovaná forma)   

7. Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018 pro studijní 
program / obor Ošetřovatelství / Ošetřovatelství 

8. Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018 pro studijní 
program / obor Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví 

9. Přijímací řízení absolventů Celoživotního vzdělávání Lékařské fakulty pro 
akademický rok 2017/2018 

10. Návrhy disciplinární komise 2016 
11. Návrhy stipendijní komise 2016 
12. Témata disertačních prací doktorského programu Ošetřovatelství akademický 

rok 2017/2018 
13. Přijímací řízení pro studijní programy_zahraničí - Švýcarsko 
14. Rigorózní řízení v oborech Ošetřovatelství, Studijní obor: Ošetřovatelská péče 

v geriatrii, Studijní obor: Ošetřovatelská péče v pediatrii 
15. Rigorózní řízení v oboru Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví 
16. Ustanovení volební komise 
17. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 14 senátorů. 
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Předseda senátu (dále jména osob bez titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických 
hodností) na úvod zasedání AS LF OU všechny přivítal. Přivítal pozvané hosty 
dnešního AS LF, prof. Dítěte pověřeného vedením LF OU a dr. Kozelského pověřeného 
výkonem funkce tajemníka LF OU. 

Předseda senátu informoval všechny přítomné o pořízení audiozáznamu pro potřeby 
zápisu. 

Předseda senátu dále sdělil, že zápis bude k připomínkování k dispozici 23. 12. 2016, 
do 14 dnů pak bude vyvěšen na stránkách OU, tj. 2. 1. 2017. Trvá-li někdo ze senátorů 
na doslovném znění jeho vystoupení, požádal o předání zápisu a zaslání 
elektronického textu zapisovatelce. 

Předseda senátu všechny senátory seznámil s návrhem programu AS LF OU. Na 
základě následného hlasování o programu (ANO - NE - ZDRŽEL SE) byl navrhovaný 
program schválen.  

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem programu, program AS LF OU je přijat. 

 

Senátor Lux na úvod jednání připomněl, že mu bylo v průběhu minulého jednání AS 
LF OU odepřeno předsedou promluvit v diskuzi s tím, že je diskuze uzavřena. Teprve 
následně, na popud senátorky Chmelové, nechal předseda hlasovat, jestli může 
v diskuzi vůbec vystoupit. Ze zápisu z tohoto  jednání následně jasně vyplynulo, že 
k uzavření diskuze nedošlo a konstatoval, že hlasování o tom, jestli může v diskuzi 
vystoupit, nebylo na místě. Nyní se domnívá, že odepřením senátorovi vystoupit 
došlo k hrubému porušení Volebního a jednacího řádu AS LF OU.  Při prostudování ve 
věci Volebního a jednacího řádu AS LF OU dospěl k názoru, že obsahuje mnoho 
dalších jiných nejasností, které by bylo potřeba napravit a doplnit tak, aby nevznikaly 
do budoucna žádné dohady. Ať už je to otázka možnosti vystoupení senátora v 
diskuzi, případně délky příspěvku, přítomnosti a vystoupení členů vedení fakulty a 
dalších akademických funkcionářů, přítomnost hostů, kooptace náhradníků za 
odstoupivší členy AS LF OU atd. 

V průběhu vystoupení senátora Luxe přišli na jednání senátoři Neiser a Zatloukalová, 
jednání se zúčastnilo 16 senátorů. 

Dále se senátor Lux opakovaně dotázal, zda je již k dispozici právní stanovisko ve věci 
postupu kooptace náhradníka za odstoupivšího senátora Richtera. Na vzniklou 
nejasnost poukazoval již na posledních 3 zasedáních AS LF OU. Žádal vypracování 
jasného stanoviska právní kanceláře v této záležitosti. Podle něj hrozí totiž stále velké 
riziko neplatnosti všech našich usnesení AS LF OU od okamžiku vzniku této nejasnosti. 
Toto bychom si měli uvědomit. 
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Dále senátor Lux konstatoval, že na tuto okolnost poukazoval opakovaně, a to i před 
hlasováním o odvolání děkana LF OU. Opět toto zmiňuje i před případnou volbou 
nového děkana LF OU, kde vzniká rovněž velké riziko neplatnosti takové volby. Kdo z 
uchazečů bude ochoten podstoupit volební martyrium, které nebude jednoduché, 
s tím, že jeho volba může být v budoucnu zpochybněna? Dále se dotázal, zda toto 
stanovisko existuje, nebo neexistuje, nebo se na něm pracuje. Následně uvedl, že jde 
o velmi důležitou věc, která vypadá, že souvisí s odvoláním děkana LF OU, ale souvisí 
s každým rozhodnutím AS LF OU. Tedy i s tak důležitým rozhodnutím, jako je případná 
volba nového děkana LF OU. 

Předseda senátu otevřel diskusi k připomínce senátora Luxe. Ten odpověděl, že se 
zeptal, šlo o dotaz. Místopředsedkyně senátu Plevová odpověděla, že požadavek 
senátora Luxe o doplnění textu, který nebyl zmíněn v minulém zápise, bude uveden 
v nynějším zápise. Druhou věcí je řešení problematiky kooptace, která se nyní řeší na 
úrovni rektorátu OU. Senátor Lux poté konstatoval, že zmíněná záležitost je tedy 
v řešení, ale že stále dosud žádné takové stanovisko není. Proto trval na svém, že se 
zúčastní diskuse, bude platným členem AS LF OU, ale nebude hlasovat do doby, než 
to bude úplně jasné, než bude závazné stanovisko jasné, jestli hlasování AS LF OU je 
legální či nikoliv. Toto uvedl všem na zvážení. Nebude hlasovat, ani se nezdrží během 
hlasování, proto vše uvedl na začátku dnešního jednání. 

Senátorka Mrázková následně konstatovala, že souhlasí se senátorem Luxem. Je o 
stanovisko, kdy by měla být vyřešena do nové volby děkana LF OU výše zmíněná 
situace. Volba nového děkana by neměla být jakýmkoliv způsobem napadena.  

Senátorka Chmelová se dotázala, kdo na rektorátu OU pracuje na výše zmíněné 
problematice a kdy bude konkrétní odpověď. Předseda senátu blíže vysvětlil celou 
problematiku. 

 

AD1) Předseda senátu předal slovo prof. Dítěti, který poděkoval za pozvání na jednání 
AS LF OU. Prof. Dítě zdůraznil svoji pozici, kdy není děkanem LF OU, je pouze pověřen 
řízením LF OU s pravomocemi děkana LF OU. Vstoupil do situace, která pro něj a dr. 
Kozelského je nová. Nyní je nutné situaci zklidnit, stabilizovat, odstranit nervozitu, 
zajistit chod LF OU do volby nového děkana LF OU. Oba zajímal stav hospodaření, 
projekty a smlouvy. Proto byl proveden audit. S výsledky auditu bude teprve 
seznámen.  

Prof. Dítě senátory seznámil s personálními změnami na děkanátu LF OU a 
problematikou z toho vyplývající. Prof. Dítě vyzdvihl práci proděkanky Závacké. Další 
problematikou je obsazení míst přednostů stěžejních ústavů a garantů oborů. K 
rozpočtu LF OU se vyjádří dr. Kozelský v druhém projednávaném programu zasedání 
AS LF OU. 

Předseda senátu poděkoval za vystoupení prof. Dítěti. 
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AD2) Předseda senátu předal slovo dr. Kozelskému, který poděkoval za pozvání na 
jednání AS LF OU. Zdůraznil svoji pozici, kdy nemůže komentovat rozpočet, ale musí 
LF OU dovést k závěru roku 2016, k dočerpání grantových financí, vyčerpání ze zdrojů, 
které byly LF OU přiděleny. Rozpočet LF OU pro rok 2016 nebyl schválen, proto 
vycházel z neschváleného rozpočtu pro rok 2016, ale zároveň mu byl podkladem 
rozpočet z roku 2015. V roce 2016 na LF OU došlo k rozdělení některých pracovišť, 
vznikla pracoviště nová. Finance, které LF OU byly přiděleny, byly nějakým způsobem 
navrženy k čerpání. Dále přiblížil senátorům konkrétní čerpání všech pracovišť LF OU. 
Některá pracoviště LF OU jsou v kladných číslech, některá v záporných. Byl nastíněn 
způsob pokrytí čerpání rozpočtu ztrátových pracovišť LF OU. Byla přiblížena 
problematika grantů, zejména jejich nevyčerpané dotace, vzhledem ke končícímu 
roku 2016. Zdůraznil skutečnost, že nechce zavádět nové věci, ale chce řádně 
dočerpat přidělené finance a pokračovat ke spokojenosti všech pracovišť LF OU. 

Předseda senátu poděkoval za vystoupení a otevřel diskusi. 

Senátorka Chmelová se dotázala na neschválený rozpočet 2016, na shrnutí jeho 
důsledků vzhledem ke konci roku 2016 pro LF OU. Dr. Kozelský odpověděl, že 
nedokáže jednoznačně toto vysvětlit. Následně rozebral možnosti, které by nemusely 
či mohly mít dopad na LF ze strany AS a OU.   

Dále se senátorka Chmelová dotázala na finance projektu Cvičné nemocnice a jeho 
přidělenou dotaci z města Ostravy. Dr. Kozelský odpověděl, že finance byly na 
zpracování projektové dokumentaci za účelem získání stavebného povolení.  

Předseda senátu poděkoval a dotázal se dr. Kozelského na výsledek auditu, zda jej 
budou mít senátoři k dispozici. Dr. Kozelský upřesnil, že AS LF OU jej bude mít 
k dispozici. Dr. Kozelský ještě připomněl, že jsou nyní ve fázi schvalování projekty na 
rok 2017, vedoucí pracovišť LF OU byli již seznámeni s touto problematikou.  

Předseda senátu poděkoval za vystoupení. 

 

AD3) Předseda senátu předal slovo SK AS LF OU. Senátor Šácha přednesl 
problematiku stravování na LF OU. Dr. Kozelský požádal o zaslání nabídek na 
stravování, které budou řešeny v lednu 2017 během společného setkání SK AS LF OU. 

Senátorka Chmelová podpořila návrh SK AS LF OU. 

Senátor Martínek uvedl, že v době, kdy byl děkanem LF OU, se vedení o zřízení bufetu 
snažilo, ale studenti SK AS LF OU byli proti zřízení. Vše je uvedeno v zápisech.  

Předseda senátu uzavřel diskusi a konstatoval, že návrh SK AS LF OU bude 
v lednu 2017 projednán s dr. Kozelským. 
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AD4) Předseda senátu informoval o zaslaných materiálech a otevřel diskusi k danému 
bodu.  

Senátorka Sochorová se dotázala dr. Kozelského na výši financí ve stipendijním fondu 
LF OU. Tato informace nebyla v podkladech uvedená. Na položenou otázku 
odpověděl prof. Dítě, že jde o částku 1,5 mil. Kč. 

Předseda senátu se dotázal na další diskusi. 

Předseda senátu zahájil hlasování pro přijetí návrhu prospěchových stipendií, jak bylo 
předloženo AS LF OU. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Dva členové AS LF OU nehlasovali. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU schválil návrh prospěchových stipendií, jak mu bylo předloženo. 

 

AD5) Předseda senátu informoval o zaslaných materiálech a otevřel diskusi k danému 
bodu.  

Předseda senátu zahájil hlasování pro přijetí Informace o přijímacím řízení pro 
akademický rok 2017/2018 pro studijní program / obor Hygiena, preventivní lékařství 
a epidemiologie (prezenční, kombinovaná forma). 
   
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Dva členové AS LF OU nehlasovali. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU schválil návrh Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 
2017/2018 pro studijní program / obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 
(prezenční, kombinovaná forma). 

 

AD6) Předseda senátu informoval o zaslaných materiálech a otevřel diskusi k danému 
bodu.  

Předseda senátu zahájil hlasování pro přijetí Informace o přijímacím řízení pro 
akademický rok 2017/2018 pro studijní program / obor Chirurgické obory (prezenční, 
kombinovaná forma). 
   
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Dva členové AS LF OU nehlasovali. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU schválil návrh Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 
2017/2018 pro studijní program / obor Chirurgické obory (prezenční, kombinovaná 
forma). 

 



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

Strana: 6/7 

Číslo: 7 2016 Datum: 19. 12. 2016 

 

AD7) Předseda senátu informoval o zaslaných materiálech a otevřel diskusi k danému 
bodu.  

Předseda senátu zahájil hlasování pro přijetí Informace o přijímacím řízení pro 
akademický rok 2017/2018 pro studijní program / obor Ošetřovatelství / 
Ošetřovatelství.   
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Dva členové AS LF OU nehlasovali. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU schválil návrh Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 
2017/2018 pro studijní program / obor Ošetřovatelství / Ošetřovatelství. 

 

AD8) Předseda senátu informoval o zaslaných materiálech a otevřel diskusi k danému 
bodu.  

Předseda senátu zahájil hlasování pro přijetí Informace o přijímacím řízení pro 
akademický rok 2017/2018 pro studijní program / obor Veřejné zdravotnictví / 
Ochrana veřejného zdraví. 
   
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Dva členové AS LF OU nehlasovali. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU schválil návrh Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 
2017/2018 pro studijní program / obor Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného 
zdraví. 

 

AD9) Předseda senátu informoval o zaslaných materiálech a otevřel diskusi k danému 
bodu.  

Předseda senátu zahájil hlasování pro přijímací řízení absolventů Celoživotního 
vzdělávání Lékařské fakulty pro akademický rok 2017/2018. 
   
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Dva členové AS LF OU nehlasovali. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU schválil návrh přijímací řízení absolventů Celoživotního vzdělávání 
Lékařské fakulty pro akademický rok 2017/2018. 

 

AD10) Předseda senátu informoval o zaslaných materiálech a otevřel diskusi 
k danému bodu.  

Předseda senátu zahájil hlasování pro Návrhy disciplinární komise 2016. 
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Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Dva členové AS LF OU nehlasovali. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU schválil Návrhy disciplinární komise 2016. 

 

AD11) Předseda senátu informoval o zaslaných materiálech a otevřel diskusi 
k danému bodu.  

Předseda senátu zahájil hlasování pro Návrhy stipendijní komise 2016. 
   
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Dva členové AS LF OU nehlasovali. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU schválil Návrhy stipendijní komise 2016. 

 

AD12) Předseda senátu informoval o zaslaných materiálech a otevřel diskusi 
k danému bodu.  

Předseda senátu zahájil hlasování pro Témata disertačních prací doktorského 
programu Ošetřovatelství akademický rok 2017/2018. 

  
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Dva členové AS LF OU nehlasovali. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU bere na vědomí Témata disertačních prací doktorského programu 
Ošetřovatelství akademický rok 2017/2018 

 

AD13) Předseda senátu informoval o zaslaných materiálech a otevřel diskusi 
k danému bodu.  

Předseda senátu zahájil hlasování pro Přijímací řízení pro studijní programy zahraničí 
– Švýcarsko. 

  
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Dva členové AS LF OU nehlasovali. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU schválil Přijímací řízení pro studijní programy zahraničí – 
Švýcarsko. 

 

AD14) Předseda senátu informoval o zaslaných materiálech a otevřel diskusi 
k danému bodu.  
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Předseda senátu zahájil hlasování pro Rigorózní řízení v oborech Ošetřovatelství, 
Studijní obor: Ošetřovatelská péče v geriatrii, Studijní obor: Ošetřovatelská péče 
v pediatrii 
  

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Dva členové AS LF OU nehlasovali. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU schválil Rigorózní řízení v oborech Ošetřovatelství, Studijní obor: 
Ošetřovatelská péče v geriatrii, Studijní obor: Ošetřovatelská péče v pediatrii. 

 

AD15) Předseda senátu informoval o zaslaných materiálech a otevřel diskusi 
k danému bodu.  

Předseda senátu zahájil hlasování pro Rigorózní řízení v oboru Odborný pracovník v 
ochraně veřejného zdraví. 
  

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Dva členové AS LF OU nehlasovali. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU schválil Rigorózní řízení v oboru Odborný pracovník v ochraně 
veřejného zdraví 

 

AD16) Předseda senátu informoval o zaslaných materiálech. Dále doplnil, že volební 
komise se skládá z předsedy a 2 zástupců z každé sekce. Volební komise do 5-ti 
pracovních dnů zveřejní harmonogram voleb. Po zvolení členů volební komise 
požádal o jejich vyčkání na další jednání s návrhem termínů. Předsedou volební 
komise je dle VaJ řádu AS LF OU předseda AS LF OU. 

Předseda senátu otevřel diskusi k danému bodu.  

Senátor Martínek navrhl místopředsedkyni Plevovou za akademickou komoru AS LF 
OU. 

Senátorka Pálmaiová navrhla senátora Šáchu za SK AS LF OU. 

Senátor Lux se odvolal na připomínku, kterou měl v úvodu dnešního jednání AS LF OU 
na chybějící detaily Volebního a jednacího řádu AS LF OU. Místopředsedkyně Plevová 
dodala, že je nutné Volební a jednací řád LF OU přepracovat z důvodu novely VŠ 
zákona. V současné době je ve fázi zpracování i v AS OU. 

Předseda senátu zahájil hlasování o navržení místopředsedkyně Plevové jako člena 
volební komise z akademické sekce.  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Dva členové AS LF OU nehlasovali. 

Výsledek hlasování: souhlas. 
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Usnesení: AS LF OU souhlasí s navržením místopředsedkyně Plevové jako člena 
volební komise za akademickou sekci AS LF OU. 

 

Předseda senátu zahájil hlasování o navržení senátora Šáchy jako člena volební 
komise ze studentské sekce.  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Dva členové AS LF OU nehlasovali. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s navržením senátora Šáchy jako člena volební komise za 
studentskou sekci AS LF OU 

 

AD17) Předseda senátu otevřel diskusi k danému bodu. Prof. Dítě požádal o 
projednání neuvedeného materiálu Informace o přijímacím řízení pro AR 2017/2018 
Všeobecné lékařství prezenční forma v anglickém jazyce. Dále požádal předsedu 
senátu o předání vyjádření proděkance Závacké. 

Předseda senátu zahájil hlasování o vystoupení proděkanky Závacké.  

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Dva členové AS LF OU nehlasovali. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s vystoupením proděkanky Závacké. 

 

Proděkanka Závacká uvedla, že projednávaný materiál byl zaslán k 1. 11. 2016 
v říjnových materiálech přijímacích řízení všech oborů LF OU. Nyní je předkládán 
znovu, a to se změnou v přijímacím pohovoru. Zdůraznila shodnost přijímacího řízení 
pro obě jazykové mutace. Pro anglickou mutaci byl navíc schválen ústní pohovor, nyní 
je změna na písemný test, který je shodný s českou mutací. Jde o narovnání deklarace 
dle akreditačního spisu. Jde o odstranění ústního pohovoru, o změnu podmínek 
přijímacího řízení, které musí projednat AS LF OU.  

Předseda senátu otevřel diskusi.  

Senátorka Chmelová se dotázala, zda o výše uvedeném se již hlasovalo per rollam a 
chce se ujistit, že jedinou změnou je odstranění ústního pohovoru a narovnání na 
stejnou úroveň jako přijímací řízení v jazyce českém. Proděkanka Závacká toto 
potvrdila. Dále se senátorka Chmelová dotázala na důvod doplnění bývalého děkana 
LF OU na ústní pohovor, nebo proč byl zařazen. Proděkanka Závacká doplnila, že o 
toto bývalý děkan LF OU požádal.  

Proděkanka Závacká přiblížila problematiku přijímacího řízení oboru Všeobecného 
lékařství nejen na LF OU, ale také na všech LF OU v ČR. 
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Senátor Neiser se dotázal na ověření komunikační znalosti v anglickém jazyce u 
uchazečů. Proděkanka Závacká dodala, že je doporučeno, nikoliv nařízeno, aby měli 
minimálně znalost B2.  

Senátorka Chmelová se dotázala na počet přijatých studentů. Proděkanka Závacká 
uvedla, že maximálně 30 studentů. 

 

Předseda senátu zahájil hlasování o změně přijímacího řízení pro akademický rok 
2017/2018 pro studijní program/obor Všeobecné lékařství – General Medicine 
(prezenční forma, výuka – v AJ).  

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Dva členové AS LF OU nehlasovali. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí se změnou přijímacího řízení pro akademický rok 
2017/2018 pro studijní program/obor Všeobecné lékařství – General Medicine 
(prezenční forma, výuka – v AJ). 

Senátorka Chmelová se dotázala na harmonogram voleb nového děkana LF OU. 
Předseda senátu přiblížil podrobnosti v souvislosti s volbou nového děkana LF OU. 

 

Další jednání AS LF OU proběhne 30. 1. 2017 v 16 hod. 

 

Zapsala: Babičová, Plevová 
Verifikoval: Dvořáček  
V Ostravě 28. 12. 2016 
 
Přílohy  
Příloha 1 – Prezenční listina1 

Ostatní přílohy (materiály) uvedené v tomto Zápise k jednotlivým bodům programu 
jsou přístupné akademické obci LF OU na Portálu OU, jako přílohy k tomuto zápisu.  

  

                                                           
1
 Chyba v tiskopisu: v naskenovaném dokumentu Prezenční listina z mimořádného jednání Akademického 

senátu LF bylo překopírováno slovo „mimořádného“ z jiného jednání, které mělo být pro jednání 19. 12. 2016 
vypuštěno. Správný název: Prezenční listina z jednání Akademického senátu LF. 
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