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Prezenční listina  

Přítomni: Cvek, Dorko, Homza, Chmelová, Lipina, Plevová, Pokorná, Rychlý, Římanová, 
Sikorová, Sochorová, Stoch, Škerková, Vaňková  

Vedení LF OU: Jarošová, Maďar, Škarda, Školoudík, Závacká 

Hosté: Fux, Hájek, Chobotová, Pala (technické zabezpečení), Pytlíková, Vávra, 

Omluveni: Dvořáček, Stejskal, Šilhán 

Neomluveni: Krupa  

Přítomných akademiků: 8 

Přítomných studentů: 6 

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

 
1. Vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace budovy 

„LERCO“ 

2. Výroční zpráva LF OU za rok 2020 

3. Různé 

 

Zahájení mimořádného jednání AS LF OU se účastnilo 11 senátorů online v prostředí 
ZOOM, přenos byl veřejný. 

Předsedkyně senátu Sochorová na úvod online mimořádného zasedání AS LF OU (dále 
jména osob bez titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických hodností) přivítala všechny 
jeho členy, přivítala dnešní hosty. Jednání bylo svoláno na žádost děkana LF Maďara 
v souladu s Jednacím řádem AS LF OU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

V průběhu úvodu se připojil Cvek, děkan LF Maďar, jednání se účastnilo 12 senátorů. 

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

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

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
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Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

AD1) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo děkanovi LF Maďarovi, který 
všechny seznámil s důvodem dnešního mimořádného jednání AS LF OU, s projektem 
LERCO. Většině přítomných je projekt LERCO znám, byl diskutován na kolegiích děkana, 
na setkáních s garanty v minulých měsících. Šlo o intenzivní jednání i v loňském roce. 
Pro fakultu jde o příležitost, ale zároveň jde o určité finanční riziko spojené s tímto 
projektem. Fakultě záleží na projektu a vzniku nové budovy včetně veškerého vybavení. 
Musíme ale dohlédnout, aby při rozvoji fakulty nedošlo k nedostatku financí na 
základní provoz. Po zvážení všech okolností se vedení LF rozhodlo udělat další krok, 
který vyžaduje mimořádnou finanční investici, proto byl AS LF OU požádán o vyjádření. 
Jde o přípravu projektové dokumentace stavby tak, aby byla fakulta připravena 
k financování z projektové výzvy v příštím roce. Děkan následně požádal tajemnici 
Pytlíkovou k představení financování projektu, proděkana Školoudíka a Škardu o 
představení za vědecko-výzkumnou činnost, strategii a rozvoj, prorektora Hájka za 
hlavní koordinační činnost. 

Sochorová poděkovala za úvodní slovo, předala slovo tajemnici Pytlíkové. Bylo 
představeno finanční zatížení projektové dokumentace včetně souvisejících stavebních 
průzkumů. Financování PD je rozloženo LF OU (75 %), PŘF OU (25 %) odpovídající 
podílu rozložení podlahovým plochám na projektu. Projektová dokumentace do 
předložení žádosti o dotaci se odhaduje na investici LF OU 10 879 mil Kč a představuje 
určité riziko pro případ, že by žádost o dotaci nebyla schválena.  Zbývající finance cca 
13 mil. Kč by byly hrazeny až v případě, že projekt bude schválen k financování. 
Následně představila střednědobý výhled realizovaných a plánovaných investic 
a zdrojů do roku 2024 z pohledu již blokovaných financí na MŠMT včetně přípravy 
projektové dokumentace projektu LERCO, oprav areálu Zábřeh a přislíbené dotace MSK 
na investiční akce LF OU. Doplnila, že za určitých podmínek se financování projektové 
dokumentace stavby LERCO dá realizovat. Následně představila náklady LF OU 
v případě, že nebude projekt LERCO podpořen. Předpokládá se, že  by bylo možné 
využít dalších projektových výzev v dalším programovacím období. 

V průběhu jednání se připojil Dorko, celkem bylo připojeno na jednání 13 senátorů. 

Proděkan Školoudík shrnul, proč potřebujeme novou budovu. V současnosti je 
absolutní výkonnost LF OU na 1/5 až 1/8 výkonu středně velkých lékařských fakult v ČR. 
Důvodem je neexistující výzkumné centrum LF OU. Mnoho akademiků FNO nevidí 
přínos LF OU pro jejich vědecké projekty z důvodu chybějících prostor a vybavení.  
Spousty projektů realizují pod FNO. Shrnul vědecké výkony pracovišť LF OU za rok 2019. 
Nízký výkon je ovlivněn nízkým počtem akademických a vědeckých pracovníků. Proto 
je nutné navýšit jejich počet a výrazně posílit navýšení absolutního vědeckého výkonu. 
Mělo by dojít k navýšení počtu přijatých grantů v CEP pro akreditaci DSP programů a 
reakreditaci Všeobecného lékařství. Také by měl být navýšení objemu prostředků ze 
spolupráce se soukromou sférou a získání evropských grantů. Z tohoto důvodu 
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potřebujeme postavit novou budovu pro vědu a výzkum. Vloni došlo k přípravě vize 
budovy s názvem LERCO. Shrnul projektovou výzvu Just Transition Fund, které bude 
uskutečněna v příštím roce, pro kterou by byla již projektová dokumentace připravena. 
V případě nepřijetí financování v tomto projektu by byla projektová dokumentace 
připravena k projektům z jiných výzev. V případě přijetí jakéhokoliv výzvy projektu 
bude financování projednávané projektové dokumentace zahrnuto z prostředků dané 
výzvy.   

Sochorová poděkovala za vystoupení a předala slovo děkanovi LF Maďarovi, který 
doplnil, že jednotlivé prezentace byly stručné. Zopakoval, že nyní jde o schválení 
stavebního průzkumu a projektové dokumentace, která vyžaduje určitou investici. 
Pokud by nám nevyšel projekt, tato výzva, ani žádná jiná výzva v horizontu 6 let, přišli 
bychom o investovanou částku 10 879 mil Kč. Současně při vedení různých jednání na 
MSK máme přislíbenou a dnes již zmíněnou finanční dotaci prostřednictvím OU 
12,5 mil Kč. Znovu zopakoval potřebu nové budovy pro vědu a výzkum, laboratoře, 
výukové místnosti, administrativní zajištění.  

Sochorová poděkovala za shrnutí.  

Plevová uvedla, že může dojít k tomu, že budeme mít budovu, ale nebudeme mít lidi. 
Děkan Maďar doplnil, že projekt bude ve spolupráci s PŘF OU. Půjde o jejich i naše 
týmy, např. týmy prorektora Hájka, proděkana Škardy a další. Důležité je, abychom 
nemuseli investovat ročně do personálního zabezpečení vysoké částky. Elitní, 
perspektivní týmy budou fungovat již od začátku projektu. Postupně se budou týmy 
s novými projekty rozšiřovat.  

Prorektor Hájek potvrdil vysvětlení děkana Maďara. Jedním z hlavních kritérií projektu, 
který je pro „zaostalé“ kraje (MSK, Ústecký a Karlovarský kraj), je restrukturalizace. 
Jedním z klíčových faktorů a indikátorů je, že se z projektu nakoupí lidé, kteří zde budou 
pracovat. Postupně budou přicházet noví pracovníci, budou nové projekty.  

Sochorová poděkovala za doplnění a dotázala se na další diskusi. Děkan LF Maďar 
doplnil, že je reálná šance získat tento projekt. Zdůraznil potřebu a význam nové 
budovy LF OU do budoucna. 

Rychlý se dotázal na poskytovatele dotace zmíněného projektu. Prorektor Hájek jako 
projekt leader dodal, že Just Transition Fund slouží obecně v Evropě k transformaci a 
akceleraci rozvoje „zaostalých“ regionů. V ČR jde o tři regiony. S tím souvisí i poměrně 
vysoká šance, že projekt získáme. Nesoutěžíme s kamennými univerzitami. Soutěžíme 
pouze s projekty uvedených regionů. Finance jdou z Evropské unie, v podílu 85 % 
dotace, 10 % dotace má podíl stát, 5 % je spoluúčast jednotlivých účastníků. Procesně 
jde přes Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj. Po volbách 
to ale může být jinak. Zdůraznil připravenost pro projekt, kdy podle Evropské unie musí 
být 65 % profinancováno do roku 2026. Pokud bychom projekt neměli připraven, 
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nemohli bychom toto stihnout. Výše a úroveň připravenosti projektu je jedním z 
kardinálních faktorů úspěšnosti projektu této výzvy.  

V průběhu jednání se odpojila Plevová, celkem bylo připojeno na jednání 12 senátorů. 

Sochorová zdůraznila, že z tohoto důvodu probíhá dnešní mimořádné jednání, kdy 
termín vyhlášení veřejné zakázky je limitován datem 30. 4. 2021. Děkan LF Maďar 
zopakoval potřebu nové budovy a zhodnotil a shrnul možná rizika v případě 
neúspěšného projektu. Příprava projektové dokumentace může být použita po dobu 6 
let u jiného projektu. 

Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s financováním zakázky na zpracovatele projektové 
dokumentace stavby s pracovním názvem LERCO, která bude vystavena v areálu LF OU, 
v předpokládané hodnotě 26 mil. Kč bez DPH, přičemž na spolufinancování se bude 
podílet PřF ve výši 25 %, tj 6,5 mil. Kč a LF ve výši 75 %, tj 19,5 mil. Kč.  

V případě, že by projekt LERCO nebyl přijat k financování ze zdrojů Just Transition Fund, 
mohou vzniknout LF potenciální náklady ve výši cca 10,6 mil. Kč, které by musela 
fakulta uhradit z vlastních zdrojů za první dva stupně zpracování PD ještě před podáním 
žádosti o dotaci. 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

AD2) Sochorová uvedla bod jednání. Děkan LF Maďar zopakoval, že jde o dokument 
náchylný na chyby, podléhající důkladné kontrole. Připomínky byly zapracovány, nyní 
předkládaná podoba již obsahuje i úvodní slovo děkana.  Výroční zprávu LF OU za rok 
2020 bude schvalovat Vědecká rada LF OU na zasedání 12. 5. 2021.  

V průběhu jednání se odpojil prorektor Hájek. 

Sochorová poděkovala za vystoupení, zahájila diskusi, do které se nikdo nepřihlásil.  

Usnesení: AS LF OU schvaluje Výroční zprávu LF OU, jejíž součástí je zpráva 
o hospodaření za rok 2020. 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

AD3-a) Sochorová uvedla bod jednání, a to předjednat připomínky přijímacího řízení 
pro nově schválený studijní program Všeobecného lékařství. Senátoři byli informování 
o výsledku rozhodnutí NAÚ. Děkan LF Maďar doplnil, že bylo získáno písemné 
stanovisko NAÚ, z naší strany nedojde k odvolání. Následně doplnil, že bylo obdrženo 
úspěšné stanovisko z NAÚ k programu DSP Hygiena, preventivní lékařství a 
epidemiologie. Předal slovo proděkance Závacké, která představila proces přijímacího 
řízení pro program Všeobecné lékařství. Popsala standardní podmínky přijímacího 
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řízení podle jednotlivých částí rámcových podmínek přijímacího řízení. Schválení 
proběhne na příštím jednání AS LF OU. Následně popsala standardní podmínky 
přijímacího řízení podle jednotlivých částí rámcových podmínek přijímacího řízení pro 
nově schválený program DSP Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, jejichž 
schválení proběhne taktéž na příštím jednání AS LF OU.   

V průběhu jednání se odpojil kvestor Fux, Sochorová doplnila, že v chatu potvrdil 
přidělení dotace MSK, která byl zmíněna v prvním bodě programu.  

V průběhu jednání se připojila Chmelová, celkem bylo připojeno na jednání 13 
senátorů. 

Sochorová zahájila diskusi, do které se nikdo nepřihlásil. 

AD3-b) Sochorová zmínila aktualizaci Jednacího řádu AS LF OU, jehož projednání by 
bylo vhodné stihnout v plném složení AS LF OU. Bude zaslán členům Legislativní komise 
AS LF OU a projednán na příštím jednání AS LF OU. K další aktualizaci bude připraven 
Volební řád AS LF OU. Schválení by mělo proběhnout na podzim 2021, až bude 
doplněna studentská komora do plného počtu členů, termínově tak, aby příští volby do 
AS LF OU mohly proběhnout elektronicky.  

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

Další jednání AS LF OU proběhne 10. 5. 2021 v 16 hod., místo a způsob jednání dle 
epidemiologické situace.  

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě 29. 4. 2021 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Výroční zpráva LF OU za rok 2020 (součástí je Zpráva o hospodaření za 
rok 2020) 

 

 

 


