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Statut
Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Část I
Základní ustanovení
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Lékařská fakulta je součástí Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen OU) ve smyslu
zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon).
(2) Poslání Lékařské fakulty (dále jen LF OU) jako fakulty univerzity je dáno ustanovením
§ 23 zákona. V rámci svého poslání LF OU svobodně a samostatně uskutečňuje
vzdělávací, vědeckou a výzkumnou činnost.
(3) LF OU poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání zakončené udělením titulu – podle
studijního programu – bakalář (Bc.), magistr (Mgr.), doktor medicíny (MUDr.). LF OU
zabezpečuje i vzdělávání v akreditovaných doktorských studijních programech
zakončené udělením titulu doktor (Ph.D.) a v rámci rigorózního řízení je udělen titul
PhDr.
(4) Vedle toho se fakulta podílí na postgraduální přípravě lékařů a ostatních
zdravotnických pracovníků a na programech celoživotního vzdělávání.
(5) Označení, sídlo, znak LF OU.
a) LF OU sídlí na adrese Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3.
b) Oficiální název fakulty zní Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě latinsky
Universitas Ostraviensis, Facultas medicinae.
c) LF OU používá znak (logo), jehož vzor je v příloze č. 1.
Část II
Akademické svobody a akademická obec
Článek 2
Akademické svobody
(1) Na LF OU jsou zaručena akademická práva a svobody podle ustanovení § 4 zákona,
zejména pak svoboda vědy, výzkumu, výuky a právo učit se.
(2) Svoboda vědy a výzkumu zahrnuje především svobodnou formulaci problému, volbu
metodiky, jakož i zhodnocení výsledku výzkumu a jeho prezentaci a publikaci.
(3) Zásahy orgánů univerzity a fakulty do vědeckého výzkumu jsou přípustné pouze
vztahují-li se k podpoře a koordinaci výzkumných úkolů. Nesmějí přitom ovlivnit
akademické svobody ve smyslu odstavce 1 a 2 tohoto článku.
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(4) Zásahy orgánů univerzity a fakulty do výuky a studia jsou přípustné pouze tehdy,
týkají-li se organizace a dodržování podmínek výuky a forem studia, provádění
a dodržování Statutu OU a statutu LF OU, dále a zejména Studijního a zkušebního řádu
OU, studijních plánů. Tyto zásahy nesmějí ovlivnit akademickou svobodu ve smyslu
odst. 1 tohoto článku.
Článek 3
Akademická obec
(1) Akademickou obec fakulty tvoří její akademičtí pracovníci a studenti.
a) Akademickým pracovníkem se rozumí zaměstnanec fakulty, který vykonává vedle
pedagogické i vědeckou, výzkumnou anebo další tvůrčí činnost. Akademickými
pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti a asistenti, vědečtí a výzkumní
pracovníci podílející se na pedagogické a vědecké činnosti s jakoukoliv výší pracovního
úvazku na fakultě.
b) Studentem fakulty se stává uchazeč o studium dnem zápisu do studijního programu
fakulty. Student, kterému bylo studium přerušeno, přestává být studentem a stává se jim
znovu dnem opětovného zápisu do studia.
(2) Každý člen akademické obce užívá akademických práv a svobod uvedených
v ustanovení § 4 zákona a článku 2 tohoto statutu.
(3) Akademická obec je společným a nedílným garantem akademických svobod a práv
každého svého člena. Povinností všech členů akademické obce je tyto svobody a práva
hájit a rozvíjet. Členové akademické obce jsou povinni dbát dobrého jména univerzity
a fakulty.
(4) LF OU podporuje činnost vědeckých, odborných, profesních, studentských,
odborových a jiných zájmových uskupení sdružujících členy akademické obce, jejichž
činnost napomáhá plnit poslání univerzity a fakulty.
(5) V rozporu se zákonem a s tímto statutem je zakládat, organizovat a propagovat na
akademické půdě činnost politických stran a politických hnutí.
(6) Ostatní práva a povinnosti studentů podle ustanovení § 62 a 63 zákona a akademických
pracovníků vyplývající ze zákona nejsou shora uvedenými ustanoveními dotčena.
(7) Akademická obec LF OU se svolává převážně k projednání závažných záležitostí nebo
opatření v rámci působení fakulty nebo univerzity, zejména v souvislosti s volbou
členů akademického senátu, s návrhem na jmenování děkana nebo rektora a při
projednávání návrhu na jejich odvolání z funkce, případně u příležitosti slavnostních
aktů fakultního, univerzitního nebo celospolečenského charakteru.
(8) Právo svolat shromáždění akademické obce má děkan a předseda Akademického
senátu LF OU.
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Část III
Orgány LF OU
Článek 4
Samosprávné akademické orgány a další orgány
(1) Samosprávnými akademickými orgány LF OU jsou:
akademický senát,
děkan,
vědecká rada,
disciplinární komise.
(2) Dalším orgánem LF OU je tajemník fakulty.
(3) Děkan stanovuje poradní orgány děkana na LF OU.
(4) Poradními organy děkana LF OU jsou:
a) kolegium děkana,
b) ostatní akademické komise.
(5) Stanoviska poradních orgánů děkana LF OU mají pouze doporučující charakter a
nejsou pro děkana závazná.
(6) Orgány fakulty mají právo rozhodovat nebo jednat jménem LF OU ve věcech
uvedených v ustanovení § 24 odst. 1 zákona a ve věcech vymezených Statutem OU.
a)
b)
c)
d)

Článek 5
Akademický senát LF OU
(1) Právní postavení a pravomoci Akademického senátu LF OU (dále jen AS LF OU), jeho
ustavení a jeho působnost jsou dány ustanoveními § 26 a 27 zákona.
(2) AS LF OU je samosprávným a zastupitelským akademickým orgánem v oblasti
koncepční a kontrolní.
(3) Členy AS LF OU volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Volby se řídí
Volebním a jednacím řádem AS LF OU.
(4) Náplň činnosti AS LF OU, organizační uspořádání a způsob jeho řízení jsou dány
Volebním a jednacím řádem AS LF OU, který je vnitřním předpisem LF OU.
Článek 6
Děkan
(1) V čele fakulty je děkan, který jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Jeho právní
postavení a pravomoci jsou dány ustanoveními § 28 zákona, Statutem OU a ostatními
vnitřními předpisy OU.
(2) Děkana jmenuje a odvolává na návrh AS LF OU rektor.
(3) Rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření
AS LF OU, tedy se souhlasem akademického senátu veřejné vysoké školy v případě,
kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem
poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty.
(4) Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na téže
fakultě nejvýše dvě bezprostředně po sobě jdoucí funkční období.
(5) Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Proděkany jmenuje a odvolává
děkan LF OU po vyjádření v AS LF OU.
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Článek 7
Vědecká rada LF OU
(1) Právní postavení vědecké rady LF OU (dále jen VR LF OU) a její působnost je dána
ustanoveními § 29 a 30 zákona.
(2) Členy VR LF OU jmenuje a odvolává děkan LF OU.
(3) Vědecká rada LF OU:
a) projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým
záměrem veřejné vysoké školy,
b) schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,
c) vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu
stanoveném zákonem.
(4) Vědecká rada fakulty se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží děkan.
(5) Pravidla zasedání a způsob jednání VR LF OU určuje Jednací řád vědecké rady
LF OU, který je vnitřním předpisem LF OU.
Článek 8
Disciplinární komise LF OU
(1) Členy disciplinární komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů
akademické obce fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti.
(2) Funkční období členů disciplinární komise fakulty je nejvýše dvouleté.
(3) Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných
na fakultě a návrh na rozhodnutí předkládá děkanovi.
(4) Postavení a pravomoce Disciplinární komise LF OU, určuje ustanovení § 31 zákona,
a Disciplinární řád LF OU, který je vnitřním předpisem LF OU.
Článek 9
Tajemník LF OU
(1) Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením
děkana.
(2) Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.
Článek 10
Poradní orgány děkana LF OU
(1) Poradními orgány děkana LF OU jsou:
a) kolegium děkana,
b) ostatní akademické komise.
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Článek 11
Kolegium děkana
(1) Stálým poradním orgánem děkana je kolegium děkana; jeho členy jsou proděkani,
tajemník, vedoucí ústavů a případně další členové akademické obce jmenované
děkanem.
(2) Děkan může k jednání kolegia přizvat jednorázově i další odborníky dle vlastního
uvážení, kteří se jednání kolegia účastní s hlasem poradním.
(3) Kolegium, které svolává děkan fakulty podle potřeby, projednává základní úkoly
fakulty, řízení a hospodářskou činnost fakulty, spolupráci a kooperaci jednotlivých
součástí fakulty a operativní záležitosti fakulty.
Článek 12
Ostatní akademické komise
(1) Ostatní akademické komise zřizuje děkan podle potřeby.
(2) Ostatní akademické komise projednávají a vyjadřují se k záležitostem stanovených
děkanem.
Část IV
Organizační struktura LF OU
Článek 13
Členění LF OU

a)
b)
c)
d)

(1) LF OU se člení na fakultní pracoviště:
ústavy,
katedry,
jiná pracoviště,
děkanát.
(2) Organizační strukturu a vztahy mezi jednotlivými součástmi upravuje Organizační řád
LF OU.
(3) Na LF OU jsou zřízena pracoviště, která jsou uvedena v Příloze č. 2.
Článek 14
Ústavy
(1) Ústavy jsou základním pracovištěm LF OU a jejich posláním je vykonávat
pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost.
(2) Podílí se na zajišťování akreditovaných studijních programů nebo jejich částí.
(3) Činnost a strukturu ústavů upravuje Organizační řád LF OU.
(4) V čele ústavu je vedoucí.
(5) Na návrh vedoucího ústavu může děkan fakulty schválit další vnitřní členění ústavu.
Článek 15
Katedry
(1) Katedry jsou pracoviště LF OU a jejich posláním je v součinnosti s klinikami Fakultní
nemocnice Ostrava (dále jen FNO) vykonávat na LF OU pedagogickou a vědeckou
činnost v příslušných vědních oblastech.
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(2) Katedry se na LF OU podílí na zajišťování akreditovaných studijních programů nebo
jejich částí.
(3) Katedry se zpravidla člení na jednotlivé kliniky, případně další společná pracoviště s
FNO.
(4) V čele katedry je vedoucí.
(5) Vedoucí katedry je zodpovědný za koordinaci pedagogické činnosti katedry
v akreditovaných studijních programech nebo jejích částech.
(6) Rozdělení kateder upravuje Organizační řád LF OU.
Článek 16
Jiná pracoviště
(1) Děkan LF OU může navrhnout zřízení dalších, tzv. jiných pracovišť, která plní
úkoly v oblasti vědecko-výzkumné.
(2) V čele jiného pracoviště je ředitel.
(3) Činnost, řízení a organizaci jiného pracoviště upravují řídící normy LF OU.
(4) Postavení jiného pracoviště v rámci LF OU je upraveno Organizačním řádem
LF OU.
Článek 17
Děkanát
(1) Děkanát LF OU je správním a administrativním pracovištěm fakulty podléhajícím
děkanovi fakulty; připravuje zejména podklady pro jeho rozhodování a zajišťuje
jejich realizaci.
(2) Do činnosti děkanátu spadají také správní a hospodářské záležitosti, které se týkají
pracovišť a zařízení s celofakultní působností, pokud děkan nesvěří vedoucím těchto
pracovišť pravomoc jednat ve vymezených věcech samostatně jménem LF OU.
(3) Vnitřní organizaci děkanátu upravuje Organizační řád LF OU.
Část V
Studenti a studium
Článek 18
Přijímání ke studiu na LF OU
(1) Přijímání studentů na LF OU se řídí Řádem přijímacího řízení na OU, který je
přílohou č. 2 ke Statutu OU.
Článek 19
Studijní programy
(1) Vysokoškolské vzdělání se na LF OU získává studiem v rámci akreditovaného
studijního programu podle studijního plánu stanoveného formou studia.
(2) Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na LF OU je
zveřejněn na úřední desce OU v souladu s § 21 odst.1. písm. g) zákona.
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Článek 20
Studium na LF OU
(1) Student LF OU je osoba zapsána do studia v akreditovaném studijním programu na
LF OU.
(2) Práva a povinnosti studentů jsou vymezeny ustanoveními § 62 a 63 zákona.
(3) Studijní činnost LF OU včetně rozhodovací činnosti o právech a povinnostech studentů
je upravena Studijním a zkušebním řádem OU, který je vnitřním předpisem OU.
(4) Podmínky pro studium cizích státních příslušníků na LF OU určuje Řád pro studium
cizinců na OU, který je přílohou č. 3 ke Statutu OU.
(5) Ke studijní činnosti se dále vztahuje vnitřní předpis Řád pro udělování akademického
titulu doktor filozofie nebo doktor přírodních věd na OU, který je vnitřním předpisem
OU.
(6) LF OU realizuje také celoživotní vzdělávání mimo rámec studijních programů.
Náležitosti s tím spojené upravuje Řád celoživotního vzdělávání na OU, který je
vnitřním předpisem OU.
Článek 21
Poplatky a stipendia na LF OU
(1) Výši poplatků spojených se studiem na LF OU stanoví rektor v souladu s ustanovením
§ 58 odst. 1 zákona a přílohou č. 4 ke Statutu OU – Poplatky spojené se studiem na
OU.
(2) Studentům LF OU mohou být přiznána stipendia za podmínek stanovených ve
Stipendijním řádu OU, který je vnitřním předpisem OU.
Část VI
Akademičtí pracovníci LF OU
Článek 22
Akademičtí pracovníci LF OU
(1) Akademickými pracovníky LF OU jsou zaměstnanci fakulty, kteří vykonávají jak
pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnost.
(2) Na výuce se mohou podílet i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr.
Článek 23
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
(1) Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se na LF OU se uskutečňuje podle
ustanovení §§ 72, 73, 74 a 75 zákona.
(2) Obor, v němž získá LF OU právo konat habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem, je zveřejněn na úřední desce OU dle ustanovení § 21 odst. 1. písm. g)
zákona.
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Článek 24
Tvůrčí volno
(1) Udělování tvůrčího volna akademickým pracovníkům LF OU se řídí ustanovením
§ 76 zákona.
(2) Mzdové nároky akademického pracovníka, jemuž bylo poskytnuto tvůrčí volno,
vymezuje Vnitřní mzdový předpis OU, který je vnitřním předpisem OU.
Článek 25
Výběrová řízení
(1) Místa akademických pracovníků LF OU se obsazují v souladu s ustanovením § 77
zákona na základě výběrového řízení.
(2) Podrobnosti o výběrovém řízení na obsazení míst akademických a některých
neakademických pracovníků LF OU ustanovuje Řád výběrového řízení OU, který
je vnitřním předpisem OU.
Část VII
Vědecká, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost na LF OU
Článek 26
Hlavní směry badatelské činnosti
(1) LF OU uskutečňuje vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost.
Část VIII
Hospodářská činnost a další činnosti LF OU
Článek 27
Hospodaření LF OU
(2) Hospodaření LF OU se řídí zákonem, rozhodnutím o poskytování příspěvků a
dotací, zvláštními právními předpisy, metodickými pomůckami ministerstva,
Statutem OU, vnitřními předpisy a řídícími normami OU.
(3) Rozdělení finančních prostředků LF OU jejím jednotlivým součástem navrhuje
děkan LF OU a schvaluje AS LF OU, který současně kontroluje jejich využití.
(4) LF OU může získávat prostředky z jiných zdrojů tuzemských i zahraničních, a to i
formou doplňkové činnosti. Při rozdělování těchto prostředků se postupuje podle
odstavce 2., přičemž se přihlíží k podílu jednotlivých pracovišť na tvorbě těchto
prostředků.
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Část IX
Akademické insignie a obřady
Článek 28
Akademické insignie LF OU

a)
b)
c)
d)

(1) Vnějším výrazem pravomoci a odpovědnosti akademických funkcionářů fakulty a
akademických tradic jsou akademické insignie LF OU. Způsob užívání insignií stanoví
děkan. Dokumentace insignií je uložena na děkanátu LF OU.
(2) Vysokoškolské taláry jsou při slavnostních příležitostech oprávněni užívat:
děkan a proděkani,
členové vědecké rady,
předseda AS,
významní hosté a další členové akademické obce fakulty podle rozhodnutí děkana.
Článek 29
Akademické obřady na LF OU

(1) Akademickými obřady jsou:
a) imatrikulace,
b) promoce,
c) slavnostní zasedání vědecké rady.
(2) Podrobnosti o průběhu akademických obřadů jsou uvedeny v příloze č 7 ke OU.
Část X
Společná a závěrečná ustanovení
Článek 30
Přílohy statutu LF OU
(1) Přílohy tohoto statutu, který je ve smyslu § 17 odst. 1. písm. a) zákona vnitřním předpisem
LF OU, jsou tyto:
a) Příloha č. 1 – Logo LF OU.
b) Příloha č. 2 – Organizační struktura LF OU.
(2) Statut LF OU a další vnitřní předpisy fakulty jsou v listinné podobě uloženy na děkanátu
LF OU a na rektorátu OU, v elektronické podobě na www.osu.cz.
Článek 31
Závěrečná ustanovení
(1) Tímto se zrušuje Statut LF OU ze dne 17. 10. 2011 včetně všech příloh.
(2) Tento statut byl schválen AS LF OU dne 11. 12. 2012
(3) Tento statut byl schválen AS OU dne 21. 1. 2013 a tímto dnem nabývá platnosti a
účinnosti.
Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.,
děkan LF OU
Zpracoval: Ing. Iveta Nevludová
Rozdělovník: všechna pracoviště fakulty a Portál OU Statut fakulty
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Příloha č. 1 Logo LF OU
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Příloha č.2 Organizační struktura

- Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
- Ústav rehabilitace
- Ústav zobrazovacích metod
- Ústav anatomie
- Ústav histologie
- Ústav patologie
- Ústav fyziologie a patofyziologie
- Ústav farmakologie
- Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
- Katedra interních oborů
o Interní klinika
o Klinika infekčního lékařství
o Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
o Klinika dětského lékařství
o Onkologická klinika
o Ústav klinické hematologie
o Oddělení kožní
o Oddělení pracovního a preventivního lékařství

o Oddělení psychiatrie a psychologie

- Katedra chirurgických oborů
o Chirurgická klinika
o Traumatologické centrum
o Oddělení ortopedické
o Oddělení urologické
o Kardiochirurgické centrum
o Porodnicko-gynekologická klinika

- Katedra kraniofaciálních oborů
o Neurologická klinika
o Neurochirurgická klinika
o Oční klinika
o Otorinolaryngologická klinika
o Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

- Katedra biomedicínských oborů
o Ústav laboratorní diagnostiky (FN)
o Ústav chemie a biochemie
o Ústav mikrobiologie a imunologie
o Ústav lékařské biologie a genetiky
o Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky
o Ústav laboratorní hematologie a transfúziologie

-

Katedra urgentní medicíny a forenzních oborů
o Anesteziologicko-resuscitační klinika
o Ústav soudního lékařství

-

Centrum epidemiologického výzkumu

-

Sekretariát děkana

-

Ekonomické oddělení

-

Projektové oddělení

-

Personální oddělení

-

Technicko-provozní oddělení

-

Studijní oddělení

-

Oddělení pro zahraniční vztahy

-

Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost

