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Prezenční listina 

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

Hosté: Havrlant, Jarošová, Lata, Maďar, Školoudík, Závacká 

Omluveni: Dorko 

Neomluveni: - 

Přítomných akademiků: 11 

Přítomných studentů: 6 

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

 
1. Podmínky přijímacího řízení pro AR 2021/22, Bc. a NMgr. obory 

2. Návrhy členů Stipendijní komise LF OU 

3. Návrhy členů Disciplinární komise LF OU 

4. Změna Jednacího řádu Vědecké rady LF OU 

5. Změna Statutu LF OU 

6. Změna Opatření děkana – Organizační řád LF OU 

7. Seznámení děkana LF Ou se záměrem jmenovat proděkany 

8. Aktualizace složení členů Vědecké rady LF OU 

9. Různé 

 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 16 senátorů online v prostředí MS Teams, 
přenos byl veřejný. 

Předsedkyně senátu Sochorová na úvod online zasedání AS LF OU (dále jména osob 
bez titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických hodností) přivítala všechny jeho členy, 
přivítala dnešní hosty.  

Sochorová informovala všechny přítomné o pořizování audio záznamu pro potřeby 
zápisu, kdy v souladu s Jednacím řádem AS LF OU je celé online jednání nahráváno 
pouze pro potřeby zápisu. Zápis bude zpracován dle Jednacího řádu AS LF OU. 
Vysvětlila způsob dnešního online jednání a způsob veřejného a tajného hlasování. 

Sochorová představila dnešní program jednání a zahájila hlasování o programu jednání 
AS LF OU. 
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Usnesení: AS LF OU souhlasí s programem jednání AS LF OU. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel.  

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD1-A) Sochorová uvedla bod jednání, vysvětlila že je bod rozdělen na bakalářské a 

navazující magisterské programy, které se budou schvalovat samostatně, protože jsou 

zveřejněny v samostatných dokumentech. Následně předala slovo proděkance 

Závacké, která uvedla, že každoročně v tuto dobu jsou předkládány podmínky pro 

přijímací řízení. Letos bude centrálně na OU spuštěno přijímací řízení od 15. 11. 2020 

do 15. 3. 2021, kdy musí být dodržena minimální 4 měsíční lhůta pro podávání 

přihlášek. Podmínky přijímacího řízení byly senátorům včas předloženy. Dále doplnila, 

že již v loňském roce byly podmínky přijímacího řízení předloženy v nové přehledné 

podobě. Schvaluje je AS LF OU, následně vydává děkan LF OU ve formě Opatření 

děkana LF OU. Podoba je přehledná, v případném dodatku je možno vidět změny 

k doplnění. Popsala jednotlivé studijní programy, podrobně vysvětlila jednotlivé části 

rámcových podmínek přijímacích okruhů, počty přijímacích uchazečů. Stávající studijní 

obor Radiologický asistent nyní v přijímacím řízení není, právě probíhá příprava nové 

akreditace. Zmínila Opatření děkana LF OU, které bylo platné před 2 lety, kdy bylo 

možné zohlednit v odvolacím řízení jiné podmínky. Nyní se bude vycházet z nového 

Opatření rektora OU, Řád přijímacího řízení OU, aktualizuje se, během tohoto týdne by 

mělo být podepsáno, doplněno o jednací číslo, číslo opatření. Dokument Opatření 

děkana k odvolacímu řízení nebude zahrnut do právě schvalovaného dokumentu 

podmínek přijímacího řízení, neboť je nutné dohlédnout na soulad s novým Opatřením 

rektora OU.  

Během vystoupení se online připojil Mitták, Dvořáčkovi v době projednávání bodu 

online spojení vypadlo, nehlasoval. 

Sochorová zahájila diskusi, do které se nikdo nepřihlásil a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje podmínky přijímacího řízení pro AR 2021/2022 pro Bc. 
studijní programy. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 
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AD1-B) Sochorová uvedla podbod jednání, předala slovo proděkance Závacké, která 

opět podrobně popsala jednotlivé části rámcových podmínek přijímacího řízení 

navazujících magisterských programů. Jsou ve shodné podobě jako u bakalářských 

programů. Doplnila, že nyní je nově akreditován program Intenzívní péče.  

Sochorová zahájila diskusi. Proděkanka Závacká požádala senátory, zda by byla stejně 

jako v předchozím období odhlasována možnost schvalování dalších podmínek 

přijímacího řízení formou per rollam, pokud by to nebylo z časových důvodů možné 

prezentovat prezenčně.  

Během vystoupení se online připojil Dvořáček, online jednání se účastnilo 17 senátorů.  

Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje podmínky přijímacího řízení pro AR 2021/2022 pro 
navazující Mgr. studijní programy. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s projednáváním dalších dodatků k podmínkám 
přijímacího řízení pro AR 2021/22 formou per rollam.  

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD2) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo děkanovi LF, který následně požádal 

proděkanku Závackou o přednesení bodu. Závacká upřesnila, že zákonem je dáno 

funkční období Disciplinární komise na dobu 2 let. Stipendijní komise není povinná ze 

zákona, je dána Statutem LF OU jako poradní orgán děkana LF OU. V rámci chodu 

fakulty se její činnost osvědčila, předkládá návrhy děkanovi LF OU. Kontroluje čerpání 

stipendijního fondu. Nyní její platnost končí. Členové z řad akademických pracovníků 

zůstávají, dochází ke změně na pozici studentů, volí se zároveň i náhradníci.  

V průběhu jednání se odpojil Krupa, online jednání se účastnilo 16 senátorů.  

Sochorová zahájila diskusi, do které se nikdo nepřihlásil a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje složení Stipendijní komise LF OU dle předloženého 
návrhu. 

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
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Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

AD3) Sochorová uvedla bod jednání, zdůraznila povinnost tajného hlasování. 

Upřesnila, že zákon 188/2020 v případě vyhlášení nouzového stavu umožňuje 

akademickým orgánům, pokud si to odhlasují, hlasovat veřejně i o záležitostech, které 

by měly být podle ostatních předpisů hlasovány tajně. Pokud by nastal technický 

problém s tajným hlasováním, tak pokud to AS LF OU odhlasuje, můžeme rozhodnout 

hlasovat o Disciplinární komisi LF OU veřejně. Dále předala slovo děkanovi LF, který 

následně požádal proděkanku Závackou o přednesení bodu jednání. Závacká 

informovala členy AS LF, že navržení členové Disciplinární komise byli již osloveni, byla 

jim vysvětlena její funkce, s návrhy souhlasili. V posledním roce se komise scházela 

z důvodu potřeby častěji. Vysvětlila oslovení členů, potřebu náhradníků a význam 

komise. Předsedu komise si volí její členové až na svém prvním jednání. 

Sochorová zahájila diskusi, do které se nikdo nepřihlásil. Sochorová navrhla hlasovat o 
složení komise  jako celku a zahájila tajné hlasování. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje složení Disciplinární komise LF OU dle předloženého 
návrhu. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 2 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD4) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo děkanovi LF OU, který bod uvedl a 
vysvětlil, že dochází ke změně Jednacího řádu VR LF OU zejména v doplnění možnosti 
vzdáleného jednání, hlasování per rollam, hlasování formou online včetně tajného 
hlasování. Navržené změny zdůvodnil.  

Sochorová zahájila diskusi. Děkan LF OU dále doplnil, že zasedání VR LF OU je do 
budoucna pravidelně naplánováno na každou druhou středu každý druhý měsíc ve 
13 hod. Následující jednání je v plánu mimořádně již online 25. 11. 2020. Poslední 
jednání proběhlo v květnu 2020. Sochorová doplnila, že tento dokument je nutné 
následně nechat schválit AS OU.  

V průběhu jednání se odpojil Stejskal. 

Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí se změnou Jednacího řádu Vědecké rady LF OU. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 



LF OU Ostrava 
Z Á P I S 

z jednání Akademického senátu LF OU 

Strana: 5/9 

Číslo: 26 2020 Datum: 9. 11. 2020 

 

AD5) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo děkanovi LF OU, který upřesnil, že 
změny prošly právním oddělením. Došlo ke změnám zejména v článku 15 a 25. 
Následně změny senátorům podrobně vysvětlil. Změny jsou shodné s Organizačním 
řádem LF OU. Vyplývají jednak z potřeby akceptace výhrad NAÚ k akreditačnímu spisu 
VL a také výraznější potřebě podpory VaV.  

V průběhu jednání se připojil Stejskal, online jednání se účastnilo 16 senátorů.  

Sochorová zahájila diskusi, ve které senátoři diskutovali o spolupráci nově navrženého 
Centra zdravotnického výzkumu s potencionálnímu navrhovateli projektů, grantů ve 
spolupráci FNO a LF OU. Děkan LF OU potvrdil, že Centrum zdravotnického výzkumu 
bude nově nejen zajišťovat komplexní podporu vědeckým týmům, ale bude řešit i své 
vlastní projekty. Dále byla diskutována souběžnost aktivit náměstka VaV ve FNO a 
fungování Centra zdravotnického výzkumu, problematika afiliace publikací pod 
hlavičkou FNO a zároveň LF OU. Senátoři se shodli, že v tomto případě jde o 
dlouhodobou problematiku.   

V průběhu diskuse odpovídal na dotazy ředitel FNO a pověřený proděkan Školoudík. 

Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí se změnou Statutu LF OU. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 2 se zdrželi 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD6) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo děkanovi LF OU, který vysvětlil, že 
jde v první řadě o harmonizaci struktury pracovišť FNO a LF OU, vytvoření Centra 
zdravotnického výzkumu. V první řadě struktura odpovídá předpokladu, že pokud jde 
o kliniku/centrum, je garant oboru docent/profesor. Tam kde není, jedná se o oddělení, 
které patří pod kliniku. Ukázal začlenění nového Centra zdravotnického výzkumu, které 
bylo projednáváno již v předcházejícím bodě.  

Sochorová zahájila diskusi, doplnila že Organizační řád je Opatření děkana a nemusí jej 
AS LF OU schvalovat. Již předcházející děkan LF OU ale toto opatření vždy předkládal 
ke schválení, současný děkan LF OU na dané navazuje. 

Cvek se dotázal na duplicitní kompetence, jejich rozdělení mezi proděkana VaV a 
ředitele Centra zdravotnického výzkumu. Děkan LF OU doplnil, že ředitel Centra 
zdravotnického výzkumu bude na úrovni proděkana VaV, je součástí malého kolegia 
děkana. Funkčně tedy bude na pozici proděkana, ale nebude používat funkci proděkan, 
ale ředitel. Dále potvrdil, že jde o jednu a tu stejnou osobu.  

Stejskal se dotázal, zda je ředitel v této funkci některé LF v ČR, zda nám to uzná NAÚ. 
Proděkan se nerovná ředitel. Děkan LF OU doplnil, že v zahraničí to takto funguje. 
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Proděkanka Závacká doplnila, že NAÚ zajímá struktura pracoviště LF OU z hlediska 
odbornosti, z hlediska garance a vědecko-výzkumné činnosti národního rozměru. 
Nikde není určeno, kdo má být ve vedení jedné či druhé organizace.   

Šilhán doplnil, že se ztratil v diskutovaném. Máme ředitele Centra zdravotnického 
výzkumu, který nahrazuje proděkana VaV a má stejné kompetence, žádný proděkan 
nad ním není. Současně v organizačním řádu ale máme funkci proděkana pro VaV, a 
tomu nerozumí. 

Děkan LF OU odpověděl, že neví, do jaké míry na závadu, že je uveden ve struktuře 
proděkan pro VaV. Pokud bychom ale zjistili, že z nějakého důvodu je taktickém jej mít, 
i když by byl současně ředitelem Centra zdravotnického výzkumu, tak bychom klausuli 
využili, tedy pokud by to byl problém, tak bychom to zpět vrátili. V Organizačním řádu 
to takto může zůstat, formálně by místo zůstalo neobsazeno. Šilhán podotkl, že je 
zvláštní schvalovat něco, co není srozumitelné a nevíme, jak to bude, tak by bylo dobře 
schvalovat něco, co je již nějak utříděné a plně srozumitelné a nezasívá zmatek. Můžou 
být obě funkce, to není nic proti ničemu, nebo by měly být dané kompetence. Proto 
upozornil na nesoulad, může se upravit později. 

V průběhu diskuse se připojil Krupa, online jednání se účastnilo 17 senátorů.  

Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí se změnou Statutu LF OU. 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 5 se zdrželo 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

AD7) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo děkanovi LF OU, který uvedl, že jeho 
klíčovou prioritou stability LF OU jsou dobře fungující všechna čtyři administrativní 
oddělení, které spadají pod proděkany LF OU, respektive ředitele Centra 
zdravotnického výzkumu. Dále děkan LF OU představil složení proděkanů, zdůvodnil 
nové pozice dvou proděkanů, což prezentoval již ve svém volebním programu.   
Vzhledem k abdikaci dvou předcházejících proděkanů LF OU a po vzájemné domluvě 
byly pověřeny v dalším působení dvě stávající proděkanky Jarošová a Závacká. 
Ředitelem Centra zdravotnického výzkumu bude Školoudík a proděkanem 
specializačního vzdělávání byl pověřen Mitták. Zároveň zdůvodnil výběr proděkanů a 
ředitele. Dva zbývající proděkani budou upřesněni později. Toto bude opět předloženo 
AS LF OU.  

Sochorová poděkovala a zahájila diskusi. Upřesnila, že toto není bod, o kterém by se 
hlasovalo, ale AS LF OU se pouze vyjadřuje k záměru děkana LF OU jmenovat 
proděkany. Dvě jejich nové pozice jsou zatím neobsazené.  

Stejskal se dotázal na rozdíl mezi jmenováním a pověřením. Děkan LF OU doplnil, že 
pověřením je dočasně zajištěn nezbytně nutný chod oddělení. Po projednání a 
vyjádření AS LF OU bude proděkany jmenovat. Dosud jsou všichni pověřeni.  
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Dvořáček se dotázal, zda byl osloven, zda byla nabídnuta funkce Procházkovi. Děkan LF 
OU odpověděl, že jednání probíhají. Plánuje využít jeho schopnosti v pozici, která se 
blíží agendě VaV. Je to otázkou dalšího jednání. 

Sochorová dále uvedla, že novým garantem studijního programu Všeobecného 
lékařství je Školoudík. Děkan LF OU doplnil, že v den volby nového děkana LF OU 
abdikoval Procházka také na post garanta Všeobecného lékařství. Z tohoto důvodu 
muselo dojít k rychlé náhradě. Vzhledem k okolnostem byl novým garantem osloven 
Školoudík, který s tím souhlasil.   

Školoudík doplnil, že nás čeká velmi těžká práce k znovu akreditování. Je zde mnoho 
problémů, se kterými je nutné vypořádat se. Věří, že se to povede. Požádal všechny 
zainteresované o spolupráci, bez níž akreditaci nezvládneme.  

Stejskal podotkl, že hlavním úkolem týmu děkana LF OU je odeslání a získání akreditace 
VL. Dále komentoval nutnost tohoto potřebného rozhodnutí a zhodnotil případné 
neudělení akreditace vzhledem k dalšímu vývoji LF OU. 

Děkan LF OU se zmíněným souhlasil, doplnil spolupráci vedení LF OU a FNO. Osobně si 
nedovede představit, že by akreditace nevyšla.  

Ředitel FNO Havrlant potvrdil vystoupení Stejskala a děkana LFOU. Doplnil, že zástupce 
FNO je součástí pracovní skupiny, která má za úkol připravit podklady pro jednání 
hodnotící komise NAÚ. V současné době nastupuje krizový management, s krátkou 
lhůtou pro přípravu. Pracovní skupina se schází pravidelně každých 14 dnů.  

Školoudík souhlasil, přípravy a schůzky stále probíhají. Cílem je přijetí nových studentů 
k 1. 9. 2021.  

Sochorová ukončila diskusi a navrhla usnesení, zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU bere na vědomí nové složení vedení LF OU představené děkanem 
LF OU a nového garanta studijního programu Všeobecné lékařství. AS LF OU vyslovuje 
podporu novému vedení LF OU ve snaze o včasné dokončení procesu opětovného 
získání akreditace Všeobecného lékařství zejména prostřednictvím posílení vzájemné 
spolupráce LF OU a FN Ostrava s podporou vedení OU. 

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Po ukončení hlasování se odpojila Plevová, online zůstalo 16 senátorů. 

AD8) Sochorová uvedla bod jednání. Doplnila, že půjde o tajné hlasování, v případě 
potřeby by bylo možno využít již dnes zmíněnou výjimku zákona 188. Děkan LF OU 
vysvětlil důvody abdikace Dítěte, Martínka a Dorka a důvody návrhu odvolání 
Janosche, Šebákové, tj. členů VR LF OU, kteří byli jmenování z titulu své funkce, kdy 
svoje funkce již nezastávají. Nově navrženými členy VR LF OU jsou Svrčinová, Šellong 
z titulu své funkce. Několik stávajících externích členů VR LF OU se stalo členy interními. 
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Proto v rámci zachování poměru rozložení členů, je dalším navrženým externím členem 
Slaný, bývalý děkan ZSF OU. 

Sochorová doplnila, že se zákona se stal členem VR LF OU a jejím předsedou děkan LF 
OU.  

Sochorová zahájila tajné hlasování, které bylo rozděleno na dvě části. A část odvolání a 
jmenování nových členů. V tajném hlasování bylo doručeno 15 hlasů senátorů. 

  

Usnesení: AS LF OU souhlasí s odvoláním členů Vědecké rady LF OU. 

Hlasování:  Janosch  13 pro  1 proti  1 se zdržel 

Hlasování:  Šebáková  13 pro  1 proti  1 se zdržel 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s jmenováním nových členů Vědecké rady LF OU. 

Hlasování:  Slaný   9 pro  4 proti  2 se zdrželi 

Hlasování:  Schellong  10 pro  4 proti  1 se zdržel 

Hlasování:  Svrčinová  13 pro  1 proti  1 se zdržel 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato 

 

AD9-1) Sochorová uvedla bod jednání, potřebu aktualizace Volebního řádu a Jednacího 
řádu AS LF OU. Nyní je připraven Jednací řád AS OU, na dalším jeho jednání by mělo 
dojít ke schválení. Následně může dojít k aplikaci na ten náš. Volební řád AS OU se bude 
aktualizovat. Následně dojde k aktualizaci u nás. V této souvislosti bylo na minulém 
zasedání diskutováno jmenování členů Legislativní komise AS LF OU. Její členové by 
pracovali na aktualizaci Volebního a Jednacího řádu AS LF OU. Navrhla Plevovou, která 
se ale již z dnešního online jednání odhlásila. Plevová velmi dobře zná projednávání 
obou řádu na AS OU. Požádala senátory o zvážení členství v této komisi. Zatím tento 
bod navrhla odložit a vrátit se k němu později, aby mohlo být slovo předáno hostům. 

V průběhu jednání se odpojila Chmelová, online zůstalo 15 senátorů. 

AD9-2) Sochorová uvedla, že na příští jednání AS LF OU bude pozvána tajemnice LF OU. 

AD9-3) Závacká doplnila, že z minulého jednání AS LF OU má jeden rest, a to informaci 
o výplatě prospěchového stipendia absolventům. Podle nového stipendijního řádu je 
toto již možné. Na minulém jednání bylo předloženo prospěchové stipendium pouze 
pro stávající studenty, nikoliv absolventy. Vysvětlila jeho výši a počet studentů, kterých 
se týká. Doplnila, že letos jde o nejvyšší částku, která kdy byla studentům vyplacena. 

Závacká se z online jednání odpojila. 
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AD9-4) Ředitel FNO Havrlant doplnil, že byla zahájena práce na přípravě nové smlouvy 
o spolupráci mezi FNO a LF OU z pohledu jednotlivých studijních programů. Dále 
informoval, že k 2. 11. 2020 nastoupil do FNO nový přednosta Interní kliniky 
prof. Václavík. 

Sochorová poděkovala za vystoupení. Poté se ředitel FNO Havrlant z jednání odpojil. 

AD9-5) Sochorová požádala Školoudíka o stručné seznámení se stavem přípravy 
akreditačního spisu, co se podařilo, co se chystá. Školoudík doplnil, že je před námi 
spousta práce. Popsal novinky, o které bude akreditační spis doplněn a jeho další 
problematiku k řešení.  

Stejskal požádal o zařazení předmětu Neuroimunologie do studijního plánu a tuto 
žádost vysvětlil. Školoudík doplnil, že toto nebude problém. Sochorová doporučila 
tento předmět zařadit již do stávající akreditace. 

Během jednání se odpojil Dvořáček, online zůstalo 14 senátorů. 

AD9-6) Rychlý se vrátil zpět k otázce aktualizace řádů se dotázal na počet potřebných 
členů Legislativní komise. Sochorová navrhla, že by mělo jít o 3 až 4 členy, aby práce 
byla efektivní. Sama by doporučila Plevovou, ale ta se již k návrhu dnes nemůže 
vyjádřit. Rychlý doporučil za SK AS LF OU Pokornou a Vaňkovou. V pracovní skupině 
bude i předsedkyně fakultního senátu. Sochorová navrhla tedy zatím ustavit pracovní 
skupinu a na příštím jednání AS LF OU pak s konečnou platností hlasovat o ustanovení 
komise. Rychlý navrhl hlasování o komisi per rollam, pokud bude Plevová se svojí 
kandidaturou souhlasit. Sochorová uvedla, že toto je možné. Bude tedy připravený 
návrh a proběhne hlasování.  

Sochorová poděkovala za účast na dnešním online jednání AS LF OU.   

  

Další jednání AS LF OU proběhne 7. 12. 2020 v 16 hod. prezenčně, online nebo 
kombinovanou formou, dle aktuálních možností podle vývoje epidemiologické situace.  

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě 9. 11. 2020 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č. 2a, b – OD k podmínkám přijímacího řízení 

Příloha č. 3 – Jednací řád VR LF OU 

Příloha č. 4 – Statut LF OU 


