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PŘÍTOMNI:  
Komora akademických pracovníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.,              
doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA, Mgr. Jaroslava Chylíková, 
RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D., doc. MUDr. Petr Krupa, CSc., , doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., MUDr. 
Eva Mrázková, Ph.D., MUDr. Jana Povová, Ph.D.,  Mgr. Markéta Skalná, Ph.D.,                               RNDr. 
Hana Sochorová, Ph.D., PhDr. Renáta Zeleníková, Ph.D.   
 
Komora studentů: Bc. Klára Adamčíková, Zdenka Durďáková, Mgr. Hana Lukšová, Bc. Veronika 
Ovesná, Tereza Rykrová, Marian Sznapka, Mgr. Roman Végh, DiS., Jakub Vysocký,  
 
JEDNÁNÍ ŘÍDIL: předseda senátu Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 
 
NEPŘÍTOMNI: PhDr. Radka Kozáková, Ph.D. 
 
HOSTÉ: doc. MUDr. František Dorko, CSc., JUDr. Ing. Vanda Moravcová, Mgr. Ivona Závacká, Ph.D., 
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., MUDr. Eva Výborná, CSc., doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS, 
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. 
 
PROGRAM: 
1. Návrh organizačního řádu LF OU  
2. Návrh úpravy statutu LF OU (dodatek č. 2)  
3. Odvolání staré a návrh nové vědecké rady LF OU  
4. Informace o plánovaném rozšíření zahraničních poboček LF OU  
5. Různé 
 
Ad 1. Návrh organizačního řádu LF OU 
Předseda senátu předal slovo děkanovi fakulty, který formou prezentace seznámil přítomné s fakty 
a trendy ve vývoji VŠ v ČR, které mají podstatný vliv na zavádění změn na půdě LF OU. Následně 
zdůvodnil změny v organizačním řádu (složení proděkanů a jejich náplň práce, změny názvů 
vybraných ústavů a kateder na základě požadavku FNO). Tempo a obsah zaváděných změn úzce 
souvisí s ekonomickou stránkou a personálním potenciálem garantů na ústavech a klinikách v oblasti 
vědy a výzkumu. 
Prioritou zaváděných změn v pozicích proděkanů je posílení vědy a výzkumu, postgraduálního 
vzdělávání, citlivá redukce vybraných nelékařských oborů a získání dalších externích zdrojů 
financování ze zahraničních poboček. Struktura a obsahová náplň proděkanů se může s ohledem na 
vývoj LF a zkušenosti na jiných LF v ČR měnit.  
Ocenil Dr. Závackou za dosavadní excelentní práci v oblasti zahraničního studia, práce pro obor 
fyzioterapie ve Švýcarsku, Itálii a Francii zůstane stále v její gesci. Další nové rozvojové nelékařské 
zahraniční vzdělávání bude již nově náplní práce proděkanky pro nelékařské obory. 
Diskuse: 
Dr. Sochorová upozornila, že v minulosti byl statutární zástupce děkana vždy některý z proděkanů. I 
dle §28 bod. 5 VŠ zákona „Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani.”Děkan bere tuto 
námitku na vědomí. 
Doc. Martínek vznesl kritiku k současné organizační struktuře LF s odkazem na svůj dřívější dopis 
adresovaný senátu a zpracovaný přehled organizačních struktur vybraných LF v ČR. Kdy dle něj ve 
srovnání s jinými LF v ČR odpovídá spíše struktuře nelékařských fakult a směřuje k ošetřovatelství. Na 
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jiných LF s výjimkou LF v Hradci Králové nejsou v organizační struktuře zastoupeny katedry. Navrhl, aby 
tam kde je to s ohledem na garanty možné, došlo k vytvoření ústavů a klinik a přiblížit tak organizační 
strukturu lékařským fakultám. 
Doc. Vrublová chtěla od doc. Martínka vysvětlit, jak organizační struktura směřuje k ošetřovatelství? 
Dr. Dvořáček vznesl námitku, že z pozice hosta se nemůže účastnit diskuse. 
Dle vyjádření předsedy senátu je v článku 4, odst. 5 Volebního a jednacího řádu LF OU možné do diskuse 
zapojit i pozvané hosty. 
Doc. Martínek vysvětlil, že tím myslel skutečnost, že současný organizační řád kopíruje nelékařské 
zaměření fakulty.  
Děkan vysvětlil, že změny organizační struktury budou prováděny postupně v několika krocích s 
ohledem na ekonomickou stránku a zastoupení garantů. Je nutné počkat na podrobnou ekonomickou 
a personální analýzu.  
Dr. Jiřík upozornil, že pojmosloví teoretické a nelékařské obory neodpovídá z hlediska náplně dnešnímu 
významu a navrhl spíše používání pojmu interdisciplinární obory. 
Dle děkana jde o standardní pojmosloví na LF – teoretické, preklinické a klinické obory. 
Dle Dr. Sochorové by v popisu náplně proděkana pro studium neměl být uveden moodle, na jehož 
správu a provoz nemá proděkan vliv, dále je dle ní zavádějící v obsahové náplni proděkana o studium 
postgraduální vzdělávání v lékařských oborech, které odpovídá CŽV. Chybí zde dle ní i vymezena 
spolupráce s proděkanem pro vědu a výzkum.  
Dle Dr. Sochorové je současná organizační struktura podobná organizační struktuře 3. LF UK, což 
souvisí i se zastoupením nelékařských oborů na této fakultě.  
Dle doc. Martínka tato fakulta nepatří ve srovnání s jinými LF v ČR k nejprestižnějším. Snahou LF OU 
by mělo být se přiblížit prestižním LF v ČR. 
Dle vyjádření děkana bude mít organizační řád vždy svá slabá místa, nejdůležitější je v této chvíli si 
uvědomit společný cíl a spolupracovat na něm, nedostatky se budou postupně odstraňovat. Cílem 
je směřovat ve vývoji LF OU k prestižním lékařským fakultám v ČR.  
Předseda senátu uzavřel diskusi. Senát bere předložené změny v organizačním řádu na vědomí. 
Organizační řád bude vyžadovat další změny s ohledem na další vývoj směrem k přiblížení se jiným 
lékařským fakultám v ČR.  
 
 
Ad 2. Návrh úpravy statutu LF OU (dodatek č. 2) 
Na základě proběhlé diskuse vyzval předseda senátu přítomné senátory k hlasování o návrhu úprav 
statutu LF OU (dodatek č. 2).  
Předložený návrh byl přítomnými senátory schválen.  
 
Hlasování: 

Pro: 18  Proti nebo zdržel: 3 

 
Předseda senátu předloží tento schválený návrh AS OU ke schválení. 
 
Ad. 3. Odvolání staré a návrh nové vědecké rady LF OU 
Děkan LF předložil a zdůvodnil nový návrh VR LF OU viz. příloha č. 6. Doc. Feltl se s ohledem na své 
vysoké pracovní vytížení vzdává členství ve VR, místo něj byl navržen prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. z 
Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO) v Hradci Králové. Dále byla v souvislosti 
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s přípravou habilitačního řízení v oboru ošetřovatelství nově navržena mezi interní členy doc. 
PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. a mezi externí členy prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.  
Děkan zdůraznil, že složení členů je minimalistické a bude se dále rozšiřovat s ohledem na vývoj LF. 
Cílem je, aby členové VR aktivně spolupracovali s LF OU a participovali na jejích vědecko výzkumných 
a rozvojových aktivitách.   
Předseda senátu otevřel diskusi. 
Doc. Hladík navrhl posílit lékařské zastoupení návrhem členství doc. Martínka a prof. Komínka. 
Předložený návrh dle něj a Dr. Dvořáčka odpovídá složení VR nelékařských fakult. 
Děkan LF upozornil, že navržené složení je pragmatické a členství je spojeno aktivním partnerstvím 
externích členů k LF OU a současným stavem přípravy habilitačního řízení nelékařského oboru.  
Podstatné je si uvědomit současnou obsahovou náplň VR – vesměs jde o legislativně formální 
záležitosti např. jmenování zkušebních komisí. Na podzim roku 2015 dojde k rozšíření VR o další 
členy. Podstatné je do té doby zajistit dostatek aktivních externích členů. Je potřeba dodržet paritu 
interních a externích členů VR 2:1. S členstvím dalších lékařů je do budoucna počítáno, včetně 
členství doc. Martínka, či jiných příkladně aktivně vědecky pracujících zaměstnanců LF OU.  
Předseda senátu uzavřel diskusi a vyzval přítomné senátory k hlasování o návrhu. 
Předložený návrh byl přítomnými senátory schválen.  
 
Hlasování: 

Pro: 13  Proti nebo zdržel: 8 

 
Ad 4. Informace o plánovaném rozšíření zahraničních poboček LF OU 
Proděkanka Dr. Závacká seznámila senátory formou prezentace s vývojem zahraničních poboček LF 
OU. 
Senát bere na vědomí.  
 
Ad 5. Různé 
a) Prof. Mačáková ukončila pracovní poměr na LF OU a tím i své členství v AS. Na základě 

předchozích volebních výsledků byla do AS kooptována MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA. 
b) V dubnu 2015 budou probíhat nové volby do AS OU. LF OU bude překládat návrhy kandidátů. 
c) Dr. Sochorová předala informace z rady VŠ (v roce bude poměr financování 76% (za studenty) 

x24% (za kvalitu) – posun oproti roku 2014 o 2,5%, dojde k poklesu financovaných studentů o 
5,6%, vyhláška související s novelou zákona VŠ zákona prošla připomínkováním, schválení novely 
VŠ zákona se přepokládá v září 2015. 

 
Další jednání senátu proběhne dne 9. 3. 2015, 13. 4. 2015, 11. 5. 2015 a to vždy pokud nebude 
stanoveno jinak od 16:00 v budově INLEK (ZY 127). 
 
Zápis 
zpracoval: Mgr. Monika Střelková 16. 2. 2015 podpis 
schválil: Mgr. Marek Bužga, Ph.D. 16. 2. 2015 podpis 
kontroloval: MUDr. Jana Povová, Ph.D. 16. 2. 2015 podpis  
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Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Prezenční listina 
Příloha č. 2: Příloha dodatku č. 2 Statutu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 
Příloha č. 3: Dodatek č. 2 Statut LF OU  
Příloha č. 4: Organizační řád LF OU_změna_AS 9. 2. 2015 
Příloha č. 5: Návrh VR LF OU 
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Příloha č. 1: Prezenční listina 
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Příloha č. 2: Příloha dodatku č. 2 Statutu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 
 
Příloha dodatku č. 2 Statutu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Příloha č. 2 - Organizační struktura LF OU 

 

o Ústav ošetřovatelství a porodní asistence 
o Ústav rehabilitace  
o Ústav zobrazovacích metod  
o Ústav anatomie  
o Ústav histologie a embryologie 
o Ústav patologie 
o Ústav fyziologie a patofyziologie 
o Ústav klinické farmakologie  
o Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví 
o Ústav medicíny katastrof 

 
o Katedra interních oborů 

o Interní klinika  

o Klinika infekčního lékařství  

o Klinika plicních nemocí a tuberkulózy a respiračních nemocí  

o Klinika dětského lékařství  

o Klinika onkologická  

o Klinika hematoonkologie 

o Oddělení kožní  

o Oddělení pracovního a preventivního lékařství  

o Oddělení psychiatrické 

o Neurologická klinika 

o Kardiovaskulární oddělení 

 

o Katedra chirurgických oborů 
o Chirurgická klinika  

o Traumatologické centrum  

o Oddělení ortopedické  

o Oddělení urologické  

o Kardiochirurgické centrum  

o Gynekologicko-porodnická Porodnicko-gynekologická klinika  

o Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky 

o Popáleninové centrum 

o Transplantační centrum 

o Neurochirurgická klinika  

o Katedra kraniofaciálních oborů 
o Oční klinika  

o Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Otorinolaryngologická klinika  

o Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie  

 

o 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 transfuzního lékařstvíhematologie a transfúziologie 
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o Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů 
o Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
o Katedra urgentní medicíny 
o Ústav soudního lékařství 

 

o Centrum epidemiologického výzkumu 
o Sekretariát děkana 
o Ekonomické oddělení 
o Projektové oddělení 
o Personální oddělení 
o Technicko-provozní oddělení 
o Studijní oddělení 
o Oddělení pro zahraniční vztahy 
o Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost 
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Příloha č. 3: Dodatek č. 2 Statut LF OU  
 

Dodatek č. 2 
 

Statut 
Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

 
 

I. 
Předmět dodatku 

 
Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě platný a účinný ode dne 21. 1. 2013, ve znění dodatku č. 1, se 
tímto dodatkem č. 2 mění následujícím způsobem.  
 
Dodatkem č. 2 se mění text přílohy č. 2 Statutu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě upravující Organizační 
strukturu fakulty. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je nové znění přílohy č. 2 - Organizační struktura LF OU. 
  

 
II. 

Závěrečná ustanovení 
 

Dodatek č. 2 Statutu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě byl schválen Akademickým senátem LF OU dne 
…………... 
 
Tento dodatek č. 2 Statutu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě byl schválen Akademickým senátem 
Ostravské univerzity v Ostravě dne  ………… a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti. 
 
 
 
 
doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS 
děkan LF OU 
 
 
Rozdělovník: všechna pracoviště fakulty a Portál OU Statut fakulty 
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Příloha č. 4: Organizační řád LF OU_změna_AS 9. 2. 2015 

č.j. OU V Ostravě, dne  

 

 

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

Směrnice děkana 

č.  

 

Organizační řád Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

(1) Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance fakulty (dále jen „zaměstnanci“), kteří 

jsou v pracovněprávním vztahu k Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen 

„fakulta“„LF OU“). 

(2) Organizační řád upravuje vnitřní organizační strukturu a systém řízení fakulty LF OU a 

fakultních pracovišť, vymezuje práva a povinnosti zaměstnanců, kompetence akademických 

funkcionářů a dalších vedoucích pracovníků. 

 

 

Článek 2 

Práva a povinnosti zaměstnanců 

 

(3) Při plnění svých úkolů se zaměstnanci řídí obecně závaznými předpisy, předpisy Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Statutem Ostravské univerzity v  Ostravě, Statutem 

fakultyLF OU, organizačním Organizačním řádem fakulty LF OU a dalšími vnitřními 

předpisy a řídícími normami OU a fakultyLF OU. 

 

Článek 3 

Organizační členění fakulty 

 

(1) LF OU se člení na fakultní pracoviště: 

 

• Ústavy 

• Katedry  

• Jiná pracoviště 

• Děkanát 

 

(2) Ústavy a katedry se sdružují do následujících sekcí: 
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a. Sekce teoretických a nelékařských oborů, do které jsou sdružena následující 

pracoviště: 

 1. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence 

 2. Ústav anatomie  

 3. Ústav histologie a embryologie 

 4. Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví 

b. Sekce preklinických a klinických oborů, do které jsou sdružena následující pracoviště: 

1. Ústav fyziologie a patofyziologie 

2. Ústav rehabilitace  

3. Ústav patologie 

4. Ústav zobrazovacích metod  

5. Ústav klinické farmakologie  

6. Ústav medicíny katastrof 

7. Katedra interních oborů 

7.1 Interní klinika 

7.2 Klinika infekčního lékařství  

7.3 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy a respiračních nemocí  

7.4 Klinika dětského lékařství  

7.5 Klinika onkologická 

7.6 Klinika hematoonkologie 

7.7 Oddělení kožní  

7.8 Neurologická klinika  

7.9 Oddělení pracovního a preventivního lékařství  

7.10 Oddělení psychiatrické  

7.11 Kardiovaskulární oddělení 

8. Katedra chirurgických oborů 

8.1.  Chirurgická klinika  

8.2. Traumatologické centrum  

8.3. Oddělení ortopedické  

8.4. Oddělení urologické  

8.5. Kardiochirurgické centrum  

8.6. Gynekologicko-porodnická Porodnicko-gynekologická klinika  

8.7. Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky 
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8.8. Popáleninové centrum 

8.9. Transplantační centrum 

8.10. Neurochirurgická klinika 

9. Katedra kraniofaciálních oborů 

9.1. Oční klinika  

9.2.  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krkuOtorinolaryngologická klinika  

9.3.  Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie  

10. Katedra biomedicínských oborů  

10.1.  Ústav laboratorní diagnostiky (FN) 

10.2.  Ústav chemie a biochemie  

10.3.  Ústav mikrobiologie a imunologie  

10.4.  Ústav lékařské biologie a genetiky  

10.5.  Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky  

10.6.  Ústav laboratorní hematologie a transfuzního lékařství a transfúziologie  

11. Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů  

11.1. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny 

11.1.11.2. Katedra urgentní medicíny 

11.2.11.3. Ústav soudního lékařství 

 

(3) Jiná pracoviště 

a. Centrum epidemiologického výzkumu 

 

(4) Děkanát  

a. Sekretariát děkana 

b. Ekonomické oddělení 

c. Projektové oddělení 

d. Personální oddělení 

e. Technicko-provozní útvar 

f. Studijní oddělení 

g. Oddělení pro zahraniční vztahy 

h. Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost 
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(5) O zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť dle čl. 3, odstavec 1 rozhoduje 

na návrh děkana akademický senát fakulty. 

(6) Děkanát je výkonným orgánem fakultyLF OU. 

(7) Pracovníci jednotlivých klinik, ústavů, oddělení a center jsou v pracovně právním vztahu 

vedeni jako zaměstnanci příslušné Katedry, případně Ústavu, není-li určeno tímto organizačním 

řádem jinak. 

 

 

Čl. 4 

Samosprávné akademické orgány a další vedoucí pracovníci 

 

(1) Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou akademický senát, děkan, vědecká rada a 

disciplinární komise. Dalším orgánem fakulty je tajemník. Jejich pravomoci stanovuje zákon, 

statut Statut LF OU a platné řídící normy OU a LF OU. 

(2) Akademickými funkcionáři fakulty jsou děkan a proděkani. 

(3) Vedoucími pracovníky jsou vedoucí ústavů, vedoucí kateder, ředitel Centra 

epidemiologického výzkumu, vedoucí děkanátu a vedoucí oddělení a útvarů děkanátu. 

 

Článek 5 

Povinnosti akademických funkcionářů, tajemníka a vedoucích pracovníků 

 

(1) Řízení je organizováno na principu jediného vedoucího. 

(2) Akademičtí funkcionáři, tajemník a vedoucí pracovníci: 

a. řídí pracoviště fakulty a jednají jejich jménem, 

b. ve styku mimo fakultu jednají se souhlasem nejbližšího nadřízeného, 

c. jsou povinni dodržovat ustanovení vnitřních předpisů univerzity OU a fakulty LF OU a 

platných řídících norem, 

d. odpovídají za plnění úkolů svých podřízených a za hospodárné využití svěřených prostředků, 

e. jsou povinni zabezpečit při řízení svých podřízených útvarů ochranu majetku univerzity a 

fakulty, dodržování předpisů na úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

(3) Vznikne-li spor o výkon činnosti či o odpovědnosti za činnost, která není jmenovitě uvedena 

v organizačním řádu nebo jiném platném vnitřním předpisu, rozhodne nejbližší nadřízený 

pracovník. 
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Článek 6 

Vedoucí zaměstnanci, 

předávání a přejímání funkcí, zastupování 

 

(1) Všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni určit se souhlasem svého nadřízeného písemně 

svého stálého zástupce a stanovit rozsah jeho práv a povinností.  

(2) V případě nepřítomnosti delší než 1 měsíc je zastupování řešeno v plném rozsahu. 

(3) Předávání a přejímání všech funkcí je prováděno protokolárně. 

 

Článek 7 

Děkan 

 

(1) Postavení děkana vymezuje § 28 zákona a Statut LF OU. 

(2) Děkan jmenuje a odvolává proděkany a tajemníka. 

(3) Děkan řídí proděkany, tajemníka, vedoucí ústavů, vedoucí kateder a ředitele jiných pracovišť. 

(4) Děkan pověří může pověřit z řad proděkanů svého statutárního zástupce, který jej po dobu 

jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu. Pravomoc zastupovat a jednat a vystupovat jménem 

fakulty LF OU může být svěřena děkanem ve vymezeném rozsahu i dalším funkcionářům fakulty, 

tajemníkovi nebo dalším vedoucím zaměstnancům fakulty. 

 

Článek 8 

Proděkani 

 

(1) Postavení a pravomoci proděkanů vymezuje zákon, statut Statut LF OU a vnitřní předpisy 

fakultyLF OU. 

(2) Proděkan je přímo podřízen děkanovi a zastupuje jej na vymezeném úseku činnosti. 

(3) Proděkan fakulty přímo řídí příslušné vedoucí oddělení, spadající do jeho působnosti. 

Metodicky řídí na fakultě činnosti, kterými byl pověřen děkanem. 

(4) Na LF OU jsou jmenováni proděkani s touto působností: 

a. proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání 

b. proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

c. proděkan pro nelékařské obory 

d. proděkan pro nelékařské obory 
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Článek 9 

Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání 

(1) Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání řídí studijní oddělení. 

(2) Proděkan jJe zodpovědný za komplexní koordinaci a legislativní zabezpečení vzdělávací 

činnosti fakulty ve všech studijních lékařských programech, formách a stupních vzdělávání a 

celoživotním vzdělávání, přípravu akreditací a žádostí o prodloužení akreditace studijních lékařských 

programů/oborů a studijních programů/oborů v jazykových mutacích, koordinuje provoz systému, 

jež se vztahují různou měrou ke vzdělávání IS STAG, MOODLE, AKROS, DIPL a Portál/studium 

v rámci fakultyLF OU.  

(3) Ve spolupráci s proděkanem pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy je zodpovědný 

za  koordinaci a legislativní zabezpečení postgraduálního vzdělávání nelékařských i lékařských 

studijních oborů. 

(4) Ve spolupráci s proděkanem pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy je zodpovědný 

za  koordinaci a legislativní zabezpečení poboček OU LF v  zahraničí ve studijních lékařských 

programech/oborech, příp. jiných poboček, kterými bude proděkan pro studium a celoživotní 

vzdělávání přímo pověřen. 

 

Článek 10 

 

Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

(1) Proděkan pro vědu a výzkum řídí oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost, vědy a výzkumu 

a oddělení pro zahraničních vztahůvztahy a projektové oddělení. 

(2) Je zodpovědný za řízení vědy, zabezpečení činností vědeckovýzkumných grantových aktivit 

fakulty a jejich pracovišť, výkaznictví v oblasti VaV, metodickou a informační pomoc pracovištím 

fakulty v oblasti VaV grantů, organizaci činnosti vědecké rady fakulty, koordinaci provozu IS PUBL, 

zajištění vykazování publikační činnosti všech pracovišť fakulty, přípravu strategických dokumentů 

fakulty v oblasti VaV. 

(3) Ve spolupráci s proděkanem pro studium a celoživotní vzdělávání jePodílí se na zodpovědný 

za koordinaci a legislativním zabezpečení postgraduálního vzdělávání nelékařských i  lékařských 

studijních oborů. 

(4) Ve spolupráci s proděkanem pro studium a celoživotní vzdělávání je zodpovědný 

za  koordinaci a legislativní zabezpečení poboček OU LF v zahraničí.  

(5) Je zodpovědný za evidenci zahraničních kontaktů, koordinaci zahraničních mobilit studentů a 

pracovníků fakulty.  

 

Článek 11 

Proděkan pro nelékařské obory 
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(1) Proděkan pro nelékařské obory je zodpovědný za strategii rozvoje nelékařských oborů,.  

(2) Proděkan je zodpovědný za komplexní koordinaci a legislativní zabezpečení vzdělávací 

činnosti fakulty ve studijních nelékařských programech, formách a stupních vzdělávání a 

celoživotním vzdělávání, přípravu akreditací a žádostí o prodloužení akreditace studijních 

nelékařských programů/oborů a studijních programů/oborů v jazykových mutacích. 

(3)  Ve spolupráci s proděkanem pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy je zodpovědný 

za koordinaci a legislativní zabezpečení postgraduálního vzdělávání nelékařských studijních oborů. 

(4) Ve spolupráci s proděkanem pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy je zodpovědný 

za koordinaci a legislativní zabezpečení poboček OU LF v zahraničí ve studijních nelékařských 

programech/oborech vyjma těch, které budou svěřeny do kompetence proděkana pro studium a 

celoživotní vzdělávání. 

 

(1)  

 

Článek 12 

Proděkan pro lékařské obory 

 

(1)   Proděkan pro lékařské obory je zodpovědný za postgraduální vzdělávání studentů lékařských 

oborů ve smyslu specializačního vzdělávání.za postgraduální vzdělávání v lékařských 

oborech ve smyslu specializačního vzdělávání. 

 

 

Článek 13 

Tajemník 

 

(1) Postavení tajemníka je vymezeno § 32 zákona a statutemStatutem LF OU. 

(2) Tajemník je přímo podřízen děkanovi a zastupuje jej na vymezeném úseku činnosti. 

(3) Tajemník přímo řídí Personální personální oddělení, ekonomické oddělení, projektové 

oddělení a technicko-provozní útvar. 

(4) Metodicky řídí v záležitostech ekonomické a personální povahy vedoucí všech fakultních 

pracovišť. 

 

 

Článek 14 

Děkanát 

 



LF OU Ostrava Z Á P I S 
z jednání Akademického senátu LF OU  

Strana: 16/1 

Číslo: 10 2015 Datum: 9.2. 2015 

 

                                                                                     Strana 16 (celkem 
17) 

 
   

 

(1) Děkanát je výkonným orgánem fakultyLF OU, který zabezpečuje personální, materiální, 

finanční a správní činnost fakulty. Dělí se na útvary spadající do pravomoci děkana, proděkanů 

a tajemníka.  

(2) Pravomoci proděkanů a tajemníka v oblasti přímého i metodického řízení útvarů děkanátu 

stanovuje děkan v souladu s čl. 8 až 12 13 tohoto organizačního řádu. 

(3) Pravomoci jednotlivých útvarů děkanátu jsou stanoveny náplněmi práce pracovníků těchto 

útvarů. 

 

 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Vedoucí pracovníci mají povinnost nově přijaté zaměstnance seznámit s organizačním        

řádem fakulty a soustavně kontrolovat jeho plnění. 

(2) Tato Směrnice děkana  ruší Směrnici děkana …. ze dne …..  

(3) Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího vydání a účinnosti dnem ………..  

 

 

 

Zpracoval: doc. MUDr. Pavel Zonča, DrScPh.D., .FRSCCS, děkan Lékařské fakulty Ostravské 

univerzity v Ostravě 

 

Rozdělovník: 

Všechna pracoviště LF OU  

Portál OU 
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Příloha č. 5: Návrh VR LF OU 
 

 


