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Část první 

Úvodní ustanovení 

 

§ l 

Poslání Přírodovědecké fakulty 

(1) Přírodovědecká fakulta (dále jen „PřF“) je součástí Ostravské univerzity v Ostravě (dále 

jen „OU“) ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (dále jen „zákon“). 

(2) Lze používat názvů „Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě“, 

„Přírodovědecká fakulta OU“ nebo zkratky „PřF OU“. 

(3) Sídlem fakulty je Ostrava. 

(4) PřF je vrcholnou vzdělávací, výukovou a vědeckou institucí. 

(5) PřF uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy a v souvislosti 

s tím vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. 

 

§ 2 

Právní postavení PřF 

(1) PřF není právním subjektem. 

(2) Orgány PřF mají právo rozhodovat nebo jednat jménem Ostravské univerzity v Ostravě 

v těchto věcech týkajících se fakulty: 

 tvorba a uskutečňování studijních programů, 

 zaměření a organizace vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti, 

 pracovněprávní vztahy, 

 habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem, 

 zahraniční styky a aktivity, 

 ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty a vnitřní organizace fakulty, 

pokud zákon nestanoví jinak, 

 nakládání s přidělenými finančními prostředky, 

 doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti. 

(3) Orgány PřF rozhodují v dalších věcech OU, pokud jim rozhodování o nich svěří statut 

nebo řídící normy OU. 
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(4)  PřF používá kulaté razítko s malým státním znakem České republiky a s textem 

„Ostravská univerzita v Ostravě - Přírodovědecká fakulta“. 

 

§ 3 

Statut 

(1) Statut PřF OU (dále jen „statut“) je vnitřní předpis vymezující systém řízení a organizaci. 

Je v souladu se statutem OU. Se statutem PřF musí být v souladu i ostatní organizační 

normy, akty řízení, rozhodovací a řídící činnosti akademických orgánů a akademických 

funkcionářů i ostatních pracovníků fakulty. 

(2) Statut schvaluje akademický senát fakulty. 

(3) V souladu se statutem mohou být vyhlášeny statuty nebo organizační nebo provozní řády 

fakultních pracovišť. 

 

Část druhá 

Samospráva fakulty 

 

§ 4 

Akademická obec PřF 

(1) Akademická obec PřF (dále jen „akademická obec“) je tvořena: 

a) akademickými pracovníky fakulty, 

b) studenty zapsanými do studijních programů fakulty. 

 

§ 5 

Orgány fakulty 

(1) Samosprávnými akademickými orgány PřF jsou 

a) akademický senát, 

b) děkan, 

c) vědecká rada, 

d) disciplinární komise. 

(2) Dalším orgánem PřF je tajemník. 
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§ 6 

Akademický senát PřF 

(1) Akademický senát PřF (dále jen „AS“) je jejím samosprávným zastupitelským 

akademickým orgánem. 

(2) Členství v AS je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkana, proděkanů a vedoucího 

katedry.  

(3) Pravomoci AS jsou dány zákonem. 

(4) Způsob volby do AS a jednání AS určuje Volební a jednací řád AS, který je samostatným 

vnitřním předpisem fakulty. 

 

§ 7 

Děkan, proděkani 

(1) V čele PřF je děkan fakulty (dále jen „děkan“); jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, 

pokud zákon nestanoví jinak. 

(2) Právní postavení děkana a proděkanů a délku funkčního období děkana stanoví zákon. 

(3) Děkana jmenuje a odvolává na návrh AS rektor. 

(4) Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Proděkany jmenuje a odvolává 

děkan. 

(5) K záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany se vyjadřuje AS. Působnost 

proděkanů je vymezena v Organizačním řádu PřF, který je řídící normou fakulty. 

 

§ 8 

Vědecká rada PřF 

(1) Právní postavení vědecké rady (dále jen VR) je upraveno zákonem. 

(2) Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan po schválení AS. Nejméně jedna třetina 

členů vědecké rady jsou jiné osoby, než členové akademické obce OU. 

(3) Předsedou vědecké rady fakulty je děkan. 

(4) Vědecká rada fakulty 

a) projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové nebo 

další tvůrčí činnosti fakulty, 

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, 
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d) vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan. 

(5) Způsob jednání vědecké rady upravuje Jednací řád vědecké rady PřF, který je 

samostatným vnitřním předpisem fakulty. 

(6) Zasedání VR jsou veřejná pouze při habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování 

profesorem. 

 

§ 9 

Disciplinární komise PřF 

 

(1) Členy disciplinární komise PřF a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické 

obce fakulty po schválení AS. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. 

(2) Funkční období členů disciplinární komise PřF je nejvýše dvouleté.  

(3) Disciplinární komise PřF projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných do 

studijních programů fakulty a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Způsob 

projednávání disciplinárních přestupků a složení disciplinární komise určuje Disciplinární 

řád pro studenty PřF, který je samostatným vnitřním předpisem fakulty. 

 

§ 10 

Tajemník PřF 

(1) Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném děkanem. 

(2) Tajemníka jmenuje na základě výběrového řízení děkan. Tajemníka odvolává děkan.  

 

§ l1 

Poradní orgány PřF 

(1) Poradními orgány na PřF jsou akademické komise a kolegium děkana. 

(2) Stálým poradním orgánem děkana je kolegium děkana; jeho členy jsou proděkani, 

tajemník a případně další osoby jmenované děkanem z členů akademické obce. Předseda 

AS má právo se účastnit zasedání kolegia děkana. 

(3) Doporučení poradních orgánů nejsou pro členy akademické obce a zaměstnance fakulty 

závazná. 
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§ 12 

Vnitřní předpisy PřF 

(1) Vnitřní předpisy PřF upravují záležitosti fakulty spadající do její samosprávné působnosti 

a její vztah k OU, pokud nejsou upraveny zákonem. 

(2) Vnitřními předpisy PřF jsou: 

a) statut fakulty, 

b) volební a jednací řád AS PřF, 

c) jednací řád vědecké rady PřF, 

d) disciplinární řád pro studenty PřF, 

e) další předpisy uvedené ve Statutu. 

 

Část třetí 

Organizační struktura PřF 

 

§ l3 

Fakultní pracoviště 

1) PřF se člení na pracoviště, jimiž jsou děkanát, 

2) katedry, 

3) výzkumná centra, 

4) jiná pracoviště. 

(2) Organizační strukturu PřF a vzájemné vztahy mezi jednotlivými pracovišti upravuje 

Organizační řád PřF, který je řídící normou fakulty. 

 

§ l4 

Děkanát 

(1)  Děkanát je fakultním pracovištěm, které zajišťuje správní a administrativní činnost 

fakulty. Jeho organizaci, řízení a činnost upravuje Organizační řád PřF, který je 

samostatnou řídící normou fakulty. 
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§ l5 

Katedry a vedoucí kateder 

(1) Katedra je fakultním pracovištěm pro vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou 

nebo další tvůrčí činnost. Katedra zabezpečuje rozvoj studijních a vědeckých oborů. 

(1) V čele katedry stojí vedoucí, který ji řídí a odpovídá za svou činnost děkanovi. 

(2) Funkční místo vedoucího katedry je obsazováno na základě Řádu výběrového řízení OU. 

Pro mimofakultní uchazeče je toto řízení zároveň výběrovým řízením na pracovní místo 

akademického pracovníka. 

(3) Vedoucího katedry může děkan během trvání funkčního období odvolat. Funkční období 

vedoucího katedry je nejvýše čtyřleté, přičemž stejná osoba může vykonávat tuto funkci i 

opakovaně. 

(4) Ve výjimečném případě může být místo vedoucího katedry obsazeno bez výběrového 

řízení, a to na období v délce nejvýše jednoho roku.   

(5) Katedra se může členit na menší útvary (například centrum, oddělení, kabinet, laboratoř), 

o jejichž zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení rozhoduje AS na návrh děkana. 

(6) V čele útvaru stojí vedoucí, který jej řídí a odpovídá za svou činnost příslušnému 

vedoucímu katedry. 

 

§ l6 

Výzkumná centra 

(l)  Výzkumná centra jsou fakultním pracovištěm pro vědeckou, výzkumnou, vývojovou a 

další tvůrčí činnost, mohou se podílet na vzdělávací činnosti. Vznikají zpravidla za 

účelem řešení konkrétního výzkumného projektu. 

(2) V čele výzkumného centra stojí vedoucí, který jej řídí a odpovídá za činnost centra 

děkanovi.  

(3) Výzkumné centrum se může členit na menší útvary, o jejichž zřízení, sloučení, rozdělení 

nebo zrušení rozhoduje AS na návrh děkana. 

(4) V čele útvaru stojí vedoucí, který odpovídá za činnost útvaru vedoucímu výzkumného 

centra. 

(5) Právní postavení výzkumného centra, jeho činnost, řízení a organizaci upravuje jeho 

organizační řád.  
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§ 17 

Jiná pracoviště 

 (l) O zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení jiného pracoviště rozhoduje AS na návrh 

děkana. V čele jiného pracoviště stojí vedoucí. 

 (2) Vedoucí jiného pracoviště odpovídá za svou činnost děkanovi, je řízen určeným 

proděkanem. 

 (3) Právní postavení jiného pracoviště, jeho činnost, řízení a organizaci upravuje jeho statut 

nebo organizační a provozní řád. 

 

Část čtvrtá 

Vzdělávací činnost na PřF 

 

§ 18 

Studijní programy 

(l) Vysokoškolské vzdělání se na PřF získává studiem v rámci akreditovaného studijního 

programu podle studijního plánu stanovenou formou studia. 

(2) Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na PřF je zveřejněn na 

úřední desce OU v souladu se zákonem. 

 

§ 19 

Studium na PřF 

(1) Studijní činnost na PřF upravuje Studijní a zkušební řád OU, který je vnitřním předpisem 

OU, a Řád doktorského studia PřF, který je vnitřním předpisem fakulty. 

(2) Podmínky pro studium cizích státních příslušníků na PřF určuje Řád pro studium cizinců 

na OU, který je přílohou č. 3 Statutu OU. 

(3) Ke studijní činnosti se dále vztahuje vnitřní předpis Řád udělování akademického titulu 

„doktor filozofie“ nebo „doktor přírodních věd“ na OU, který je samostatným vnitřním 

předpisem OU. 

(4) PřF realizuje také celoživotní vzdělávání mimo rámec studijních programů. Náležitosti 

s tím spojené upravuje Řád celoživotního vzdělávání na OU. 
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§ 20 

Přijímání ke studiu na PřF 

(1) Přijímání studentů na PřF se řídí Řádem přijímacího řízení na OU, který je přílohou č. 2 

statutu OU. 

 

§ 21 

Poplatky a stipendia na PřF 

(1) Poplatky spojené se studiem na PřF určuje vnitřní předpis Poplatky spojené se studiem na 

OU, který je přílohou č. 4 statutu OU. 

(2) Studentům PřF mohou být přiznána stipendia za podmínek stanovených ve Stipendijním 

řádu OU, který je samostatným vnitřním předpisem OU. 

 

Část pátá 

Studenti PřF 

 

 

§ 22 

(1) Student PřF je osoba zapsaná do studijního programu PřF. 

(2) Práva a povinnosti studentů PřF jsou vymezena zákonem. 

(3) Způsob projednávání disciplinárních přestupků studentů určuje Disciplinární řád pro 

studenty PřF, který je samostatným vnitřním předpisem fakulty. 

 

Část šestá 

Zaměstnanci PřF 

 

 

§ 23 

(1) Na PřF OU působí akademičtí pracovníci, vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci, kteří 

zabezpečují provoz PřF OU a jejích pracovišť. 

(2) Akademickými pracovníky PřF jsou zaměstnanci fakulty, kteří vykonávají jak 

pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnost. 

(3) Na PřF plní funkci učitelů akademičtí pracovníci. 

(4) Na PřF OU mohou po určitou dobu působit hostující lektoři, docenti a profesoři nebo jiní 

významní odborníci. 

(5) Na výuce se mohou podílet i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. 
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§ 24 

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 

(1) Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PřF se uskutečňuje podle zákona. 

(2) Obor, v němž získá PřF právo konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, 

je zveřejněn na úřední desce OU v souladu se zákonem.  

 

§ 25 

Tvůrčí volno 

(1) Udělování tvůrčího volna akademickým pracovníkům PřF se řídí zákonem. 

(2) Mzdové nároky akademického pracovníka, jemuž bylo poskytnuto tvůrčí volno, vymezuje 

Vnitřní mzdový předpis OU, který je samostatným vnitřním předpisem OU. 

§ 26 

Výběrové řízení na PřF 

(1) Místa akademických pracovníků PřF se obsazují na základě výběrového řízení. 

(2) Podrobnosti o výběrovém řízení na obsazení míst akademických a některých 

neakademických pracovníků PřF stanoví Řád výběrového řízení OU, který je samostatným 

vnitřním předpisem OU. 

 

 

Část sedmá 

Vědecká, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost na PřF 

 

§ 27 

(1) PřF uskutečňuje vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. 

(2) Hlavní směry vědecké a výzkumné činnosti PřF jsou zveřejněny na úřední desce a 

oficiálních webových stránkách fakulty. 
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Část osmá 

Hospodářská činnost a další činnosti PřF 

§ 28 

Hospodaření PřF 

(1)  PřF samostatně hospodaří s finančními prostředky přidělenými z rozpočtu OU při 

respektování jejich účelového vymezení MŠMT ČR. 

(2) Rozdělení prostředků PřF jednotlivým jejím pracovištím navrhuje děkan a schvaluje AS, 

který současně kontroluje jejich využití. 

(3) PřF může získávat prostředky z jiných zdrojů tuzemských i zahraničních, a to i formou 

podnikatelské činnosti. Při rozdělování těchto prostředků se postupuje podle odstavce (2), 

přičemž se přihlíží k podílu jednotlivých pracovišť na tvorbě těchto prostředků. 

 

§ 29 

Další činnosti PřF 

(1) PřF uskutečňuje také další činnosti 

a) vydavatelskou a nakladatelskou, 

b) propagační. 

(2) Vydavatelská a nakladatelská činnost zahrnuje zejména vydávání spisů, časopisů, 

sborníků prací, učebních textů a skript a příležitostných tisků. 

 

Část devátá 

Akademické insignie a obřady 

 

§ 30 

Akademické insignie PřF 

(1)  Vnějším výrazem pravomoci a odpovědnosti akademických funkcionářů fakulty a 

akademických tradic jsou akademické insignie PřF. Způsob užívání insignií stanoví 

děkan. Dokumentace insignií je uložena na děkanátu PřF. 

(2) Vysokoškolské taláry jsou při slavnostních příležitostech oprávněni užívat 

a) děkan a proděkani, 

b) členové vědecké rady, 

c) předseda AS, 

d) významní hosté a další členové akademické obce fakulty podle rozhodnutí děkana. 
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§ 31 

Akademické obřady na PřF 

(1)  Akademickými obřady jsou 

a) imatrikulace, 

b) promoce, 

c) slavnostní zasedání vědecké rady. 

(2)  Podrobnosti o průběhu akademických obřadů jsou uvedeny v příloze I  tohoto statutu. 

 

 

 

Část desátá 

Závěrečná ustanovení 

 

§ 32 

(1) Zrušuje se Statut Přírodovědecké fakulty OU ze dne 22.4.2013 včetně všech příloh. 

(2) Tento statut byl schválen AS PřF dne 16.3.2015 

(3) Tento statut byl schválen AS OU dne 20.4.2015 a tímto dnem nabývá platnosti  

a účinnosti. 

 

 

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., v.r. 

děkan PřF
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§ 33 

Přílohy statutu PřF 

Přílohami statutu PřF jsou 

I. Akademické obřady na PřF 
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Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity 
 

Příloha I Statutu PřF OU 

 

Akademické obřady na PřF 
 

(1) Akademickými obřady jsou: 

 a) imatrikulace, 

 b) promoce, 

 c) slavnostní zasedání vědecké rady. 

 

(2) Imatrikulaci studentů provádí fakulta za účasti rektora a akademických funkcionářů 

fakulty. 

 

(3) Znění imatrikulačního slibu: 

             „ Slavnostně slibuji: 

 že budu svědomitě plnit všechny povinnosti vyplývající z  mého studia na 

Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, 

  že vynaložím veškeré své úsilí k dosažení vysokého stupně odborných znalostí, 

 a že svým jednáním i svou prací budu dělat čest své škole a nepoškodím její 

vážnost“. 

 

(4) Promoce absolventů doktorského studijního programu se konají za účasti rektora, 

akademických funkcionářů PřF, promotora a členů vědecké rady PřF. 

 

(5) Formule promotora a doktorský slib: 

         „Vážení absolventi, slíbíte: 

 především, že trvale uchováte v paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti 

doktora a že vždy budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy; 

 dále, že hodnost, kterou vám udělíme, uchováte bez poskvrny a bez úhony; 

 a konečně, že se budete dále věnovat přírodovědným a humanitním studiím, ne pro 

zisk, ani pro prázdnou slávu, ale proto, aby byla šířena pravda a aby se jasněji 

skvělo její světlo, na němž spočívá blaho lidského rodu.“ 

(6) Promoce absolventů magisterského a bakalářského studijního programu se koná za 

účasti rektora, akademických funkcionářů PřF, promotora a členů vědecké rady PřF. 

                Formule promotora a magisterský slib:  

      „Vážení absolventi, slíbíte: 

 především, že trvale uchováte v paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti 

magistra a že vždy budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy; 

 dále, že hodnost, kterou vám udělíme, uchováte bez poskvrny a bez úhony; 

 a konečně, že se budete dále věnovat přírodovědným a humanitním studiím, ne pro 

zisk, ani pro prázdnou slávu, ale proto, aby byla šířena pravda a aby se jasněji 

skvělo její světlo, na němž spočívá blaho lidského rodu.“ 
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             Formule promotora a bakalářský slib:  

      „Vážení absolventi, slíbíte: 

 především, že trvale uchováte v paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti 

bakaláře a že vždy budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy; 

 dále, že hodnost, kterou vám udělíme, uchováte bez poskvrny a bez úhony; 

 a konečně, že se budete dále věnovat přírodovědným a humanitním studiím, ne pro 

zisk, ani pro prázdnou slávu, ale proto, aby byla šířena pravda a aby se jasněji 

skvělo její světlo, na němž spočívá blaho lidského rodu.“ 

(7) Promoci honoris causa upravuje Řád pro udělování čestné vědecké hodnosti doktor 

honoris causa Ostravské univerzity v Ostravě, který je součástí Vnitřních předpisů 

OU. 

 


