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Prezenční listina 

Přítomni: Dorko, Durďáková, Dvořáček, Horáček, Chmelová, Jarošová, Krupa, 
Kubančáková, Lux, Martínek, Molnárová, Mrázková, Neiser, Pálmaiová, Plevová, 
Porubän, Rychlý, Sikorová, Sochorová, Svrčinová, Šácha, Zatloukalová  

Hosté: - 

Omluveni: - 

Neomluveni: - 

Přítomných akademiků: 14 

Přítomných studentů: 8 

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

 
1. Návrh na projednání přijímacího řízení bakalářského studijního oboru Porodní 

asistentka a navazujícího magisterského oboru Komunitní péče v porodní 

asistenci. 

2. Volba kandidáta na jmenování děkanem LF OU. 
3. Různé. 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 22 senátorů (Příloha 1, prezenční listina). 

Předseda senátu (dále jména osob bez titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických 
hodností) na úvod zasedání AS LF OU všechny přivítal.  

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

Předseda senátu dále sdělil, že zápis bude k připomínkování k dispozici 27. 2. 2017, do 
14 dnů pak bude vyvěšen na stránkách OU, tj. 6. 3. 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.  

AD1) Předseda senátu seznámil přítomné senátory s požadavkem prof. Dítěte, 
pověřeného vedením LF OU, o projednání dokumentů pro přijímací řízení 
bakalářského studijního oboru Porodní asistentka a navazujícího oboru Komunitní 
péče v porodní asistenci. Požadavek byl AS LF OU zaslán v nedostatečném časovém 
prostoru. Z tohoto důvodu se senátoři ve vzájemné diskusi dohodli, že dokumenty 
budou dodatečně zaslány v elektronické podobě k podrobnému seznámení a poté 
odhlasovány per rollam. 
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AD2) V úvodu druhého bodu jednání vystoupil senátor Lux s tím, že členové AS byli 
panem předsedou na minulých dvou jednáních AS informování, že právní stanovisko 
o legálnosti složení senátu již existuje a je u pana rektora, a že je možno v této věci jej 
oslovit. Proto společně se senátorkou Mrázkovou pana rektora oslovili a on je dne 6. 
2. 2017 přijal. Vysvětlili mu jejich postoje, které vychází z výhrad a obav o správnosti 
kooptace náhradníka za odstoupivšího člena AS MUDr. Richtera a přednesli prosbu o 
seznámení se se stanoviskem právní kanceláře k uvedenému problému. Pan rektor je 
ujistil, že právní stanovisko konstatuje, že je vše v uvedené záležitosti v pořádku a že i 
on se jej drží při svých rozhodnutích. Proto se rozhodli, že nejsou již ničím limitováni a 
budou se dále plnohodnotně účastnit jednání AS včetně hlasování. 

Předseda senátu poděkoval za vystoupení senátora Luxe a představil novou členku AS 
LF OU za studentskou komoru slečnu Radku Durďákovou za odstoupivšího senátora 
Štiglera. 

Senátorka Chmelová se dotázala, zda všechny kooptace proběhly dle VaJř AS LF OU a 
zda by AS LF OU neměl o kooptacích hlasovat. Předseda senátu vysvětlil proces 
kooptací během působení tohoto senátu, a zdůraznil, že byl dodržen stále stejný 
proces (abdikace senátora, oznámení o kooptaci náhradníkovi s dotazem zda souhlasí 
s kooptací, po souhlasu kooptovaného informace AS LF OU, že byl kooptován nový 
senátor, včetně informace, za koho; vše bez časových prodlev). Senátoři odpověděli 
v rámci druhého dotazu negativně a shodli se na tom, že náhradník má právo být 
kooptován bez hlasování. Senátorka Chmelová vzala požadavek zpět.  

 

Volba kandidáta na jmenování děkanem LF OU  

Předseda senátu seznámil přítomné senátory s průběhem voleb. Přečetl postup voleb 
dle VaJř AS LF OU a seznámil senátory se způsobem hlasování. 

Bylo vydáno 22 hlasovacích lístků. Na každém hlasovacím lístku byli uvedeni oba 
kandidáti v abecedním pořadí. Hlasovací lístek byl považován za platný, byl-li upraven 
tak, že na něm zůstalo jméno maximálně jednoho kandidáta. Samotné hlasování 
proběhlo za plentou, každý člen AS LF OU poté vhodil svoji obálku do urny. Po 
ukončení tajného hlasování za dohledu volební komise byly členy volební komise 
sečteny všechny hlasy. Paní Prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. získala 7 platných hlasů; 
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. získal 9 platných hlasů; 6 hlasovacích lístků bylo 
neplatných. V prvním kole volby nezískal žádný kandidát potřebnou nadpoloviční 
většinu hlasů (12) všech členů AS LF OU. 

Do druhého kola téhož dne postoupil doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. s vyšším počtem 
hlasů. Předseda senátu seznámil přítomné senátory s průběhem voleb. Přečetl postup 
voleb dle VaJř AS LF OU a seznámil senátory se způsobem hlasování.  

Bylo vydáno 22 hlasovacích lístků. Na každém hlasovacím lístku byl uveden kandidát, 
který získal vyšší počet hlasů. Hlasovací lístek byl považován za platný, byl-li upraven 
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tak, že na něm zůstalo jméno kandidáta. Samotné hlasování proběhlo za plentou, 
každý člen AS LF OU poté vhodil svoji obálku do urny. Po ukončení tajného hlasování 
za dohledu volební komise byly členy volební komise sečteny všechny hlasy. Doc. 
MUDr. Vít Unzeitig, CSc. získal 9 platných hlasů. 13 hlasovacích lístků bylo neplatných. 
Ve druhém kole volby nezískal kandidát potřebnou nadpoloviční většinu hlasů (12) 
všech členů AS LF OU.  

Z průběhu voleb bude vyhotoven protokol. 

Předseda senátu uvedl, že AS LF OU vyhlásí dle článku 6 odst. 13 písm. a) Volebního a 
jednacího řádu AS LF OU nové volby na jmenování děkanem Lékařské fakulty 
Ostravské univerzity. Dále předseda senátu uvedl, jaký postup bude dále následovat. 
Předseda senátu uvedl, že by bylo vhodné ještě na dnešním jednání schválit 
harmonogram pro nové volby děkana LF OU. Požádal o přerušení dnešního jednání 
AS LF OU z důvodů jednání Volební komise AS LF OU za účelem vytvoření nového 
harmonogramu. Senátoři s tímto postupem souhlasili. Jednání AS LF OU bylo 
přerušeno na 5 minut. 

Z průběhu jednání Volební komise bude vyhotoven samostatný zápis. 

AD3) Předseda senátu po přestávce zahájil poslední bod jednání, a to projednání 
návrhu harmonogramu nových voleb děkana LF OU (Příloha 2). Předal slovo 
místopředsedkyni senátu Plevové, která přítomné seznámila s novým 
harmonogramem voleb děkana LF OU na období 2017-2021 z právě proběhlé schůzky 
Volební komise AS LF OU. 

Předseda senátu poděkoval a zahájil diskusi.  

Senátor Lux zmínil krátkou dobu na rozhodnutí nových kandidátů. V diskusi senátorů 
byla zmíněna připomínka posunutí vyhlášení nových voleb děkana LF OU na období 
2017-2021 o jeden týden později. Na základě diskuse byl vytvořen druhý návrh 
harmonogramu s posunutým termínem voleb o jeden týden. 

Předseda senátu uvedl oba návrhy senátorů k novému harmonogramu voleb děkana 
LF OU na období 2017-2021: 

1) Původní návrh harmonogramu Volební komise AS LF OU. 
2) Harmonogram s aktualizovanými termíny. 

Předseda senátu zahájil hlasování o 1) Původní návrh harmonogramu Volební komise 
AS LF OU. 

Hlasování: 11 pro, 10 proti, 1 zdržel se. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Poté předseda senátu zahájil hlasování o 2) Harmonogram s aktualizovanými termíny. 

Hlasování: 10 pro, 11 proti, 1 zdržel se. 

Výsledek hlasování: nesouhlas. 
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Usnesení: AS LF OU souhlasí s 1) Původní návrh harmonogramu Volební komise AS LF 
OU. 

Předseda senátu přítomným senátorům poděkoval za účast na dnešním jednání 
AS LF OU. 

 

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Dvořáček 

V Ostravě 23. 2. 2017 

 

 

Přílohy 

Příloha 1 – Prezenční listina 

Příloha 2 – Harmonogram nových voleb děkana LF OU 
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Příloha 1 
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Příloha 2 

HARMONOGRAM NOVÉ VOLBY DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU (dle článku 6 odst. 

13 písm. a) Volebního a jednacího řádu AS LF OU) 

20. 2. 2017 Zasedání AS LF OU 
Předložení návrhu harmonogramu nových voleb AS LF OU ke schválení. 

 

22. 2. 2017 Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem LF OU 
AS LF OU vyhlásí volby a stanoví termín voleb (20. 3. 2017). Současně vyzve 
akademickou obec LF OU k předložení návrhů kandidátů z řad členů akademické 
obce LF OU1 členům volební komise do 12:00 hodin dne 1. 3. 2017. 
Formulář Návrhu na kandidáta na jmenování děkanem LF OU je zpřístupněn 
na webových stránkách LF OU. Návrh musí být opatřen podpisem navrhovatele 
i podpisem navrhovaného kandidáta, stvrzujícího tímto svůj souhlas s kandidaturou. 
Návrh může podat kterýkoliv člen akademické obce LF OU. 

 

1. 3. 2017 Přijímání návrhů kandidátů na jmenování děkanem LF OU 
Volební komise ukončuje přijímání návrhů kandidátů na jmenování děkanem LF OU 
dne 1. 3. 2017 v 12:00 hodin. 
Návrhy je nutné podat v písemné podobě v zalepených obálkách kterémukoliv členu 
volební komise, který převzetí návrhu stvrdí svým podpisem na předávacím 
protokolu. Návrhy v zalepených obálkách předají členové volební komise předsedovi 
volební komise.  
Volební komise zveřejní seznam uchazečů do 2. 3. 2017.       

 

6. 3. 2017 Odevzdání CV + volebního programu navrhovaných kandidátů na 
jmenování děkanem LF OU  
Termín uzávěrky odevzdání CV a volebního programu jednotlivých kandidátů je 6. 3. 
2017 do 12:00 hodin. CV a volební program jednotlivých kandidátů je nutné 
odevzdat do doby uzávěrky předsedovi volební komise v tištěné a elektronické 
podobě (formát PDF). 
CV a volební program jednotlivých kandidátů bude zveřejněn od 8. 3. 2017.   

 

13. 3. 2017 Shromáždění akademické obce LF OU 
Předseda AS LF OU svolá na uvedený den 15:00 hodinu shromáždění akademické 
obce LF OU. Místo konání: Ostrava – Zábřeh, Syllabova 19, budova ZY, místnost 373 
(Aula). 
Prezentace kandidátů na jmenování děkanem LF OU před akademickou obcí bude 
časově omezena na 20 minut. Pořadí prezentací bude vylosováno. 

                                                           
1
 Kandidáti musí být členy akademické obce LF OU ke dni předložení návrhu kandidáta. 
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20. 3. 2017 Volba kandidáta na jmenování děkanem LF OU 
Od 17:00 hodin bude zahájena volba kandidáta na jmenování děkanem LF OU. Místo 
konání: Ostrava – Zábřeh, Syllabova 19, Budova ZY Lékařské fakulty, místnost 331. 

 

 


