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Prezenční listina 

Přítomni: Dorko, Durďáková, Dvořáček, Grundmann, Chmelová, Chylíková, Kovalová, 
Krupa, Mrázková, Neiser, Pálmaiová, Plevová, Sikorová, Sochorová, Svrčinová, Šácha, 
Škerková, Rychlý 

Hosté: Závacká 

Omluveni: Bužga 

Přítomných akademiků: 13 

Přítomných studentů: 5 

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

 
1. Prospěchová stipendia 

2. Podmínky přijímacího řízeni  

a) Podmínky PŘ pro AR 2019/20 - studijní programy/obory v českém jazyce - 
parametry 

b) Podmínky PŘ pro AR 2019/20 - studijní programy/obory v zahraničí 

c) Podmínky PŘ pro AR 2019/20  Všeobecné lékařství v českém jazyce 

d) Podmínky PŘ pro AR 2019/20 - General Medicine 

e) Podmínky PŘ pro AR 2019/20 - par. 49 dost. 3 

f) Podmínky PŘ pro AR 2019/20 - absolventi CZV 

3. Mimořádné volby děkana LF OU  

4. Doplňující volby do SK AS LF OU 

5. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 17 senátorů. 

 

Předseda senátu (dále jména osob bez titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických 
hodností) na úvod mimořádného zasedání AS LF OU přivítal proděkanku Závackou.  
Současně oznámil také abdikaci místopředsedy SK Porubäna, kterou student písemně 
adresoval panu předsedovi a všem senátorům. 

Předseda senátu informoval všechny přítomné o pořízení audiozáznamu pouze pro 
potřeby zápisu.  
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Předseda senátu dále sdělil, že zápis bude k připomínkování k dispozici dle Jř AS LF 
OU, do 14 dnů pak bude vyvěšen na stránkách OU. Trvá-li někdo ze senátorů na 
doslovném znění jeho vystoupení, požádal o předání zápisu a zaslání elektronického 
textu zapisovatelce.  

Předseda senátu představil dnešní program jednání a zahájil hlasování o programu 
jednání AS LF OU.  

Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s programem jednání AS LF OU. 

 

AD1) Předseda senátu na úvod projednávaného bodu předal slovo proděkance 
Závacké, která uvedla, že každoročně na podzim předkládá AS LF OU ke schválení 
prospěchová stipendia. Vysvětlila jeho výši a počet studentů, kterých se týká. 
Připomněla, že jde o starý stipendijní řád, kdy nový bude platit až po schválení AS OU, 
zaregistrování na MŠMT a novém vnitřním předpisu OU. Dále vysvětlila problematiku 
prospěchových stipendií, způsob naplnění fondu a čerpání. 

Předseda senátu poděkoval za vystoupení a zahájil diskusi. 

Senátor Grundmann se dotázal na počet studentů s prospěchem 1,0. Proděkanka 
Závacká doplnila, že nyní přesný přehled nemá. Na příště může zjistit a uvést jen 
studijní obor, nikoliv konkrétní jméno studenta. Senátor Grundmann se dále dotázal, 
zda tomuto studentovi by mohla být poskytnuta vyšší částka stipendia. Proděkanka 
Závacká uvedla, že nikoliv, výše stipendia je dána pásmem prospěchu a první pásmo 
není rozděleno na ty s 1,0 a další. Toto by mohlo být zahrnuto až v novém 
stipendijním řádu, který se bude teprve schvalovat. Senátorka Svčinová se dotázala 
na dočerpání fondu, na kolik procent byl fond dočerpán. K tomuto dotazu 
proděkanka Závacká uvedla, že stipendijní fond se plní ze studentů, kteří studují delší 
dobu než je standardní doba studia. Toto nelze odhadnout. V průměru za rok se čerpá 
zhruba 1 200 000 Kč. Vše závisí na platbách studentů, tedy na půl ročních intervalech 
dle zaslaných informací z matriky. Předseda senátu zmínil širokou paletu možnosti 
odměňování studentů v nově navrhovaném stipendijním řádu OU. Dále proběhla 
diskuse k problematice prospěchových studií.  

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování k souhlasu prospěchových 
stipendií. 

Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s prospěchovými stipendii. 
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AD2) Předseda senátu uvedl bod jednání a předal slovo proděkance Závacké. 

AD2a) Proděkanka Závacká zdůraznila změnu, kdy dochází k posunutí termínu 
podávání přihlášek k přijímacímu řízení OU od 15. 11. 2018 do 15. 3. 2019 s tím, že LF 
OU spouští přihlášky již od 1. 11. 2018. Dále vysvětlila změnu názvu programů při 
stávajících akreditacích programů a neotevření vybraných studijních oborů.  

Byla zahájena diskuse, ve které byla diskutována problematika studentů se 
specifickými potřebami, % navýšení studentů Všeobecného lékařství z dotace MSK a 
MŠMT, nultý ročník Všeobecného lékařství. 

AD2b) Proděkanka Závacká vysvětlila projednávaný bod a zdůraznila, že podmínky 
přijímacího řízení jsou shodné s českou, anglickou a italskou verzí. 

AD2c) Proděkanka Závacká vysvětlila projednávaný bod, který se týká spolupráce 
MSK a Ukrajiny. Zdůraznila ústní pohovor z důvodu odborné terminologie. 

AD2d) Proděkanka Závacká vysvětlila projednávaných bod a vyzdvihla spolupráci 
s náborovými agenturami, se kterými byla dále prodloužena smlouva. Zdůraznila a 
vysvětlila nižší limity pro přijetí ke studiu. 

Byla diskutována problematika počtu studentů, úroveň znalostí anglického jazyka ze 
strany studentů a akademických pracovníků. 

V průběhu diskuse přišel senátor Šácha. 

AD2e) Proděkanka Závacká vysvětlila projednávaný bod. Limit pro splnění přijímacího 
řízení zůstává shodný jako v loňském roce, pouze u písemného test z fyziky byl limit 
splnění navýšen o jeden bod. 

AD2f) Proděkanka Závacká vysvětlila projednávaný bod.  

Předseda senátu ukončil diskusi a doporučil hlasování o všech bodech jako celek. 
Následně zahájil hlasování k podmínkám přijímacího řízení. 

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s podmínkami přijímacího řízení. 

 

AD3) Předseda senátu na úvod projednávaného bodu předal slovo místopředsedkyni 
senátu, která přednesla návrh harmonogramu mimořádných voleb děkana LF OU 
včetně navržených členů volební komise. Poté předseda senátu zahájil diskusi, ve 
které zmínil dotazy senátorů AS OU k situaci posledních dnů dění na LF OU.  

Senátorka Chmelová k předloženému časovému harmonogramu uvedla obavy, že 
případný kandidát nemá dostatek času k přípravě a nebude mít dostatek informací k 
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aktuálnímu personálnímu vývoji situace ve FNO, což je důležitá informace pro 
zklidnění situace a pro spolupráci LF a FNO.  

Odešla proděkanka Závacká. 

Senátorka Svrčinová uvedla, že souhlasí se senátorkou Chmelovou, že se velmi 
spěchá. Aby se někdo rozhodl, že do této rozbouřené situace půjde vést fakultu, 
kterou musí ukočírovat, dát ji lidsky dohromady, je strašně krátká doba.  

Senátor Krupa podotkl, proč bychom se měli nechat rušit v práci a neudělat volby na 
děkana LF OU v termínu, který my chceme. Protože zmiňovaní přednostové a primáři 
nás opět podpoří. Pevně tomu věří. Sám nevidí důvod, proč něco prodlužovat a proč 
si nechat mluvit do něčeho na co máme my právo rozhodovat a neudělat to tak, jak 
bychom si měli my sami svobodně rozhodnout. Sám cítí obrovskou podporu 
přednostů, primářů a lidí na LF OU.  

Senátor Neiser doplnil, že je to, co všichni říkají, pravda. To co zmiňovala senátorka 
Chmelová i senátor Krupa. Vrátil se k volbě děkana LF OU, kdy lhůta je do jisté míry 
šibeniční, ale každý týden bez děkana LF OU je pro běžně fungující fakultu, natož tu 
naší za současných podmínek úplně katastrofální. Ze všech špatných řešení bychom 
měli urychleně zvolit to, nejméně špatné, a to co nejrychleji pokročit v navrhovaném 
harmonogramu volby děkana LF OU.  

Senátor Šácha doplnil, že SK AS LF OU minulý týden svolala setkání studentů LF OU, 
kde se probírala aktuální situace na LF OU. Setkání se zúčastnilo zhruba 80 studentů. 
Jedním z dotazů bylo, kdy budeme mít legitimního děkana LF OU. Studenti volají po 
zklidnění situace a to i volbou nového děkana LF OU. Senátor Rychlý doplnil, že 
nemůžeme tušit situaci ve FNO, jak ministr rozhodne. Určitě není namístě čekat na 
jeho rozhodnutí.  

Senátor Grundmann souhlasil s vyjádřením senátorky Chmelové a shodě uvedl, že je 
to uspěchané, 3 týdny do volby děkana LF OU. Bude to vypadat špatně z venku. 
Harmonogram srovnával s harmonogramem na volbu rektora OU. Konstatoval, jestli 
nebude děkan LF OU 3 týdny, nebo 5 týdnů, vůbec nic se skoro neděje. Předseda 
senátu, senátor Krupa oponovali, že toto není pravda.  

Senátorka Durďáková doplnila, že jde o pozitivní impuls. Všichni chtějí pracovat, chtějí 
pokračovat, chtějí zlepšit reputaci LF OU v této situaci. I přesto, co se stalo, chtějí 
úspěšně mířit vpřed. Myslí si, že by to bylo pozitivní pro studenty, že se nemají čeho 
bát, LF OU se tomu ubrání. 

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o harmonogramu mimořádných 
voleb děkana LF OU. 

Hlasování: 13 pro, 1 proti, 4 se zdrželi. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s harmonogramem mimořádných voleb děkana LF OU. 
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Místopředsedkyně senátu podrobně popsala obsah a způsob vyplnění kandidátky 

mimořádných voleb děkana LF OU. Předseda senátu zahájil diskusi a navrhl volební 

komisi mimořádných voleb děkana LF OU ve složení: MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. 

(automaticky dle Jř), RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. a Bc. Daniel Šácha. Poté se dotázal 

na zájem o členství ve volební komisi, mimo již uvedené členy. Ukončil diskusi a 

zahájil hlasování o schválení volební komise jako celek pro mimořádné volby děkana 

LF OU. 

Hlasování: 15 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s volební komisí jako celek pro mimořádné volby děkana 
LF OU. 

 

AD4) Předseda senátu zahájil projednávaný bod, vysvětlil důvod, kdy SK AS LF OU 
požádala doplnění počtu svých členů z obou sekcí prostřednictvím doplňujících voleb.  

V rámci diskuse byla diskutována možnost konání elektronických voleb, kdy toto není 
ve Vř AS LF OU. Musí jít o přímé volby. Byl připomínkován čas konání voleb a 
doporučen limit pro delší otevření volební místnosti.  

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o harmonogramu doplňujících 
voleb SK AS LF OU. 

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s harmonogramem doplňujících voleb SK AS LF OU. 

 

Předseda senátu zahájil diskusi. Místopředsedkyně senátu všechny seznámila 

s průběhem doplňujících voleb SK AS LF OU a členy volební komise: RNDr. Hana 

Sochorová, Ph.D., PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., Bc. Daniel Šácha a Bc. Aneta Pálmaiová. 

Zdůvodnila vyšší počet členů volební komise doplňujících voleb SK AS LF OU. Poté se 

dotázala na zájem o členství ve volební komisi, mimo již uvedené členy. Předseda 

senátu ukončil diskusi a zahájil hlasování o schválení volební komise jako celek pro 

doplňující volby SK AS LF OU. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 4 se zdrželi. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s volební komisí jako celek pro doplňující volby SK AS LF 
OU. 



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

Strana: 6/27 

Číslo: 27 2018 Datum: 22. 10. 2018 

 

AD5-1) Předseda senátu zahájil projednávaný bod a otevřel diskusi. Senátor Rychlý 
požádal o volbu předsedy SK AS LF OU. Místopředsedkyně senátu doplnila, že musí jít 
o tajné hlasování SK AS LF OU. Senátorka Pálmaiová navrhla senátorku Durďákovou, 
která souhlasila.  

Předseda senátu ukončil diskusi a zahájil tajné hlasování o návrhu senátorky 
Durďákové jako místopředsedkyni SK AS LF OU. 

Hlasování: Tajné, bylo rozdáno celkem 5 hlasovacích lístků. 

4 pro: 4, 0 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: souhlas. 

Usnesení: SK AS LF OU souhlasí s návrhem senátorky Pálmaiové, aby se senátorka 
Durďáková stala místopředsedkyni SK AS LF OU. 

 

AD5-2) Senátorka Sochorová doplnila informaci z AS OU, kdy kvestorka OU 
předkládala schválení převodu financí, které dodatečně z MŠMT získala OU, fakultám. 
Navýšila se původní částka parametru A+K, která se rozdělila fakultám podle stejných 
pravidel jako v základním rozpočtu. Jedná se o zhruba stejnou částku, která byla 
poskytnuta v loňském roce. AS OU toto schválil. Navýšení rozpočtu LF OU by se mělo 
opět projednávat na AS LF OU. Fakultám bylo doporučeno využití tohoto navýšení do 
mzdových prostředků (na LF to tak v loňském roce bylo)  

AD5-3) Senátorka Chmelová se dotázala k zmíněné informaci v dnešním jednání AS LF 
OU, kdy prof. Jarošová jako současný statutární zástupce LF OU nemůže podepisovat 
lékařské diplomy specializačního vzdělávání. Předseda senátu toto potvrdil, kdy jde o 
novou novelu atestačního zákona. Tato informace byla následně diskutována. 

 

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

 

Další jednání AS LF OU proběhne 14. 11. 2018. 

 

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Dvořáček 

V Ostravě 31. 10. 2018 

 

Přílohy 

Příloha 1 – Prezenční listina 
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