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Prezenční listina  

Přítomni: Filip, Formánek, Martínek, Pavlíček, Plevová, Sochorová, Žemličková 

Přítomni online: Cvek, Chromá, Neiser, Plovucha, Skopelidou, Vaňková 

Vedení LF OU a FNO, hosté: Maďar (děkan), Školoudík (proděkan), Špička (právní odd. OU), 

Závacká (proděkanka) 

Další přítomní: Pala (technické zabezpečení), Neuwirthová (zapisovatelka)   

Omluveni: Chmelová, Jarešová, Krhut, Kušnierová 

Neomluveni: Kyšková 

Přítomných akademiků: 9 

Přítomných studentů: 4 

 

 

Program zasedání: 

1. Jmenování nových členů a prodloužení u stávajících členů VR LF OU, kterým končí 
funkční období  

2. Opatření děkana – úpravy Organizačního řádu LF OU 
3. Aktualizace Jednacího řádu AS LF OU  
4. Aktualizace Volebního řádu AS LF OU  
5. Různé  

 

Zahájení jednání AS LF OU se účastnilo 12 senátorů, z nichž 5 on-line na platformě ZOOM, 

šestý Cvek se připojil 17:05.  

Předseda senátu Martínek (dále jména osob bez titulů, vědeckých a vědecko-pedagogických 

hodností) na úvod zasedání AS LF OU přivítal všechny jeho členy a přítomné hosty – Maďara, 

Závackou, Školoudíka, Špičku. 

Senátoři byli informováni o usnášeníschopnosti AS LF, charakteru zasedání, způsobu hlasování 

a pořizování záznamu pro účely zápisu. Před hlasováním o programu byl ještě Maďarem 

upřesněn bod 2 – rozšíření změn Organizačního řádu o nové pracoviště Zubního lékařství, 

který nebyl zahrnut v materiálech poskytnutých AS LF týden před zasedáním. Bez námitek ze 

strany AS LF.    
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Následovalo hlasování o programu zasedání.  

Usnesení: AS LF OU souhlasí s předloženým programem jednání 27. 02. 2023.  

Hlasování prezenčně + online:   12 pro    0  proti  0 zdržel se  

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 1) Jmenování nových členů a prodloužení u stávajících členů VR LF OU, kterým končí 
funkční období  
 
Předseda v úvodu připomenul nutnost tajného hlasování do VR a vysvětlil formu v podobě 

hlasování on-line na platformě Zoom. Dále předal slovo Maďarovi. 

Maďar krátce představil jednotlivé členy VR, kteří souhlasili s prodloužením svého mandátu 

ve VR. Doc. Šafarčík požádal o uvolnění z VR. Maďar požádal senát o prodloužení mandátu 

těmto stávajícím členům a schválení mandátu členům novým – prof. Ihnát z FNO (interní člen) 

a prof. Džupa (externí člen) z nemocnice Královské Vinohrady. Maďar představil oba tyto nové 

členy VR, kteří nominaci přijali.  

Předseda AS LF OU navrhl hlasovat o přijetí rozhodnutí hlasovat o vědecké radě jako o celku.   

Usnesení: AS LF OU souhlasí s hlasováním o předloženém složení vědecké rady jako o celku. 

Hlasování prezenčně + online:   12 pro    0  proti  0 zdržel se  

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Na základě předchozího hlasování byla spuštěna tajná volba pro hlasování o VR jako celku se 

všemi členy dle předloženého návrhu. 

Usnesení: AS LF souhlasí s návrhem nových členů VR LF OU a s prodloužením mandátu 

stávajících členů VR LF OU dle předloženého návrhu.  

Tajné hlasování online: 12 pro  0 proti   0 zdržel se  

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

   

Ad 2) Opatření děkana – úpravy Organizačního řádu LF OU 

 
Maďar představil úpravu Organizačního řádu LF OU o nové pracoviště zubního lékařství, které 

na LF OU vznikne. Dalšími navrhovanými úpravami organizačního řádu byla změna názvu 
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Global Health Center na Population Health Center pod Ústavem epidemiologie a ochrany 

veřejného zdraví. Po dohodě se Ševčíkem byla pod Klinikou anestezie, resuscitace a intenzivní 

medicíny zahrnuta pracoviště Centrum anesteziologie, intenzivní medicíny a algeziologie a 

pracoviště Centrum urgentní medicíny, čímž byla reflektována žádost předsedy příslušné 

odborné společnosti, aby název oboru figuroval v organizačním řádu. Zároveň došlo 

k vytvoření zmíněného nového pracoviště Katedra zubního lékařství. 

 

Hlasování prezenčně + online:   12 pro    0  proti  0 zdržel se  

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: AS LF OU souhlasí se změnami Organizačního řádu LF OU uvedené v opatření děkana 

č. 125/2022.   

 

Ad 3) Aktualizace Volebního řádu AS LF OU  
 
Sochorová shrnula změny, které vypracovala legislativní komise AS LF OU.  Po konzultaci 

s právním oddělením OU byly navrženy některé další změny a úpravy a v této podobě byl 

materiál předložen AS LF OU. Následně probíhala diskuse nad jednotlivými body Volebního 

řádu za účasti Mgr. Špičky z právního oddělení OU, který se členy senátu vysvětloval jednotlivé 

sporné body:  

• článek 1 v bodu 2 se řešila změna sekce člena AS LF OU v průběhu jeho volebního období 

• článek 4, bod 2 přidat telefonní číslo do kandidátky, zdůraznit, že elektronické univerzitní 

adresy se považují za platné pro komunikaci 

• článek 5 upřesnit do kdy nejpozději chce senát uveřejnit výsledky voleb – navržena 

formulace „nejpozději do termínu dle harmonogramu voleb“. V odst. 2 – volby lze mít 

spuštěné v pracovních dnech i v případě, že jsou přerušeny státním svátkem či víkendem. 

Špička navrhl formulaci, že pokud jsou mezi pracovními dny svátky či víkend, hlasy o 

těchto dnech odevzdané jsou také platné.  

• článek 10 odst. 4 doplnit „Případně lze stanovit jiné kvorum“.  
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• článek 12, odst. 6 doplnit lhůtu, do které se má člen přihlásit. Pokud se následně nepřihlásí 

ani náhradník, také do stanovené lhůty, tak jej vyřadit a pokračovat k dalšímu 

náhradníkovi. V odst. 7 nedoporučuje, aby byl náhradník z jiné sekce. Pokud není 

náhradník v dané sekci, je nutné vyhlásit doplňující volby. V odst. 8 navrhl vyškrtnout 

výkon funkce náhradníka.  

Dále padl návrh doplnit, že pokud student nelékařského oboru nastoupí do navazujícího 

doktorského studia v jiné sekci oboru, tak se ukončí členství tohoto člena v předchozí sekci. 

Student i akademik, kteří jsou současně ve dvou sekcích, se musí rozhodnout za jakou sekci 

budou kandidovat a zastupovat ji. Dále doplnit, že může kandidovat pouze za jednu sekci.  

• článek 14 odst. 2 doplnit do Jednacího řádu. 

Usnesení: AS LF OU bere na vědomí prodiskutované změny Volebního řádu AS LF OU. 

Legislativní komise připraví definitivní podobu Volebního řádu ke schválení AS LF OU na dalším 

řádném zasedání.  

 

Ad 4) Aktualizace Jednacího řádu AS LF OU  
 
Sochorová shrnula změny, které vypracovala legislativní komise AS LF OU.  Po konzultaci 

s právním oddělením OU byly navrženy některé další změny a úpravy a v této podobě byl 

materiál předložen AS LF OU. V následné diskusi za účasti Mgr. Špičky byly probrány sporné 

body:  

• článek 8 bod 2 – Špička navrhuje upřesnit co je považováno za písemnou formu 

komunikace. V odst. 3 upravit „předseda AS OU“ 

• v celém dokumentu sjednotit úpravu o jaké jmenované dny se jedná – 

pracovní/kalendářní 

• v článku 10 odst. 2 Špička navrhuje odstranit „s výjimkami uvedenými v Příloze 1 článku 5 

odst. 1“, protože toto je již definováno v jiném článku 

• ve článku 13 odst. 2 upřesnit co je prezenční jednání – Sochorová jej navrhuje označit jen 

jako „Hlasování“ bez „prezenční“ 
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• v článku 17 doporučuje doplnit co je považováno za elektronickou písemnou formu – 

nejlépe univerzitní e-mail 

• v příloze článku 5 lze nahradit čl. 10 odst. 2. jednacího řádu. Čl. 7 odst. 5 přibylo 

„zastoupení obou komor“ pro usnášeníschopnost   

Usnesení: AS LF OU bere na vědomí prodiskutované změny Jednacího řádu AS LF OU. 

Legislativní komise připraví definitivní podobu Volebního řádu ke schválení AS LF OU na dalším 

řádném zasedání.  

 

Ad 5) Různé 

Připojil se Cvek 

Sochorová informovala o změně struktury webových stránek fakulty, kdy AS LF OU má nyní 

samostatný blok s rozcestníkem v pravé části. V důsledku toho došlo ke vzniku prázdné plochy 

na úvodní stránce webu AS LF. Sochorová navrhuje toto místo využít pro úvodní text, který 

pošle členům AS LF k rychlému připomínkování a po čtyřech dnech jej zveřejní na webu AS. 

Předseda poděkoval všem za účast a podnětnou diskusi a připomněl termín dalšího zasedání 

senátu.  

 

Další termín jednání bude 27. 03. 2023. 

 

Zapsala: Neuwirthová 

Verifikoval: Martínek  

V Ostravě 27. 02. 2023 


