
 
 
      Ostravská univerzita 
      Lékařská fakulta 
      Syllabova 19 / 703 00 Ostrava-Zábřeh 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

V Ostravě dne 11. února 2022      Č. j.: OU-7979/11-2022 

 
 
 

OPATŘENÍ DĚKANA 
č. 109/2022 

 
Oprávněné úřední osoby 

 
 

Článek 1 
 

Úvodní ustanovení 
 

Toto opatření stanovuje, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správního řádu §15, 

oprávněné úřední osoby studijního oddělení fakulty, včetně definování jejich pravomocí, 

k úkonům vedených v rámci přijímacího řízení uchazečů o studium na Lékařské fakultě 

Ostravské univerzity.  

Článek 2 
 

Definování pravomocí 
 

1. Oprávněné úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých 

se dozvěděly v souvislosti s přijímacím řízením a které v zájmu zajištění řádného výkonu 

veřejné správy nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny, nestanoví-li zákon 

jinak. Této povinnosti jsou oprávněné úřední osoby zproštěny jen z důvodů stanovených 

zvláštním zákonem nebo vysloví-li souhlas osoba, jíž se předmětná skutečnost dotýká. 

Ustanovení zvláštních zákonů o zproštění povinnosti mlčenlivosti tím nejsou dotčena. 

2. O tom, kdo je v dané věci oprávněnou úřední osobou, se provede záznam do spisu  

a studijní oddělení o tom účastníka řízení na požádání informuje. Oprávněná úřední 

osoba na požádání účastníka řízení sdělí své jméno, příjmení, služební nebo obdobné 

označení a ve kterém organizačním útvaru správního orgánu je zařazena. 

 

Článek 3 
 

Oprávněné úřední osoby 
 

Pro všechny níže uvedené bakalářské, navazující magisterské, magisterské a doktorské 
studijní programy jsou oprávněnými úředními osobami: 
 
Bc. Kubinová Lenka, vedoucí studijního oddělení, 
Bc. Brzeźniaková Petra, DiS, studijní referentka, 
Ing. Pavlačková Martina, studijní referentka, 
Ing. Pyszková Darina, studijní referentka, 
Štverková Martina, studijní referentka. 
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Bakalářské studijní programy: 
Všeobecné ošetřovatelství (prezenční, kombinovaná forma) 
Pediatrické ošetřovatelství (prezenční, kombinovaná forma) 
Porodní asistence (prezenční forma) 
Radiologická asistence (prezenční forma) 
Ochrana a podpora zdraví (prezenční forma) 
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (prezenční forma) 
Nutriční terapie (prezenční, kombinovaná forma) 
Fyzioterapie (prezenční forma) 
Fyzioterapie (prezenční forma) - Itálie 
Fyzioterapie (prezenční forma) - Švýcarsko 
Ergoterapie (prezenční forma) 
Zdravotnické záchranářství (prezenční, kombinovaná forma) 
 
Navazující magisterské studijní programy: 
Ochrana a podpora veřejného zdraví (prezenční forma) 
Aplikovaná fyzioterapie (prezenční forma) 
Intenzivní péče (kombinovaná forma) 
Ošetřovatelská péče v psychiatrii (prezenční, kombinovaná forma) 
Ošetřovatelská péče v geriatrii (prezenční, kombinovaná forma) 
Komunitní péče v porodní asistenci (prezenční, kombinovaná forma) 
 
Magisterské studijní programy: 
Všeobecné lékařství (prezenční forma) 
 
Doktorské studijní programy: 
Klinické neurovědy (prezenční, kombinovaná forma) 
Ošetřovatelství (prezenční, kombinovaná forma) 
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (prezenční, kombinovaná forma) 
Chirurgické obory (prezenční, kombinovaná forma) 
Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii (prezenční, kombinovaná 
forma) 

 
 

Článek 4 
 

Závěrečná ustanovení 
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