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Prezenční listina 

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

Hosté: Jarošová, Pytlíková, Závacká 

Omluveni: Chmelová, Krupa, Plevová 

Neomluveni: - 

Přítomných akademiků: 9 

Přítomných studentů: 6 

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

 
1. Podmínky rigorózního řízení na LF OU pro AR 2021/22 

2. Podmínky přijímacího řízení pro absolventy celoživotního vzdělávání pro 
AR 2021/2022 

3. Informace tajemnice LF OU: 

a. Stav čerpání rozpočtu k 31. 10. 2020 

b. Informace o vývoji v areálu Zábřeh 

c. Čerpání příspěvku P 

d. Ukazatel F na CŽV 

4. Doplnění externího člena Vědecké rady LF OU (ředitel FN Brno prof. MUDr. 
Jaroslav Štěrba, Ph.D.) 

5. Různé 

a. Informace o stavu přípravy akreditačního spisu VL – prof. Školoudík 

b. Legislativní předpisy AS LF OU – jednací řád, volební řád 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 14 senátorů online v prostředí ZOOM, 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 záznamu pro potřeby zápisu, 
kdy v souladu s Jednacím řádem AS LF OU je celé online jednání nahráváno pouze pro 
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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. 

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

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD1-A) Sochorová uvedla bod jednání, následně předala slovo proděkance Závacké, 

která vysvětlila podmínky řízení, jež byly senátorům včas předloženy.  

Během vystoupení se online připojila Pokorná, online jednání se účastnilo 

15 senátorů.  

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

Usnesení: AS LF OU schvaluje podmínky rigorózního řízení na LF OU pro AR 
2021/2022. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD2) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo proděkance Závacké, která 

vysvětlila problematiku přijímacího řízení pro absolventy CŽV.  Letos jde o přesné 

stanovení podmínek, jaké parametry a v jaké bodové hodnotě odpovídají 

ekvivalentnímu parametru v přijímacím řízení. Podmínky přesně stanoví, jakým 

způsobem se bude postupovat. Dále připomněla problematiku spojenou s novými 

akreditacemi – student, který přichází z CŽV do prvního ročníku, musí splnit studijní 

plán v souladu s aktuálně platnou akreditací.  

Sochorová poděkovala za vystoupení a zahájila diskusi.  

Sama potvrdila problematiku absolventů CŽV v otázce změny studijního plánu, kdy 

těmto studentům vychází vstříc při stanovení termínů plnění povinností u předmětů 

nově zařazených ve studijních plánech. Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil.  

Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování. 
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Usnesení: AS LF OU schvaluje podmínky přijímacího řízení pro absolventy 
celoživotního vzdělávání pro AR 2021/2022. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Závacká se z jednání odpojila. 

 

AD3-a) Sochorová uvedla bod jednání. Předala slovo tajemnici LF OU, která 
představila souhrn stavu čerpání financí, které měly pracoviště přidělené pro rok 
2020 včetně dofinancování fakultou. Stav čerpání je k 30. 10. 2020 a odpovídá 74 % 
čerpání za LF OU, čerpání rozpočtu je z časového hlediska v pořádku. 

Sochorová poděkovala za vystoupení a zahájila diskusi. 

Lipina se dotázal, jak je v rozpočtu zahrnut přestup neurochirurgie z Katedry 
chirurgických oborů pod Katedru klinických neurověd. Jak se tento přestup v rozpočtu 
projevil? Tajemnice doplnila, že šlo o plánovou změnu, se kterou bylo počítáno. 
Úvazky přešly z jedné katedry do druhé.  

Sochorová poděkovala za vystoupení. 

 

AD3-b) Sochorová uvedla bod jednání. Předala slovo tajemnici LF OU, která zmínila 
započaté stavební úpravy rekonstrukce budovy Cvičné nemocnice. Dále představila 
nové značení budov LF OU v areálu, kdy budou v první fázi nově označeny budovy ZO, 
ZY, dále dojde ke zřetelnému označení fakulty na budově staré vrátnice. V druhé fázi 
na jaře bude označen příchod od tramvají.  

Sochorová poděkovala za vystoupení. 

 

AD3-c) Sochorová uvedla bod jednání a předala slovo tajemnici LF OU, která uvedla, 
že LF OU obdržela v roce 2020 příspěvek ukazatele P k navýšení kapacit lékařských 
fakult, a to v celkovém objemu 26.510 Kč, přičemž záměrem, LF OU bylo využít tyto 
prostředky ve struktuře 7,5 mil. Kč na investiční výdaje a 19,01 mil. Kč na neinvestiční 
výdaje. Ze strany MŠMT bylo v listopadu 2020 schváleno tzv. „přebarvení“ tohoto 
příspěvku na 2 mil. Kč použití na investice a 24,51 mil. Kč na neinvestice, což umožní 
LF OU využít prostředky na personální posílení pro zajištění SP Všeobecného lékařství 
dle požadavku NAÚ. 

Sochorová poděkovala za vystoupení. 
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AD3-d) Sochorová uvedla bod jednání a předala slovo tajemnici LF OU, která uvedla, 
že LF OU obdržela v roce 2020 příspěvek ukazatele F pro podporu pracovišť 
podporujících kurzy pro seniory v rámci U3V. Příspěvek je rozdělen na pracoviště, 
které aktivity U3V realizují.  

Sochorová poděkovala za vystoupení. Dotázala se, zda jsou již nastavena pravidla 
tvorby rozpočtu na OU pro následující rok. Tajemnice LF OU odpověděla, že dosud 
návrh není žádný. 

Sochorová poděkovala za vystoupení. 

 

AD4) Sochorová uvedla bod jednání a předala slovo Jarošové, kterou pověřil děkan 
LF OU k představení daného bodu. Jarošová vysvětlila důvod návrhu nového 
externího člena VR LF OU a prezentovala CV nově navrhovaného člena. 

V průběhu jednání se odpojila tajemnice LF OU. V průběhu hlasování se z technických 
důvodů odpojil Lipina, hlasovalo jen 14 senátorů. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s jmenováním nového člena Vědecké rady LF OU - prof. 
MUDr. Jaroslava Štěrby, Ph.D. 

Hlasování: 12 pro, 1 proti, 1 se zdržel 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD5-a) Sochorová uvedla bod jednání. Omluvila Školoudíka z důvodu účastí na 
kolegiu rektora OU. V diskuzi senátoři projevili zájem informace o stavu přípravy 
akreditačního spisu VL prezentovat budou projednány na příštím jednání AS LF OU. 

 

AD5-b) Sochorová uvedla bod jednání. Legislativní komise zahájila práci na úpravě 
Jednacího řádu. Uvedla zásadní změny, předala slovo Šilhánovi, který senátory 
seznámil s dalšími řešenými body. Otázkou je zejména možnost kombinovaného 
jednání prezenčně a online v případě, kdy člen senátu je například pracovně 
v zahraničí, ale jsou projednávány důležité materiály. Zde je technický problém 
týkající se tajného hlasování, všichni by pak museli hlasovat elektronicky. Plevová 
oslovila jiné fakulty s dotazem, jaké mají s touto problematikou zkušenosti, a zda už 
mají někde vyřešeno. 

 

AD5-c) Stejskal informoval o problematice posledního online jednání během Velkého 
kolegia LF OU. Zvedání rukou nefungovalo. 
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AD5-d) Rychlý požádal při hlasování per rollam o zasílání odpovědi pouze Sochorové, 
nikoliv všem členům AS LF OU. Sochorová vysvětlila fungování nastaveného 
hromadného emailu při použití adresy lfakademickysenat@osu.cz. Pro příště bude 
tedy zasílat hlasování na jednotlivé adresy. 

 

AD5-e) Sochorová informovala člena AS LF OU, že budou připraveny návrhy na 
odměny a stipendia za účast na jednání AS LF OU v současném pololetí.   

 

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

  

Další jednání AS LF OU proběhne 11. 1. 2021 v 16 hod., místo a způsob jednání dle 
epidemiologické situace.  

Zapsala: Babičová 

Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě 7. 12. 2020 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Podmínky pro rigorózní řízení 

Příloha č. 3 – Podmínky PŘ – CŽV 

 

 

 


