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Prezenční listina  

Přítomni: Homza, Lipina, Plevová, Pokorná, Sikorová, Sochorová, Škerková, Vaňková  

Přítomni online: Cvek, Dorko, Chmelová, Krupa, Stejskal, Šilhán 

Vedení: Jarošová, Maďar, Škarda, Školoudík, Závacká 

Hosté: Havrlant (ředitel FNO), Pala (technické zabezpečení) 

Omluveni: Dvořáček 

Přítomných akademiků: 11 

Přítomných studentů: 3 

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

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

2. Harmonogram zasedání v AR 2021/2022 

3. Aktualizace Organizačního řádu LF OU 

4. Jednací řád AS LF OU – upřesnění nakládání s osobními údaji kandidátů na 
děkana formou usnesení AS 

5. Volební řád – aktualizace 

6. Různé 

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 8 senátorů prezenčně a 3 senátoři online 
v prostředí ZOOM. 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Sochorová informovala všechny přítomné o pořizování záznamu pro potřeby zápisu, 
kdy v souladu s Jednacím řádem AS LF OU je celé jednání nahráváno pouze pro potřeby 
zápisu. Zápis bude zpracován dle Jednacího řádu AS LF OU. Vysvětlila způsob dnešního 
prezenčního a online jednání a způsob hlasování, a to zvednutím ruky, vyslovením 
slovního vyjádření nebo hlasováním prostřednictví chatu.  

Sochorová představila dnešní program jednání, materiály byly včas k dispozici na 
portále OU. Zahájila hlasování o programu jednání AS LF OU. 

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

Hlasování: 8 prezenčně + 3 online pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
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Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

AD1) Sochorová uvedla bod jednání, kdy podle stávajícího Volebního řádu AS LF OU 
jsou možné doplňující volby 6 měsíců před ukončením funkčního období, tj. do 
22. 10. 2021. Termíny vyhlašuje děkan LF OU na základě návrhu předsedy AS LF OU. 
Důvodem vyhlášení voleb jsou uvolněná místa po 3 absolventech ze zástupců SK LF OU. 
Z předcházejících doplňujících voleb do SK byl jeden náhradník, který se kooptace 
vzdal. Sochorová uvedla, že návrh předběžného harmonogramu byl vložen na portál. 
Všechny termíny následně popsala. Zdůraznila, že volby nejsou elektronické, ale 
prezenční. 

vyhlášení voleb 14. 09. 2021 

podání návrhů na kandidáty do 30. 09. 2021 do 12:00 hod. 

zveřejnění kandidátních listin nejpozději do 04. 10. 2021 

volby 
12. 10. 2021 FNO od 9,00 do 13,00 hod.  

13. 10. 2021 LF OU od 9,00 do 16,00 hod. 

vyhlášení výsledků voleb 22. 10. 2021 

zasedání AS LF OU 25. 10. 2021 

 

Sochorová představila návrh volební komise LF AS, kterou tvoří nejméně čtyři členové 
a jsou v ní paritně zastoupeni akademičtí pracovníci a studenti LF OU. Volební komise 
si ze svého středu volí předsedu. Členství ve volební komisi je neslučitelné s 
kandidaturou do nově voleného AS LF OU. Doporučila členy volební komise členy AS LF 
OU. Dobrovolně se nabídl senátor Cvek, oslovena byla dr. Vavrošová, která má 
zkušenosti s volební komisí a s členstvím souhlasila. Dále byla požádána dr. Materová, 
která taktéž s členstvím souhlasila. Z řad studentů se dobrovolně nabídla Vaňková a 
přímo byly osloveny senátorky Pokorná a Šerková, které taktéž s členstvím souhlasily.  

Sochorová zahájila diskusi, ve které byl diskutován čas konání voleb. Cvek se dotázal na 
minimální počet stále přítomných členů komise. Sochorová uvedla, že musí být 
v daném okamžiku přítomni minimálně dva členové komise. Lipina nabídl pro konání 
voleb ve FNO knihovnu neurochirurgické kliniky. Místnost v Zábřehu bude upřesněna 
dodatečně při vyhlášení.   

Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s harmonogramem a návrhem členů volební komise 
doplňujících voleb do SK AS LF OU.  

Hlasování: 8 prezenčně + 2 online pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 
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AD2) Sochorová uvedla bod jednání, termíny zasedání AS LF OU v AR 2021/2022. 
Předběžné návrhy termínů byly k dispozici na portále OU. Vysvětlila důvod potřeby 
schválených termínů a nastavení pravidelnosti s výjimkami.  

13. 09. 2021 

25. 10. 2021 

10. 01. 2022 

24. 01. 2022 

28. 02. 2022 

28. 03. 2022 

poslední termín 11. 04. 2022 

volební období končí 22. 04. 2022 

 

Sochorová zahájila diskusi. Plevová se dotázala na nutnost dvou termínů v lednu 2022. 
Sochorová uvedla, že je vhodnější oba termíny mít. V případě, kdy nebudou materiály 
k projednání, se může jeden termín zrušit. Plevová souhlasila. 

Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje harmonogram zasedání v AR 2021/2022. 

Hlasování: 8 prezenčně + 3 online pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

AD3) Sochorová uvedla bod jednání, předala slovo děkanovi LF Maďarovi, kdy vedení 
LF OU předkládá aktualizaci Organizačního řádu LF OU tak, aby byl v souladu s FNO. Jde 
o vznik nových „podpracovišť“, nevzniká žádné nové samostatné pracoviště. Dochází 
k přejmenování stávajících fakultních pracovišť tak, aby názvy fakultních pracovišť byly 
sladěny s názvy relevantních pracovišť FNO. Aby je vedli stejné lidé, se stejnou délkou 
funkčního mandátu. Vedení LF OU se snaží hledat oblasti ve vědě a výzkumu v rámci 
zdravotnických služeb, které jsou originální, které nás odlišují od jiných LF v ČR. Proto 
na některých pracovištích dochází ke vzniku nižších organizačních jednotek. Tyto 
změny následně děkan LF OU podrobně prezentoval, zejména: Centrum pro výzkum 
v biomechanice, Oddělení nemocniční hygieny, Global Health Center, Centrum 
zdravotní péče a prevence a jeho podsložky, Centrum hygieny a bezpečnosti práce. Jde 
o dynamický proces, změny nepodléhají změně Statutu LF OU, ani schvalování AS LF 
OU, ale vždy jsou dané změny AS LF OU předkládány k diskusi. Každá změna 
v Organizačním řádu LF OU je na jednání AS LF OU projednána, proto je předložena i 
dnes. Teprve poté je vyhlášena. 

Sochorová zahájila diskusi, do které se nikdo nepřihlásil.  

Usnesení: AS LF OU bere na vědomí návrh nového Organizačního řádu LF OU.  
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AD4) Sochorová uvedla bod jednání, vysvětlila potřebu jeho projednání. Na portále byl 
k dispozici návrh usnesení, který byl konzultován s právním oddělením OU. Usnesení 
upřesní způsob nakládání s dokumenty, které jsou dle nového Jednacího řádu AS LF OU 
požadovány od kandidátů na post děkana fakulty (byl doplněn požadavek výpisu 
z trestního rejstříku).   

Sochorová zahájila diskusi. Plevová navrhla v předloženém usnesení několik formálních 
upřesnění. 

Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU stanoví způsob nakládání s povinnými dokumenty kandidátů na 

děkana:  

Povinné dokumenty dle článku 3 bodu 5 Přílohy č. 1 Jednacího řádu AS LF OU: Volba a 

odvolání děkana LF OU takto: Tyto dokumenty nebudou veřejně projednávány. Budou 

uloženy v písemné podobě u předsedy volební komise a každý člen akademického 

senátu LF OU má právo do nich nahlédnout v období mezi konáním shromáždění 

akademické obce LF OU a zasedáním AS LF OU, na kterém probíhá volba děkana. 

Hlasování: 8 prezenčně + 3 online pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Po hlasování se online připojil Krupa, celkem bylo na jednání přítomno 12 senátorů. 

AD5) Sochorová uvedla bod jednání, návrh úprav zaslaného dokumentu Plevovou za 
LK AS LF OU, který byl k dispozici na portále. Legislativní komise se ještě sejde, na 
dalším jednání AS LF OU bude předložena konečná verze ke schválení. Pak projde 
kontrolou právním oddělením a poté bude předložena ke schválení na jednání AS OU. 
Následně s Plevovou vysvětlily poznámky a aktualizace, ke kterým dojde, zejména jde 
o zásadní změnu způsobu realizace voleb, přechod k elektronickému hlasování.  

V průběhu jednání se připojil Stejskal, celkem bylo na jednání přítomno 13 senátorů. 

Sochorová mj. upozornila na bod VŘ, kdy kandidát nebyl ke dni podání návrhu členem 
akademické obce, stal se jím až ke dni voleb, kdy toto nově bylo do stávajícího VŘ 
doplněno. Sochorová s Plevovou za volební komisi požádaly o další připomínky do 
týdne, následně proběhne jednání LK AS LF OU k danému dokumentu. Aktuální verze 
s poznámkami bude senátorům zaslána emailem. Pro příští zasedání AS LF pak bude 
připraven návrh s vyznačenými body, o kterých bude rozhodováno (např. počet 
zasedání bez omluvy, lhůta pro přechod z jedné úrovně studia do druhé a další). 

V průběhu jednání se odpojil Cvek, celkem bylo na jednání přítomno 12 senátorů. 

AD6-1) Děkan LF OU Maďar informoval členy akademického senátu, že ministr školství 
Plaga přijal již dříve jeho pozvání na Lékařskou fakultu. Nicméně jeho časové možnosti 
mu dovolili jej uskutečnit až nyní a spojit tak se slavnostním zahájením akademického 
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roku 2021/22 na LF OU, které se bude konat 1. října 2021 a proběhne formou 
imatrikulací nových studentů, kdy součástí tohoto aktu budou i promoce absolventů. 
Děkan požádal členy akademického senátu o názor na tuto skutečnost, kdy termín před 
volbami by mohl být vnímán jako kontroverzní obdobně jako při návštěvě ministra 
zdravotnictví, ačkoliv ministr Vojtěch je zároveň externím vyučujícím fakulty, nikam 
nekandiduje, není členem žádné politické strany. Stejně tak ministr Plaga není členem 
žádné politické strany, nikam nekandiduje, končí mu mandát. Děkan osobně souhlasí 
s jeho účastí zahájení akademického roku na LF OU za podmínky, že bude mít vyjádření 
také AS LF OU.  

V průběhu jednání se připojil Šilhán, celkem bylo na jednání přítomno 13 senátorů. 

Sochorová poděkovala za vystoupení a zahájila diskusi. 

Senátoři následně vyslovovali své názory s podporou pozvání ministra MŠMT na LF OU. 

Sochorová ukončila diskusi a zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU vítá návštěvu ministra školství dr. Plagy u příležitosti zahájení 
akademického roku, slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků a promoce 
absolventů LF OU. 

Hlasování: 8 prezenčně + 5 online pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Děkan LF OU Maďar poděkoval a pozval senátory k Imatrikulacím 1. 10. 2021 v bloku 
mezi 10 a 12 hodinou. Sochorová poděkovala za shrnutí. 

AD6-2) Ředitel FNO Havrlant seznámil senátory se změnami ve FNO: 

• Od 1. 9. 2021 nastoupili dva noví přednostové. Jde o Kliniku dětského lékařství 
(doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.) a Urologickou kliniku (MUDr. Grepl), kdy oba 
prošli výběrovým řízením.  

• Od 1. 9. 2021 byla otevřena první stomatologická ambulance v rámci 
vznikajícího nového stomatologického oddělení na poliklinice FNO. Jde o základ 
nejen pro komplexní stomatologické ambulantní zařízení, ale i pro výuku. Dojde 
k rekonstrukci i druhé ambulance.  

• Poděkoval LF OU za spolupráci během očkování mobilních týmů.  

• Poděkoval za schválení nového Organizačního řádku LF OU, jde o důležitou 
úpravu k synergii, ve vztahu k FNO.  

• Přinesl tištěné verze Výroční zprávy za rok 2020 a Strategický plán 2021–2025 
FNO.  

• Zmínil přípravu výběrových řízení společných pracovišť pro rok 2022 společně 
s vedením FNO a LF OU.  
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Sochorová poděkovala za vystoupení. 

Vaňková se dotázala, zda zmíněné dokumenty jsou veřejně dostupné. Ředitel FNO 
Havrlant doplnil, že budou elektronicky dostupné na webových stránkách FNO. Dále 
zmínil problematiku kybernetické bezpečnosti nemocnic.    

AD6-3) Proděkanka Závacká na požádání předsedkyně AS LF OU prezentovala aktuální 
počty studentů fakulty. V současné době je spuštěno přijímací řízení, a to doktorské 
studijní programy a bakalářský stupeň fyzioterapie v zahraničí. Ke dni 10. 9. 2021 jsou 
počty přihlášek / počty přijatých studentů / celkový počet studentů stávající: 

bakalářské programy 1419 / 406 / 1097 

navazujících magisterských programů 309 / 116 / 261 

magisterských programů 667 / 220 / 578 

DSP dosud 43 / dosud 33 / 87. 

Zahraniční pobočky mají dosud 120 studentů, plánovaná kapacita je 50 studentů do 
Itálie a 70 studentů do Švýcarska. 

Sochorová poděkovala za vystoupení.  

AD6-4) Ředitel FNO Havrlant uvedl, že ve FNO budou probíhat přednášky v jednotlivých 
oborech s názvem „Nejsi rozhodnut“. Proděkanka Závacká doplnila, že letos je poslední 
výukový týden v 6. ročníku věnovaný volitelným stážím – je volným týdenním blokem 
pro prekliniky a kliniky, které projevily zájem o prezentaci. Doporučila obě zmíněné 
akce vzájemně doplnit a termínově sladit. K proběhlému vystoupení senátoři krátce 
diskutovali. 

Sochorová poděkovala za vystoupení a za účast na dnešním jednání AS LF OU. Na závěr 
bylo přítomno 13 senátorů. Popřála akademikům i studentům úspěšný akademický rok. 

Další jednání AS LF OU proběhne 25. 10. 2021 v 16 hod., místo a způsob jednání dle 
epidemiologické situace.  

Zapsala: Babičová, Plevová 

Verifikoval: Sochorová 

V Ostravě 13. 9. 2021 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Organizační řád  


