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Prezenční listina  

Přítomni: Cvek, Filip, Jarešová, Sochorová, Žemličková 

Přítomni online: Formánek, Krhut, Kyšková, Martínek, Chromá, Plevová, Skopelidou, Vaňková,  

Vedení LF OU a FNO, hosté: Maďar, Hájek, Svoboda, Škarda, Školoudík, Závacká, 

Další přítomní: Knaus, Pala (technické zabezpečení)  

Omluveni: Chmelová, Kušnierová, Neiser, Pavlíček, Plovucha,  

Neomluveni:  

Přítomných akademiků: 8 

Přítomných studentů: 5 

Akademický senát byl dle Jednacího řádu AS LF OU usnášení schopný. Jednání probíhalo 

hybridní formou.  

 

Program zasedání:     

1. Financování projektu LERCO 
2. Návrh rozdělení institucionální části příspěvku ze státního rozpočtu a institucionální 

podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj LF OU na rok 2022 (rozpočet LF OU) 
3. Výroční zpráva za rok 2021 
4. Stanovení termínů jednání AS LF OU na AR 2022/2023 
5. Různé  

 
Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 5 senátorů prezenčně a 7 senátorů online v prostředí 

ZOOM.  

Předseda senátu Martínek byl přítomen online na úvod zasedání AS LF OU (dále jména osob 

bez titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických hodností) přivítal všechny jeho členy a 

přítomné hosty. Senátoři byli informováni o usnášeníschopnosti AS LF, hybridním charakteru 

zasedání, způsobu hlasování a pořizování záznamu pro účely zápisu. Z důvodu svého online 

připojení požádal místopředsedkyni Sochorovou, aby vedla jednání současně s ním. 

Následovalo hlasování o programu zasedání. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí s předloženým programem jednání 20. 6. 2022.  

Hlasování: 5 prezenčně + 7 online pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Ad 1) Sochorová uvedla první bod – informace o financování projektu LERCO, přivítala hosty 

prorektora Hájka a zástupce projektového oddělení Svobodu a předala slovo děkanovi 

Maďarovi. Děkan v úvodu zdůraznil význam připravovaného projektu, který by měl být 

podpořen v rámci výzvy OPST, a vysvětlil strukturu plánovaných a již vynaložených nákladů. 

Vysvětlil principy spoluúčasti fakulty na připravovaném projektu, otázku udržitelnosti projektu 
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a s tím spojená rizika. Hájek navázal na děkanovo úvodní slovo a zdůraznil význam tohoto 

strategického projektu. Vyzdvihl kvalitu projektu a s tím související snížení rizik. Popsal aktuální 

stav přípravy, informoval o probíhajících konzultacích. V prezentaci ukázal časovou osu a 

návaznost jednotlivých kroků, opět poukázal na možná rizika. Děkan následně shrnul vše, co 

již bylo v rámci přípravy projektu uděláno (průzkumy, studia, poplatky …) a upřesnil, že náklady 

pro LF by měly představovat cca 25 mil rozložených až do roku 2027. Svoboda toto potvrdil. 

Další diskuze se týkala přípravy memorand partnerů projektu, která by měla zajistit kontinuity 

i v případě změn ve vedení zapojených fakult. V diskuzi se Martínek dotázal na upřesnění 

časového horizontu. Termíny upřesňuje Hájek a také ubezpečuje o realitě vyhlášení výzvy 

OPST. Krhut se dotázal na upřesnění donátora (odpověď Hájka – EU prostřednictvím MŽP) a 

na kritéria splnění podmínek projektu a s tím spojené případné riziko. Hájek upřesňuje 

indikátory splnění a s tím spojená rizika, malé riziko vždy zůstane. Školoudík se ptá na otázku 

udržitelnosti. K tomu Svoboda upřesňuje, že jde v tomto případě zejména o udržení 

pracovních míst. Hájek pak doplňuje, že splnění podmínek udržitelnosti je v samotném zájmu 

fakulty, neboť jde o rozvoj vědeckých aktivit. Cvek se k projektu vyjadřuje souhlasně a ptá se 

na zodpovědnost zapojených osob v přípravě. Děkan vysvětluje, že přípravný tým zatím nemá 

je neformální orgán, zapojeni jsou děkani příslušných fakult (PřF, PdF, LF), prorektor pro 

strategii, projektová oddělení, připravují se již zmíněná memoranda, která by i tento tým 

definovala. Další body k diskuzi nezazněly, AS LF OU se shodl na usnesení níže. 

Během jednání se připojila Vaňková.      

Usnesení: AS LF OU bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu LERCO a nemá 

výhrady k pokračování tohoto strategického záměru. 

Hájek a Svoboda opustili zasedání. 

Ad 2) Sochorová uvedla druhý bod jednání, návrh na rozdělení příspěvku, a předala slovo 

děkanovi. Děkan Maďar vysvětluje použité principy rozdělení příspěvku a zmiňuje i možnosti 

dalšího financování. Předává slovo tajemnici fakulty Pytlíkové. Pytlíková komentuje materiály, 

které měli členové AS LF k dispozici, jednotlivé tabulky v návrhu rozdělení. Zmiňuje výrazná 

nárůst cen energií, se kterým se bude muset fakulta vyrovnat.  

Částka kalkulovaná pro příslušný rok na úhradu celouniverzitních a celofakultních nákladů vč. 

provozu děkanátu je odečtena před rozdělováním příspěvku a dotací na jednotlivá pracoviště. 

S ohledem na budoucí investiční potřeby fakulty je v roce 2022 navrženo převedení 5 mil. Kč 

na investiční prostředky, což bude pracovištím kompenzováno čerpáním fondu provozních 

prostředků fakulty – nedojde tak ke snížení rozdělované částky mezi pracoviště. V rámci 

Lékařské fakulty bude v roce 2022 příspěvek na vzdělávací činnost (PV, tj PVa+PVk) rozdělen 

jednotným kritériem, a to dle podílu pracoviště na celkovém výkonu fakulty v 

kreditostudentech. Rozhodným obdobím jsou data se zapsanými předměty (včetně kreditů) 
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studentů za AR 2020/2021, která byla použita jako podklad do příspěvku OU pro letošní rok. 

Stejně jako v předchozích letech navrhuje vedení fakulty i pro rok 2022 posuzovat celkové 

příjmy pracovišť z příspěvků vůči nezbytně nutným nákladům pracovišť (mzdové prostředky 

včetně OON navýšené o zákonné odvody a 7% navýšení na pokrytí režií pracoviště a náhrad 

(dovolená, stravenky, apod.). Ztrátová pracoviště budou dofinancována z Fondu provozních 

prostředků LF a se souhlasem vedoucích ziskových pracovišť také jejich příspěvkem. Návrh 

příspěvku byl diskutován a schválen Kolegiem děkana LF. Návrh příspěvku každého pracoviště 

byl tajemníkem fakulty osobně projednáván s jednotlivými vedoucími pracovišť, za úzké 

součinnosti proděkanů pro studium a pro vědu a výzkum. 

V diskuzi se Cvek dotázal, jak je to s financováním „sdílených“ předmětů, kdy se podílí na výuce 

více pracovišť. Závacká vysvětluje, že záleží na tom, které pracoviště je garantem. Dodává, že 

většinou jde o reciproční výuku mezi pracovišti a nelze zcela detailně předměty – zvláště 

stážové – roztříštit. Vždy ta část, jež je většinová, má přiděleno.  

Sochorová zahájila hlasování k předloženému materiálu. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje rozdělení institucionální části příspěvku ze státního rozpočtu a 

institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj LF OU na rok 2022. 

Hlasování: 5 prezenčně + 8 online pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Ad 3) Sochorová uvedla další bod jednání a předala slovo děkanovi Maďarovi, který předkládá 

ke schválení Výroční zprávu LF OU, jejímž součástí je jak zpráva o činnosti, tak o hospodaření 

fakulty. Děkan seznámil člena AS LF OU s obsahem výroční zprávy, doplnil, že díky termínu 

předložení je ve zprávě mimořádně zahrnuto i hodnocení vědy za rok 2021, kdy v předchozích 

zprávách tato kapitola byla vždy uváděna s ročním zpožděním. V rámci diskuze se přihlásila 

Plevová a připomněla, že ve výroční zprávě není zmíněn nově zřízený post ombudsmana 

fakulty. Vzhledem k tomu, že Výroční zprávu již projednala Vědecká rada fakulty, bude toto 

doplněno do zprávy za příští rok, včetně informace o činnosti ombudsmana. 

Sochorová zahájila hlasování. 

Usnesení: AS LF OU schvaluje Výroční zprávu LF OU za rok 2021. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Ad 4) Sochorová uvedla bod jednání, kdy termíny byly diskutovány již na předchozím zasedání. 

Vzhledem k návaznosti na termíny jednání Akademického senátu OU byl navržen 

harmonogram jednání, i s ohledem na předpokládané předkládání materiálů pro schválení 
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(podmínky přijímacího řízení a další). V rámci diskuze bylo upřesněno, že v případě, že 

nebudou ze strany oprávněných předkladatelů v termínu předloženy žádné materiály 

k projednání, zasedání se nebude konat – jde zejména o prosincový nebo jeden z lednových 

termínů. 

Navržené termíny pro zasedání v AR 2022/23: 

• 26. září 2022 

• 24. října 2022 

• 28. listopadu 2022 

• 19. prosinec 2022 

• 9. leden 2023 

• 23. leden 2023  

• 27. únor 2023 

• 27. březen 2023 

• 24. duben 2023 

• 22. květen 2023 

• 26. červen 2023 

Usnesení: AS LF OU schvaluje harmonogram zasedání pro AR 2022/23. 

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Ad 5) Sochorová uvedla bod jednání. 

Ad 5a) Děkan informoval členy AS LF OU, že již rozhodl o obsazení postu ředitele simulačního 

centra SIMLEK, kterým se stává doc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., v tuto chvíli do prosince 2023. 

Ad 5b) Vaňková informovala o proběhlém dotazníkovém šetření mezi studenty k otázce 

evaluací a pozvala k účasti na schůzce k této otázce 16. srpna 2022, která je svolána 

proděkankou Závackou i za účasti proděkana Škardy. 

Sochorová i Martínek poděkovali za účast na dnešním jednání AS LF OU. Na závěr bylo 

přítomno 5 senátorů prezenčně a 8 online, celkem 13 senátorů. Další jednání AS LF OU 

proběhne 26. 9. 2022 v 16:00, místo bude upřesněno podle rozvrhu učeben. 

Zapsala: Sochorová 

Verifikoval: Martínek  

V Ostravě 20. 6. 2022 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 


