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Schváleno AS LF OU: 23. 10. 2017 

Schváleno AS OU dne 20. 11. 2017 

Platnost: Dnem schválení AS OU 

Účinnost: Dnem schválení AS OU 

_________________________________________________________________________ 

Akademický senát Ostravské univerzity schválil podle § 27 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. dne 20. listopadu 2017 

pod č. j. OU-85210/11-2017 Jednací řad Vědecké rady Lékařské fakulty Ostravské univerzity. 
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Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

1. Vědecká rada Lékařské fakulty Ostravské univerzity (dále jen „VR LF OU“) je 

samosprávný akademický orgán Lékařské fakulty Ostravské univerzity (dále jen „LF 

OU“), jehož právní postavení a působnost je dána v § 29 a § 30 zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Statutem LF OU. 

 

Článek 2 
Členství a Funkční období 

 
1. Členy VR LF OU jmenuje a odvolává děkan po předchozím souhlasu Akademického 

senátu LF OU (dále jen „AS LF OU“). Návrhy na udělení tohoto souhlasu předkládá 

AS LF OU děkan. 

2. Funkční období člena VR LF OU je čtyřleté.  

3. Členství ve VR LF OU je čestné a nezastupitelné. 

4. V průběhu funkčního období členství ve VR LF OU zaniká: 

a) dnem odvolání, 

b) dnem doručení písemného prohlášení o vzdání se funkce děkanovi, 

c) dnem úmrtí, 

d) dnem po neúčasti na třetím po sobě bezprostředně jdoucím zasedání VR 

LF OU. 

5. Člen VR LF OU, který má být odvolán, je oprávněn vystoupit na zasedání AS LF OU, 

na kterém se bude o jeho návrhu na odvolání jednat. 

6. Zanikne-li funkce člena VR LF OU v průběhu funkčního období, jmenuje děkan nového 

člena pouze na zbytek příslušného funkčního období. 

 

Článek 3 
Zasedání Vědecké rady LF OU 

 
1. Předsedou VR LF OU je děkan LF OU. 

2. Zasedání VR LF OU svolává a řídí předseda VR LF OU, v jeho nepřítomnosti jím 

pověřený člen VR LF OU (dále jen „předseda“). 

3. VR LF OU je svolávána podle potřeby, jinak ve stanovených termínech s výjimkou 

období mezi 1. červencem a 31. srpnem daného akademického roku, nejméně však 
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1x za semestr, a to písemnou formou elektronicky (e-mailem) nejpozději 3 týdny 

před jejím konáním. 

4. Písemné podklady týkající se jednotlivých zasedání společně s oznámením dne, kdy 

se bude konat zasedání VR LF OU, jsou předkládány zpravidla elektronicky a zaslány 

členům VR LF OU nejpozději 3 týdny před termínem zasedání. 

 

Článek 4  
Jednání VR LF OU 

 
1. Jednání VR LF OU se řídí programem, který předkládá předseda VR LF OU ke 

schválení VR LF OU před zahájením jednání. Každý člen má právo navrhnout změnu 

programu, o níž musí VR LF OU hlasovat. Jsou-li nutné pro projednání navrženého 

bodu písemné podklady, předá je navrhovatel předsedovi VR LF OU nejpozději 5 

kalendářních dnů před zasedáním VR LF OU. 

2. Úvodní slovo při projednávání konkrétního bodu programu jednání VR LF OU přednese 

předseda nebo navrhovatel tohoto bodu. 

3. Na jednání VR LF OU může vystoupit se svým sdělením každý její člen, rektor, 

proděkan LF OU, člen AS LF OU, člen Akademického senátu OU a rovněž osoby 

(hosté) přizvané k jednotlivým projednávaným bodům programu. Hosté mají hlas 

poradní, tzn. host je oprávněn poskytnout své stanovisko, ale není oprávněn hlasovat. 

Jiné osoby mohou vystoupit pouze se svolením VR LF OU. 

4. Jednání VR LF OU jsou neveřejná s výjimkou veřejné části habilitačních řízení a řízení 
ke jmenování profesorem. 
 

5. Členové VR LF OU mohou hlasováním rozhodnout o odročení jednání o konkrétním 

bodu programu z těchto důvodů: 

a) nutnost prostudovat nové předložené podklady; 

b) návrh na předložení dalších podkladů; 

c) návrh na vyslechnutí názoru dalších osob. 

6. Po projednání příslušného bodu předloží předseda návrh na usnesení. O návrhu 

usnesení se hlasuje. 

7. Z jednání VR LF OU je pořizován zápis, který verifikuje předseda. Zapisovatelem je 

děkanem určený zaměstnanec LF OU. Zápis obdrží každý člen VR LF OU. Zapisovatel 

rozešle zápis nejpozději do 14 dnů od příslušného zasedání VR LF OU. 

8. Činnost VR LF OU administrativně a materiálně zabezpečuje oddělení 

pro vědeckovýzkumnou činnost LF OU. 
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Článek 5 

Hlasování VR LF OU 
 

1. VR LF OU je způsobilá k usnášení, je-li přítomna většina všech jejich členů, pokud 

zákon nestanoví jinak. Není-li VR LF OU usnášeníschopná, určí předseda 

se souhlasem všech přítomných členů nový termín zasedání VR LF OU. Nový termín 

zasedání VR LF OU je písemně oznámen všem členům VR LF OU. 

2. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů, pokud zákon 

nestanoví jinak. Výsledky hlasování se uvádějí v zápise z jednání. 

3. Při hlasování o návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem, a o návrhu 

na jmenování profesorem je VR LF OU usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně tří 

pětinová většina všech členů VR LF OU. VR LF OU o těchto návrzích rozhoduje tajným 

hlasováním. Pro přijetí těchto návrhů je zapotřebí souhlas většiny všech členů VR LF 

OU. Není-li VR LF OU usnášeníschopná, určí předseda se souhlasem všech 

přítomných členů nový termín zasedání VR LF OU. Nový termín zasedání VR LF OU 

je písemně oznámen všem členům VR LF OU. 

4. Způsob hlasování VR LF OU je veřejný, nestanoví-li zákon jinak nebo nenavrhne-li 

některý z členů VR LF OU způsob tajného hlasování.  

 

Článek 6 
Tajné hlasování 

 
1. O tajném způsobu hlasování se VR LF OU usnáší většinou všech přítomných členů, 

před zahájením hlasování o usnesení k jednotlivým bodům programu. Způsob tajného 

hlasování se uplatní vždy v případě habilitačního řízení dle § 72 odst. 9 zákona a řízení 

ke jmenování profesorem dle § 74 odst. 6 zákona. Rozhodnutí o způsobu hlasování 

bude zaznamenáno v zápise z jednání. 

2. Pokud je hlasování VR LF OU tajné, hlasují členové VR LF OU vložením hlasovacího 

lístku do hlasovací schránky. 

3. Pro zjištění výsledku tajného hlasování si VR LF OU předem zvolí ze svého středu dva 

skrutátory. Skrutátoři přímo v zasedací místnosti vyhodnotí odevzdané hlasovací lístky, 

vyplní písemný protokol o tajném hlasování a podepsaný jej spolu s hlasovacími lístky 

odevzdají předsedovi, jemuž zároveň sdělí výsledek hlasování. Protokol o tajném 

hlasování včetně hlasovacích lístků se archivuje. Hlasovací lístky se upravují škrtnutím 

nežádoucí varianty. Jinak upravené hlasovací lístky jsou neplatné.  

4. Na základě zjištění výsledku tajného hlasování členů VR LF OU vyhlásí předseda 

výsledek hlasování sdělením počtu kladných hlasů, počtu záporných hlasů a počtu 

hlasů, jimiž se členové VR LF OU zdrželi hlasování nebo jsou neplatné. Hlasování 

bude zaznamenáno v zápisu o jednání VR LF OU. 
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Článek 7 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Zrušuje se dosud platný Jednací řád Vědecké rady LF OU Lékařské fakulty OU vedený 

pod čj.: OU-16817/11-2011 ze dne 17. 10. 2011. 

2. Tento Jednací řád VR LF OU byl podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona schválen AS LF 

OU dne 23. 10. 2017. 

3. Tento Jednací řád VR LF OU byl podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválen  AS OU 

dne a tímto dnem nabývá platnosti.  

4. Tento Jednací řád VR LF OU nabývá účinnosti dnem platnosti. 

 

 

Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., v. r.  
Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity 


