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Prezenční listina  

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

Vedení: Maďar, Škarda, Školoudík, Závacká 

Hosté: Havrlant, Pala (technické zabezpečení), Pytlíková, Rychlý 

Omluveni: Homza, Chmelová, Pokorná 

Neomluveni: Krupa  

Přítomných akademiků: 9 

Přítomných studentů: 4 

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

 
1. Rozdělení finančních prostředků na jednotlivá pracoviště 

2. Strategický záměr LF OU 

3. Doplnění členů VR LF OU (externí, interní) 

4. Podmínky přijímacího řízení – DSP, Dodatek č. 2 OD 80/2020 (Chirurgické obory) 

5. Podmínky přijímacího řízení – Dodatek č. 3 OD 75/2020 Bakalářské studijní 
programy akreditované v cizím jazyce s místem výuky mimo Českou republiku 

6. Podmínky přijímacího řízení – Dodatek č. 4 OD 75/2020 Bakalářské, navazující 
magisterské, magisterské studijní programy akreditované v cizím jazyce 
s místem výuky mimo Českou republiku 

7. Aktualizace Organizačního řádu LF OU – OD 86/2021 

8. Statut LF OU – aktualizace v souvislosti se změnou Organizačního řádu 

9. Jednací řád AS LF OU 

10.  Doplňující volby do SK AS LF – volební komise, termíny 

11.  Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 10 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, 
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přivítala dnešní hosty. Dále uvedla, že bývalý senátor Rychlý úspěšně ukončil své 
studium a dnešního jednání se účastní již jen jako host.                    

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 
potřeby zápisu. Zápis bude zpracován dle Jednacího řádu AS LF OU. Vysvětlila způsob 
dnešního online jednání a způsob veřejného hlasování.  

V průběhu úvodu se připojil Dorko, jednání se účastnilo 11 senátorů. 

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

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

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD1) Sochorová předala slovo děkanovi LF Maďarovi. K rozdělení finančních 
prostředků uvedl, že budou do budoucna připravena nová pravidla rozdělení 
finančních prostředků po dohodě s vedoucími pracovišť, která bude férovější k výkonu 
jednotlivých pracovišť. Současné rozdělení ještě vychází z předchozích zásad. Nyní 
dobíhá systematizace, která bude pro příště zohledněna. Poděkoval tajemnici Pytlíkové 
za přípravu návrhu rozdělení finančních prostředků, které byly s vedoucími pracovišť 
projednány a odsouhlaseny. Tajemnice Pytlíková předložené materiály následně 
komentovala, podrobně vysvětlila způsob rozdělení financí OU podle jednotlivých částí 
příspěvku na vzdělávací činnost OU, institucionální podpory jak pro OU, tak rozdělení 
příspěvku pro LF OU. V rámci LF OU je metodika rozdělení příspěvku podle roku 2020. 
Část institucionální podpory je alokována na nově vzniklá Centra, aby bylo možné dále 
realizovat efektivní přípravu VaV projektů. Letos nebyl LF OU přidělen příspěvek na 
podporu společenských priorit z důvodu výpadku 1. ročníku VL. Vysvětlila rozdíly v 
letech 2019, 2020 a 2021, zdůraznila problematiku metodiky příspěvku a institucionální 
podpory OU, včetně normativních financí A a K a jejich procentuálního rozložení. 
Popsala podíly priorit I. a II. ve vztahu pro OU a LF OU, provoz budov LF OU, podrobné 
výdaje děkanátu LF OU, využití fondu provozních prostředků z roku 2020 na vykrytí 
výpadku příspěvku P podpory společenských priorit za rok 2021. Na závěr svého 
vystoupení uvedla, že návrh rozdělení příspěvku byl diskutován a schválen kolegiem 
děkana LF OU. Návrhy příspěvků jednotlivých pracovišť byly individuálně projednány s 
jednotlivými vedoucími pracovišť LF OU, kteří s ním souhlasili. Zmínila předjednanou 
individuální dotaci ze strany MŠMT ve výši 12 mil Kč na částečné pokrytí výpadku 
příspěvku P. 

V průběhu vystoupení se připojili Cvek a Dvořáček, jednání se účastnilo 13 senátorů. 
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Sochorová poděkovala za vystoupení a zahájila diskuzi. 

Děkan LF Maďar potvrdil navýšení mzdových prostředků na posílení personálního 
oddělení, PR fakulty, navýšení cestovného z důvodu strategického posílení fakulty ze 
strany zahraničních studentů.  

Sochorová se dotázala na procentuální rozložení navýšení nákladů děkanátu v položce 
PR/databáze, které tajemnice vysvětlila. Další příspěvky do diskuze nebyly. 

Sochorová ukončila diskuzi a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s rozdělením finančních prostředků na jednotlivá 
pracoviště LF OU.  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD2) Sochorová předala slovo děkanovi LF Maďarovi, který ocenil práci proděkanů a 
tajemnice na projednávaném materiálu. Předkládá se Strategický záměr na období 5 
let, který je rozpracován do konkrétních detailů. Nejde o obecné fráze, které nejsou 
kontrolovatelné. Předal slovo proděkanu Školoudíkovi, který uvedl, že vychází ze 
Strategického záměru OU, jednotlivé priority jsou shodné v základním členění. A to 
priorita 1 Kvalitní výukou ke vzdělanosti, priorita 2 Excelentní vědou k rozvoji poznání, 
priorita 3 Fakulta pro společnost, priorita 4 Internacionalizace, priorita 5 Lidé, zázemí a 
technologie a priorita 6 Komunikace jako základ spolupráce. Oproti jiným Strategickým 
záměrům se začíná Preambulí, kdy mise a vize bude zvlášť dopracována a prezentována 
na webových stránkách. Vysvětlil celou strukturu. Pro každou prioritu byly stanoveny 
dílčí cíle, které budou během následujících let plněny. Ke každému cíli jsou vytvořeny 
indikátory, popřípadě i podpůrné ukazatele tak, aby byly vyhodnotitelné, měřitelné. 
Vysvětlil přílohu Vstupní a cílové hodnoty indikátorů a podpůrných ukazatelů pro 
jednotlivé cíle v příslušných prioritách. 

Sochorová zahájila diskuzi. 

Sikorová uvedla, že si materiálu velmi cenní, oproti předcházejícím dokumentům je 
velmi konkrétní, jde o zhodnocení celoplošné činnosti LF OU, nikoliv jen činnosti 
výzkumné. Jde o široký rozvoj, který by měla LF OU nabízet. Zpracování je velmi 
podrobné, pro zpětnou vazbu velmi přínosné.  

Ředitel FNO Havrlant rovněž předložený materiál kladně zhodnotil. Zmínil prezentování 
LF OU, FNO, měření výstupů se dá provést po jednotlivých letech. Proděkan Školoudík 
souhlasil, nejde jen o popisné indikátory, jako měřitelné zmínil sociální sítě. Požádal 
senátory o kontrolu, zda jsou zahrnuty všechny činnosti, které by fakulta měla do 
budoucna plnit a eventuálně nějak kontrolovat.  
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Ředitel FNO Havrlant doplnil, že ve FNO proběhne Strategická rada s účastí děkana LF 
a proděkana Školoudíka, kde bude prezentována strategie ve vztahu k LF OU. Materiál 
bude k dispozici.  

Proděkanka Závacká dodala, že jde doplnit vstupní konkrétní indikátory i jinam, ale 
některé parametry byly zobecněné, aby pokryly větší škálu činností, a převážně tam, 
kde jsou závislé na třetí straně, kterou LF nemůže ovlivnit.  

Sochorová doplnila, že dokument nyní posuzujeme z hlediska obsahu, formální stránka 
bude ještě upravena po jazykové a grafické stránce. AS LF OU tento materiál schvaluje. 
Každý rok bude aktualizován. Bude to plán i kontrola předchozího roku. 

Sochorová ukončila diskuzi a zahájila hlasování.  

Během hlasování se odpojila tajemnice Pytlíková. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje Strategický záměr LF OU pro období 2021-2025. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD3) Sochorová předala slovo děkanovi LF Maďarovi, který vysvětlil a představil návrhy 
nových členů VR LF OU včetně jejich CV. Jde o interního člena proděkana Škardu a 
externího člena prof. Horákovou. 

Sochorová zahájila diskuzi, do které se nikdo nepřihlásil. Zahájila tajné hlasování. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje doplnění Vědecké rady LF OU o členy: prof. MUDr. 
Dagmar Horákovou, Ph.D. a doc. MUDr. MVDr. Jozefa Škardu, Ph.D., PhD. 

Hlasování:  

prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.  11 pro, 0 proti, 2 se zdržel  

doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., PhD.  13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD4) Sochorová předala slovo proděkance Závacké, které uvedla, že jde o předběžné 
projednání pro možnost následujícího schválení per rollam. V současné chvíli není 
rozhodnutí NAÚ, proto není platná účinnost akreditace. Popsala podmínky přijímacího 
řízení. Podmínky přijímacího řízení budou shodné, pouze dojde ke změně termínů.  

Sochorová poděkovala za vystoupení, zahájila diskuzi, do které se nikdo nepřihlásil. 
Hlasování tedy proběhne následně per rollam. 

AD5) Sochorová předala slovo proděkance Závacké, které uvedla, že podmínky 
přijímacího řízení byly projednávány na minulém jednání AS LF OU. Začátek realizace 
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studijního programu bude až od října, standardně s akademickým rokem. Jde o analogii 
podmínek přijímacího řízení s českou verzí, byť výuka probíhá v jazyce italském. Dále 
popsala jednotlivé části podmínek přijímacích okruhů, počty přijímacích uchazečů. 
Místo plavání je zařazen člunkový běh. Limity jsou nastaveny níže než v ČR. 

Sochorová zahájila diskuzi.  

Stejskal se dotázal, kdo toto zkouší, kdo je garantem tohoto studijního programu a kdo 
podepisuje diplomy? Proděkanka Závacká doplnila, že jde o studenty LF OU. Diplomy 
podepisuje rektor OU, děkan LF OU. V minulosti byl garantem pracovník KRE, nyní 
podle nové akreditace je garantem italský akademický pracovník, který je našim 
zaměstnancem, prochází řádným výběrovým řízením. Musí být splněny podmínky 
NAÚ. Probíhají kontroly u přijímacích zkoušek, na výuce, na odborné praxi. Dílčí 
zkoušení probíhá našimi italskými akademickými pracovníky. 

Dále se Stejskal dotázal na ekonomickou část. Proděkanka Závacká potvrdila bonitu. 
Děkan LF Maďar doplnil, že fakulta má v posledních letech nastaven rozpočet tak, že 
pokud by nebyly tyto zahraniční pobočky, pak bychom neuměli pokrýt naše bazální 
náklady. Snažíme se to změnit způsobem, aby rozpočet fakulty nebyl takovýmto 
způsobem zranitelný. Tyto finanční prostředky v budoucnu by byly použity na rozvoj 
fakulty. Proděkanka Závacká zmínila důraz na kvalitu vzdělávání, což je primárním 
cílem, ale i ekonomika je důležitá.  

Během jednání se odpojil Stoch, jednání se účastnilo 12 senátorů. 

Sochorová poděkovala za vystoupení, ukončila diskusi a zahájila hlasování.  

Usnesení: AS LF OU schvaluje podmínky přijímacího řízení uvedené v Dodatku č. 3 OD 
75/2020 Bakalářské studijní programy akreditované v cizím jazyce s místem výuky 
mimo Českou republiku. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD6) Sochorová předala slovo proděkance Závacké, které vysvětlila důvod, kdy se nám 
hlásí uchazeči z jiných států, kteří se nemůžou dostat k našim přijímacím zkouškám 
z důvodu existence problému na straně ČR. Nyní jde o 7 uchazečů. Přijímací zkouška 
proběhne online v náhradním termínu pro písemné testy. 

Sochorová zahájila diskuzi. Sama potvrdila zkušenosti s online zkoušením. Římanová se 
dotázala na internetové zabezpečení přijímací zkoušky. Proděkanka Závacká doplnila, 
že uchazeči byli upozorněni na to, aby si zajistili dostatečné kvalitní připojení, které LF 
na dálku garantovat nemůže. Pokud by konali přijímací řízení na LF, je dané zajištěno. 
V případě, že by byla chyba na straně LF, byl by nabídnut náhradní termín.  

Během jednání se odpojil Dvořáček, jednání se účastnilo 11 senátorů. 
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Sochorová poděkovala za vystoupení, ukončila diskuzi a zahájila hlasování.  

Usnesení: AS LF OU schvaluje podmínky přijímacího řízení uvedené v Dodatku č. 4 OD 
75/2020 Bakalářské, navazující magisterské, magisterské studijní programy 
akreditované v cizím jazyce s místem výuky mimo Českou republiku. 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

AD7,8) Sochorová uvedla bod jednání, doplnila že oba body spolu souvisí. Statut LF OU 
musíme schvalovat, organizační řád LF OU je Opatřením děkana, toto je se senátem 
konzultováno a na žádost děkana LF OU schvalováno. Předala slovo děkanovi LF 
Maďarovi, který toto potvrdil. Vysvětlil důvody schvalování organizačních změn. 
Z Katedry interních oborů jde o vyjmutí dvou pracovišť, a to Kliniku hematoonkologie 
a Kliniku onkologickou. Detaily budou dořešeny samostatně. Změny organizačního 
řádu budou nadále pokračovat v návaznosti z pohledu NAÚ akceptovatelného garanta 
na místě přednostu, ideálně dané kliniky. Klinika se z pod katedry osamostatní. Jde o 
společné vytvoření společné kliniky spolu s FNO a LF OU. Je to dlouhodobý záměr.  Dále 
dojde ke změně Projektového oddělení na Oddělení pro vědecko-výzkumnou a 
projektovou činnost. Dále dochází ke vzniku dvou nových pracovišť (Simulační 
centrum/cvičná nemocnice LF OU SIMLEK a Centrum hyperbarické medicíny LF OU a 
MNO). Podrobně vysvětlil vznik těchto pracovišť. Proto musí dojít i ke změně Statutu 
LF OU.  

Sochorová zahájila diskuzi. Sama doplnila, že na základě vyjádření právního oddělení 
OU došlo u nově zřízených fakultních pracovišť u postu vedoucího pracovníka 
k nahrazení výrazu ustanoven za výraz jmenován. Proděkanka Závacká doplnila 
k hyperbarické medicíně, že máme zhruba 8 let experimentální hyperbarickou komoru 
na Katedře biomedicínských oborů. Jde o dlouholetou a přínosnou spolupráci s kolegy 
MNO. Dále uvedla, že SIMLEK je název struktury vznikající z projektu Cvičné nemocnice, 
která je v rekonstrukci.  

Senátoři následně dlouze diskutovali, vyjadřovali se různými názory k zařazení oddělení 
přiřazených pod kliniky FNO a výběrových řízení na klinik FNO a LF OU. 

Během jednání se odpojila Římanová, jednání se účastnilo 10 senátorů. 

Sochorová poděkovala za vystoupení, podotkla, že hlasování obou bodů bude 
navazovat za sebou. Ukončila diskuzi a zahájila hlasování.  

Usnesení: AS LF OU schvaluje aktualizaci Organizačního řádu LF OU ve formě OD 
č. 86/2021. 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 
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Sochorová zahájila druhé hlasování.  

Usnesení: AS LF OU schvaluje aktualizaci Statutu LF OU. 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Sochorová doplnila, že Statut LF OU bude ještě schvalovat AS OU. 

 

AD9) Sochorová uvedla bod jednání, upozornila na vložení aktualizované verze po 
jednání legislativní komise a připomínkách právního oddělení OU. Došlo k úpravě 
formulace. Představila body s možnými variantami, na kterých je potřeba shody 
prostřednictvím hlasování.  

Sochorová vysvětlila v článku 2 odstavec 3 Variantu A a Variantu B. Zahájila diskuzi. 
Lipina se dotázal na případné zvolení varianty B, zda je i takto možné online zasedání. 
Sochorová uvedla, že je otázkou, co bude zvoleno jako mimořádná situace. Tato 
problematika byla dále diskutována. 

Během jednání se připojil Stoch a Římanová, jednání se účastnilo 12 senátorů. 

Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování. 

Usnesení: Článek 2 odstavec 3. 

Hlasování:  9 hlasů Varianta A – umožňuje kombinované zasedání 

3 hlasy Varianta B – ponechává pouze buď prezenční nebo online  

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato s Variantou A. 

 

Sochorová dále vysvětlila článek 8 odstavec 1 bod c. Zahájila diskuzi, do které se nikdo 
nepřihlásil a zahájila hlasování. 

Usnesení: Článek 8 odstavec 1 bod c). 

Hlasování:  8 hlasů Varianta A – Jedné čtvrtiny 

4 hlasy Varianta B – Jedné pětiny 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato s Variantou A. 

 

Sochorová dále vysvětlila článek 8 odstavec 1 bod d a další upravené body. Plevová 
navrhla, zda by mohlo proběhnout hlasování u zbývajících variant najednou. Sochorová 
vysvětlila poslední bod k hlasování. Zahájila diskuzi, do které se nikdo nepřihlásil a 
zahájila dvojí hlasování. 
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Usnesení: Článek 8 odstavec 1 bod d). 

Hlasování:  10 hlasů Varianta A – doplnit 

2 hlasy Varianta B – nedoplnit 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato s Variantou A. 

 

Usnesení: Příloha č. 1 – volba a odvolání děkana Článek 3, bod 5: Požadovat výpis z 
rejstříku trestů. 

Hlasování:  10 hlasů Varianta A – ANO 

2 hlasy Varianta B – NE 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato s Variantou A. 

 

Následně Sochorová uvedla, že nyní proběhne konečné definitivní hlasování o 
Jednacím řádu AS LF OU jako celku. 

Sochorová zahájila hlasování.  

Usnesení: AS LF OU schvaluje Jednací řád AS LF OU. 

Hlasování: 11 pro, 1 proti, 0 se zdržel.  

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Sochorová doplnila, že Jednací řád AS LF OU bude ještě schvalovat AS OU. 

 

AD10) Sochorová uvedla bod jednání, vysvětlila způsob volby termínů jednání pro 
nadcházející akademický rok. Volební komise pro doplňující volby do SK AS LF bude 
zvolena na příštím jednání AS LF OU, které proběhne 13. 9. 2021. Zároveň budou 
stanoveny další termíny jednání AS LF OU, které budou návazné na termíny AS OU. 
Informovala o novém složení AS OU. Následně přednesla body, které se budou na 
podzim po doplňujících volbách projednávat. 

Během jednání se odpojila Plevová, jednání se účastnilo 11 senátorů. 

Sochorová zahájila diskuzi, do které se nikdo nepřihlásil. 

 

AD11) Sochorová uvedla, že budou předloženy návrhy na odměny a stipendia za 
jednání AS LF OU za 1. pololetí 2021, které jsou dané VMP a OD. Sochorová a 
proděkanka Závacká poděkovaly členům studentské komory AS LF OU, kteří úspěšně 
ukončili a nebo ukončí studium během nadcházejících měsíců za odvedenou práci v AS 
LF OU a popřály jim mnoho štěstí do dalšího života. 
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Další jednání AS LF OU proběhne 13. 9. 2021 v 16 hod., místo a způsob jednání dle 
epidemiologické situace.  

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě 7. 6. 2021 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

 

 

 


