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Prezenční listina 

Přítomni: Cvek, Dorko, Dvořáček, Chmelová, Krupa, Lipina, Mitták, Plevová, Pokorná, 
Rychlý, Římanová, Sikorová, Sochorová, Stejskal, Stoch, Šilhán, Škerková, Vaňková 

Vedení: Procházka, Závacká 

Hosté: Maďar 

Omluveni: - 

Neomluveni: -  

Přítomných akademiků: 12 

Přítomných studentů: 6 

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

 
1. Volba kandidáta na děkana LF OU 

2. Volba člena Sněmu rady VŠ za LF OU 

3. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 18 senátorů. 

 

Předsedkyně senátu Sochorová na úvod zasedání AS LF OU (dále jména osob bez titulů, 
vědeckých a vědecko-pedagogických hodností) přivítala všechny jeho členy, přivítala 
dnešní hosty. Dále doplnila, že z důvodu platných epidemiologických opatření je 
jednání přenášeno veřejně online. Fyzická přítomnost na jednání je umožněna pouze 
členům AS LF OU, pozvaným hostům, technikovi IT a zapisovatelce.   

Sochorová informovala všechny přítomné o pořizování audio záznamu pro potřeby 
zápisu, kdy v souladu s Jednacím řádem AS LF OU z důvodu sepsání si zápisu je celé 
mimořádné jednání nahráváno pouze pro potřeby zápisu. Zápis bude zpracován dle 
Jednacího řádu AS LF OU. V průběhu jednání nelze požívat další záznamy. 

Sochorová představila dnešní program jednání a zahájila hlasování o programu jednání 
AS LF OU. 

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

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 
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AD1) Sochorová uvedla bod jednání, rozprava dle Volebního řádu AS LF OU z velké části 
proběhla na akademické obci. Jeden z kandidátů se z dnešního jednání omluvil, další 
dva jsou dnes přítomni. V rámci rozpravy se dotázala na dotazy. Krupa se dotázal, zda 
je správně formulace volba „kandidáta na děkana“, a ne volba děkana. Sochorová 
upřesnila, že jde opravdu o volbu kandidáta na děkana, děkana následně jmenuje 
rektor univerzity. Do rozpravy se dále již nikdo nepřihlásil.   

Sochorová zahájila tajné hlasování volby děkana LF OU. Vysvětlila způsob úpravy 
volebního lístku. Na volebním lísku jsou dle JŘ uvedena všechna jména kandidátů. 
Volební lístek je platný, pokud na něm zůstane maximálně jedno jméno, kdy ostatní 
jména musí být přeškrtnuta. Upřesnila, že zvolený kandidát musí získat nadpoloviční 
většinu hlasů všech členů akademického senátu. 

Byl rozdáno 18 hlasovacích lístků. Po tajném hlasování bylo jednání přerušeno na dobu 
nezbytně nutnou pro přepočítání hlasovacích lístků volební komisí (Sochorová, 
Chmelová, Vaňková). Následně předsedkyně volební komise Sochorová všechny 
seznámila s výsledky tajného hlasování. 

Hlasování:  

0 platných hlasů pro PhDr. Mgr. Karla Drgáče, Ph.D. 

10 platných hlasů pro doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD., MBA, FRCPS 

8 platných hlasů doc. MUDr. Václava Procházku, Ph.D., MSc., MBA 

  

Počtem 10 platných hlasů byl zvolen kandidátem na jmenování děkana LF OU 
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS. V souladu s Volebním řádem AS LF OU 
bude dál návrh na jmenování postoupen rektorovi OU. 

Následně Sochorová poděkovala volební komisi za spolupráci. 

 

AD2) Sochorová předala slovo místopředsedkyni Plevové, která vysvětlila důvod 
předložení bodu jednání, který byl zaslán z AS OU. Návrhy kandidátů byly senátorům 
již rozeslány. K 31. 12. 2020 končí funkční období Sněmu rady VŠ. Za AS LF OU 
nominujeme jednoho člena, který následně prochází hlasováním AS OU. Každá fakulta 
OU navrhuje jednoho člena, poté AS OU navrhuje další 4 členy. Sama si dovolila 
navrhnout opět Sochorovou, která jako člen Sněmu RVŠ působí dlouhodoběje aktivní, 
v dané problematice se dobře orientuje. Další kandidáti navrženi nebyli. 

Sochorová zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí se Sochorovou jako členkou Sněmu rady VŠ. 

Hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 
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AD3-1) Sochorová uvedla bod jednání a předala slovo proděkance Závacké, která 
uvedla, že každoročně vedení fakulty na podzim předkládá AS LF OU ke schválení 
prospěchová stipendia. Sochorová návrh zobrazila všem senátorům. Závacká upřesnila, 
že letos se prospěchová stipendia řídí novým řádem oproti loňskému akademickému 
roku. Vysvětlila jeho výši a počet studentů, kterých se týká. Porovnala jeho čerpání 
oproti předchozímu akademickému roku.  

Sochorová zahájila diskusi. Škerková uvedla, že se prospěchová stipendia nevyplácí 
závěrečným ročníkům, což je demotivující. Závacká následně doplnila, že toto platilo 
ve starém Stipendijním řádu, ale v novém je to již možné. Další podmínkou je 
standardní doba studia. Doplnila, že jde o vnitřní předpis OU. My na LF OU máme pouze 
Disciplinární řád. Tato slova potvrdila i Plevová s tím, že na AS OU se tyto změny 
schvalovaly. Podnětem byly právě připomínky studentů.  

Stoch konstatoval, že se předpokládá, že se dané stále netýká studentů 
kombinovaného studia. Závacká doplnila, že jde opravdu jen o prezenční studenty a 
netýká se ani cizojazyčných studentů.  

Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s návrhem prospěchových stipendií. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD3-2) Sochorová uvedla bod jednání, potřebu aktualizace Volebního řádu a Jednacího 
řádu AS LF OU. Pro zrychlení prací navrhla zvážení zřízení legislativní komise a vysvětlila 
důvody. Zahájila diskusi. Chmelová doplnila, že o zřízení komise by bylo vhodné 
hlasovat. 

V průběhu jednání odešla Závacká. 

Sochorová poděkovala za upozornění, upřesnila, že podle Jednacího řádu to tak musí 
být, a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí se zřízením legislativní komise pro účely aktualizace 
Volebního řádu a Jednacího řádu AS LF OU. 

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 2 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Sochorová vyzvala členy k návrhům členů LK AS LF OU z řad senátorů. Plevová navrhla, 
aby bylo složení komise projednáno na dalším jednání, do kdy si členové AS rozmyslí 
nominace. 

Sochorová se dotázala, na další bod k různému. Nikdo se nepřihlásil. 



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

Strana: 4/4 

Číslo: 25 2020 Datum: 12. 10. 2020 

 

Sochorová poděkovala za účast na dnešním jednání AS LF OU.   

  

Další jednání AS LF OU proběhne 9. 11. 2020 v 16 hod., místo konání dle možností 
aktuální epidemiologické situace. 

 

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Sochorová 

 

V Ostravě 12. 10. 2020 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Protokol o volbě kandidáta na děkana 

  


