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pod č.j. OU-36944/11-2021 Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
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Část první
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Sídlo, označení a logo
1. Označení, sídlo a znak Lékařské fakulty Ostravské univerzity (dále jen „LF OU“):
a) Sídlem LF OU je Ostrava.
b) Úplný název LF OU zní „Lékařská fakulta Ostravské univerzity“. Lze užívat
zkráceného názvu „Lékařská fakulta OU“ anebo zkratky „LF OU“. Latinský název
zní „Universitas Ostraviensis, Facultas medicinae“, anglický název zní „Faculty of
Medicine of the University of Ostrava“.
c) Používání jednotného vizuálního stylu LF OU se řídí článkem 66 Statutu OU
a opatřením rektora.
2. LF OU používá úřední kulaté razítko s malým státním znakem České republiky a s textem
„Ostravská univerzita – Lékařská fakulta“ v případech stanovených právními předpisy. LF
OU používá v ostatních případech razítko bez státního znaku v souladu s opatřením
rektora stanovujícím podobu a pravidla používání ostatních razítek.

Článek 2
Historie a poslání
1. LF OU je součástí Ostravské univerzity (dále jen „OU“) ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
v platném znění (dále jen „zákon“). OU je veřejná vysoká škola univerzitního typu. OU
byla zřízena zákonem České národní rady č. 314/1991 Sb., o zřízení Slezské univerzity,
Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a
Ostravské univerzity ze dne 9. července 1991 s účinností od 28. září 1991.
2. Akademický senát OU schválil na svém zasedání konaném dne 21. června 2010 změnu
názvu Fakulty zdravotnických studií na Lékařskou fakultu s účinností od 1. září 2010.
3. Poslání LF OU jako fakulty OU je dáno ustanovením § 23 zákona. V rámci svého poslání
LF OU svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou
a inovační nebo další tvůrčí činnost (dále jen „tvůrčí činnost“).
4. LF OU poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání v bakalářských a magisterských
studijních programech zakončené udělením titulu – dle studijního programu – bakalář
(Bc.), magistr (Mgr.), doktor medicíny (MUDr.).
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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.
5. Seznam oborů, ve kterých je LF OU oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke
jmenování profesorem podle zákona, je uveden ve veřejné části internetových stránek
OU.
6. LF OU poskytuje postgraduální přípravu lékařům a ostatním zdravotnickým pracovníkům
a zajišťuje programy celoživotního vzdělávání.

Článek 3
Akademické svobody a akademická práva
1. Na LF OU jsou zaručena akademická práva a akademické svobody podle ustanovení § 4
zákona, zejména svoboda vědy, výzkumu, výuky a práva se učit.
2. Svoboda vědy a výzkumu zahrnuje především svobodnou formulaci problému, svobodnou
volbu metodiky, jakož i svobodné zhodnocení výsledků výzkumu a jejich prezentaci.
3. Svoboda výuky spočívá především v otevřenosti různým vědeckým názorům, vědeckým
a výzkumným metodám.
4. Právo učit se zahrnuje svobodnou volbu zaměření studia v rámci studijních programů a
svobodu vyjadřovat vlastní názory ve výuce.

Článek 4
Akademická obec
1. Akademickou obec LF OU tvoří akademičtí pracovníci LF OU a studenti zapsaní ke studiu
na LF OU:
a) Akademický pracovník se stává členem akademické obce LF OU dnem sjednaným
jako den nástupu do práce po uzavření pracovního poměru s LF OU.
b) Studentem LF OU a členem akademické obce LF OU se stává uchazeč o studium
dnem zápisu do studia na LF OU. Student, kterému bylo studium přerušeno,
přestává být studentem a stává se jim znovu dnem opětovného zápisu do studia
na LF OU.
2. Členství v akademické obci LF OU končí:
a) u akademických pracovníků dnem ukončení pracovního poměru na LF OU;
b) u studentů dnem ukončení jejich studia na LF OU.
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3. Každý člen akademické obce užívá akademických práv a akademických svobod
uvedených v ustanovení § 4 zákona a článku 2 tohoto Statutu.
4. 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 OU a LF OU.
5. 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.
6. V rozporu se zákonem a tímto statutem je zakládat, organizovat a propagovat na LF OU
činnost politických stran a politických hnutí.
7. Akademická obec LF OU se svolává převážně k projednání závažných záležitostí nebo
opatření v rámci působení LF OU nebo OU, zejména v souvislosti s volbou členů
Akademického senátu LF OU, s návrhem na jmenování nebo odvolání děkana, případně
u příležitosti slavnostních aktů fakultního, univerzitního nebo celospolečenského
charakteru.
8. Právo svolat shromáždění akademické obce LF OU má děkan a předseda Akademického
senátu LF OU.
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Část druhá
ORGÁNY LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU
Článek 5
Orgány LF OU
1. Samosprávnými akademickými orgány LF OU jsou:
a) Akademický senát LF OU;
b) Děkan;
c) Vědecká rada LF OU;
d) Disciplinární komise LF OU;
2. Dalším orgánem LF OU je tajemník.
3. K řešení naléhavých úkolů vyplývajících z hlavní a dalších činností LF OU mohou být
děkanem nebo Akademickým senátem LF OU zřízeny poradní sbory a pracovní skupiny
nebo další orgány.

Článek 6
Akademický senát LF OU
1. Akademický senát LF OU (dále jen „AS LF OU“) je samosprávný zastupitelský akademický
orgán LF OU. Právní postavení AS LF OU a jeho působnost jsou dány ustanoveními § 26
a § 27 zákona.
2. AS LF OU má 18 členů (dále jen „senátoři“), zvolených z řad členů akademické obce LF
OU, z toho je 6 studentů.
3. AS LF OU má dvě komory, a to komoru akademických pracovníků a komoru studentů.
4. V čele AS LF OU je předseda, který je volen z řad senátorů a dva místopředsedové,
z nichž jeden je volen z řad senátorů komory akademických pracovníků a druhý z řad
senátorů komory studentů.
5. Členství v AS LF OU a činnost člena v AS LF OU jsou nezastupitelné.
6. Členství v AS LF OU je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana, proděkana,
ředitele vysokoškolského ústavu, ředitele jiné součásti OU, kvestora, tajemníka fakulty.
7. Funkční období člena AS LF OU je tříleté.

5

|

Vnitřní předpis Lékařské fakulty OU 20 21
Statut Lékařské fakulty OU

8. Způsob volby senátorů a jejich náhradníků, způsob ustanovení předsednictva, popř.
dalších orgánů AS LF OU upravuje Volební řad AS LF OU, který je vnitřním předpisem LF
OU. Pravidla pro zasedání, jednání a rozhodování AS LF OU upravuje Jednací řád AS LF
OU, který je vnitřním předpisem LF OU.
9. Činnost AS LF OU se řídí zejména zákonem, Statutem LF OU a Jednacím řádem AS LF
OU.

Článek 7
Děkan
1. V čele fakulty je děkan, který jedná a rozhoduje za OU ve věcech LF OU. Jeho právní
postavení a jeho působnost jsou dány ustanovením § 28 zákona, Statutem OU, Statutem
LF OU a dalšími vnitřními předpisy OU.
2. Děkana jmenuje a odvolává na návrh AS LF OU rektor.
3. Způsob projednávání a přijetí usnesení o návrhu na jmenování nebo odvolání děkana
upravuje Jednací řád AS LF OU.
4. Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na LF OU
nejvýše dvě bezprostředně po sobě jdoucí funkční období.
5. Děkana zastupují v určeném rozsahu proděkani. Proděkany jmenuje a odvolává děkan
po předchozím vyjádření AS LF OU.
6. Děkanovi jsou přímo odpovědni za svoji činnosti proděkani, tajemník, vedoucí
zaměstnanci jednotlivých pracovišť LF OU.
7. Děkan může v rámci své působnosti v souladu se zákonem, ostatními obecně závaznými
právními předpisy, Statutem OU, Statutem LF OU a ostatními vnitřními předpisy OU a LF
OU vydávat opatření, která jsou závazná v určeném rozsahu pro zaměstnance a studenty
působící na LF OU.
8. Děkan si podle potřeby zřizuje poradní sbory a pracovní skupiny.

Článek 8
Vědecká rada LF OU
1. Předsedou Vědecké rady LF OU (dále jen „VR LF OU“) je děkan, který jmenuje a odvolává
ostatní členy VR LF OU na základě předchozího souhlasu AS LF OU. Návrhy na udělení
tohoto souhlasu předkládá AS LF OU děkan. Člen VR LF OU, který má být z návrhu
děkana LF OU odvolán, je oprávněn se zúčastnit a vystoupit na zasedání AS LF OU, na
kterém bude projednáván návrh děkana LF OU na udělení souhlasu AS LF OU.
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2. Právní postavení VR LF OU a její působnost jsou dány ustanoveními § 29 a § 30 zákona,
Statutem LF OU a dalšími vnitřními předpisy LF OU.
3. VR LF OU je tvořena významnými představiteli oborů, v nichž LF OU uskutečňuje
vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové
akademické obce OU.
4. Členství ve VR LF OU je čestné a nezastupitelné. Funkční období VR LF OU je čtyřleté.
5. 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 po neúčasti na třetím po sobě bezprostředně jdoucích zasedání VR LF OU;
d) dnem úmrtí.
6. Zanikne-li funkce člena VR LF OU v průběhu funkčního období, jmenuje děkan
po předchozím souhlasu AS LF OU nového člena VR LF OU pouze na zbytek příslušného
funkčního období.
7. Způsob svolávání, jednání a přijímání usnesení VR LF OU upravuje Jednací řád VR LF
OU, který je vnitřním předpisem LF OU.

Článek 9
Disciplinární komise LF OU
1. Právní postavení Disciplinární komise LF OU (dále jen „DK LF OU“) a její působnost jsou
dány zákonem, Statutem OU, Statutem LF OU a dalšími vnitřními předpisy OU.
2. Členy DK LF OU jmenuje a odvolává děkan LF OU z řad členů akademické obce LF OU
po předchozím souhlasu AS LF OU.
3. DK LF OU je šestičlenná. Polovinu členů této DK LF OU tvoři studenti.
4. DK LF OU si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu.
5. Funkční období členů DK LF OU je dvouleté. Členství v DK LF OU v průběhu funkčního
období zaniká:
a) dnem odvolání;
b) dnem zániku členství v akademické obci LF OU;
c) dnem doručení písemného prohlášení o vzdání se funkce děkanovi;
d) dnem úmrtí.
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6. Zanikne-li funkce člena DK LF OU v průběhu funkčního období, jmenuje děkan nového
člena pouze na zbytek příslušného období.
7. Zasedání DK LF OU svolává předseda na základě podnětu k jednání DK LF OU.
8. DK LF OU projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na LF OU a předkládá
návrh na rozhodnutí děkanovi.
9. Postavení a pravomoc DK LF OU jsou dány ustanovením § 31 zákona. Fungování
a činnost DK LF OU, průběh disciplinárního řízení upravuje Disciplinární řád LF OU pro
studenty, který je vnitřním předpisem LF OU, a Disciplinární řád pro studenty OU.

Článek 10
Tajemník
1. Právní postavení a pravomoci tajemníka jsou dány zákonem, Statutem LF OU a vnitřními
předpisy LF OU.
2. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu LF OU v rozsahu stanoveném opatřením
děkana.
3. Tajemníka jmenuje na základě výběrového řízení a odvolává děkan.
4. Tajemník je přímo podřízen děkanovi a odpovídá mu za svoji činnost.
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Část třetí
ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ STRUKTURA LF OU
Článek 11
Členění LF OU
1. LF OU se člení na fakultní pracoviště, kterými jsou:
a) ústavy;
b) kliniky;
c) katedry;
d) jiná pracoviště
e) děkanát.
2. Organizační strukturu a vztahy mezi jednotlivými fakultními pracovišti LF OU upravuje
Organizační řád LF OU, který je vydáván formou opatření děkana.
3. O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť rozhoduje AS LF
OU na návrh děkana.

Článek 12
Ústavy
1. Ústavy jsou fakultní pracoviště LF OU a jejich posláním je v součinnosti s pracovišti
Fakultní nemocnice Ostrava (dále jen „FNO“) vykonávat na LF OU vzdělávací a tvůrčí
činnost v příslušných vědních oblastech.
2. Ústavy se podílí na zajišťování akreditovaných studijních programů anebo jejich částí.
3. V čele ústavu je vedoucí, který je ustanoven děkanem na základě výběrového řízení a
odvoláván v souladu se zákoníkem práce. Vedoucí ústavu může být ustanoven v souladu
se zákoníkem práce i opakovaně. Vedoucí ústavu je zodpovědný za koordinaci vzdělávací
činnosti ústavu v akreditovaných studijních programech nebo jejich částech.
4. Činnost a strukturu ústavů upravuje Organizační řád LF OU.
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Článek 13
Kliniky
1. Kliniky jsou fakultní pracoviště LF OU a jejich posláním je v součinnosti s pracovišti FNO
vykonávat na LF OU zdravotnickou, vzdělávací a tvůrčí činnost v příslušné odbornosti.
2. Kliniky se podílí na zajišťování akreditovaných studijních programů anebo jejich částí.
3. V čele kliniky je přednosta, který je ustanoven děkanem na základě výběrového řízení a
odvoláván v souladu se zákoníkem práce. Přednosta kliniky může být ustanoven
v souladu se zákoníkem práce i opakovaně. Přednosta je zodpovědný za koordinaci
zdravotnické, vzdělávací a tvůrčí činnosti kliniky.
4. Činnost a strukturu klinik upravuje Organizační řád LF OU.

Článek 14
Katedry
1. Katedry jsou fakultní pracoviště LF OU a jejich posláním je v součinnosti s pracovišti FNO
vykonávat na LF OU vzdělávací a tvůrčí činnost v příslušných vědních oblastech.
2. Katedry se podílí se na zajišťování akreditovaných studijních programů anebo jejich částí.
3. V čele katedry je vedoucí, který je ustanoven děkanem na základě výběrového řízení a
odvoláván v souladu se zákoníkem práce. Vedoucí katedry může být ustanoven v souladu
se zákoníkem práce i opakovaně. Vedoucí katedry je zodpovědný za koordinaci
vzdělávací a tvůrčí činnosti katedry.
4. Činnost a strukturu kateder upravuje Organizační řád LF OU.

Článek 15
Jiná pracoviště
1. Jiná pracoviště jsou odbornými fakultními pracovišti pro vzdělávací a vědeckovýzkumnou
a tvůrčí činnost.
2. Jiným pracovištěm je Centrum zdravotnického výzkumu (dále jen „CZV“). CZV realizuje
na LF OU formou vědeckých a dalších projektů vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost
v oblasti různých oborů LF OU.
a) CZV sdružuje klíčové výzkumné kapacity LF OU v různých oblastech této činnost
na LF OU, koordinuje a integruje jejich aktivity.
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b) CZV zajišťuje akviziční činnost LF OU z hlediska identifikace možných nových
směrů výzkumu a předkládá vedení LF OU návrhy na koncipování nových
vědeckých a jiných projektů daných oblastí LF OU.
c) V čele CZV je ředitel, který je jmenován děkanem na základě výběrového řízení a
odvoláván v souladu se zákoníkem práce. Ředitel CZV může být jmenován
nejvýše na dobu tří let, v souladu se zákoníkem práce i opakovaně.
d) Činnost a strukturu CZV upravuje Organizační řád CZV a sdružuje v rámci své
organizační struktury další pracoviště s podpůrnou činností vědeckovýzkumné
činnosti na LF OU a centra dílčího výzkumu vybraných oborů
3. Jiným pracovištěm je Simulační centrum / cvičná nemocnice LF OU (dále jen „SIMLEK“).
SIMLEK realizuje na LF OU vzdělávací činnost prostřednictvím moderních metod výuky,
převážně formou simulační medicíny pro všechny oblasti vzdělávání LF OU.
a) SIMLEK poskytuje prostor pro simulační medicínu za podpory všech oborů
teoretického, preklinického i klinického zaměření LF OU, kdy koordinuje a integruje
jejich vzdělávací aktivity.
b) V čele SIMLEK je ředitel, který je jmenován děkanem na základě výběrového
řízení a odvoláván v souladu se zákoníkem práce. Ředitel SIMLEK může být
jmenován nejvýše na dobu tří let, v souladu se zákoníkem práce i opakovaně.
c) Činnost a strukturu SIMLEK upravuje Organizační a provozní řád SIMLEK a
sdružuje v rámci své organizační struktury pracovníky pracovišť LF OU.
4. Jiným pracovištěm je Centrum hyperbarické medicíny Lékařské fakulty OU a Městské
nemocnice Ostrava (dále jen „CHM“). CHM realizuje na LF OU vzdělávací a vědeckovýzkumnou a tvůrčí činnost v oblasti hyperbarické a potápěčské medicíny.
a) CHM poskytuje vzdělávací činnost v dané oblasti pro pregraduální i postgraduální
stupeň vzdělávání, celoživotní vzdělávání a vědeckovýzkumnou činnost v daném
nebo příbuzném oboru s možností transferu vědeckých poznatků do klinické
praxe.
b) V čele CHM je ředitel, který je jmenován děkanem na základě výběrového řízení a
odvoláván v souladu se zákoníkem práce. Ředitel CHM může být jmenován
nejvýše na dobu tří let, v souladu se zákoníkem práce i opakovaně.
c) Činnost a strukturu CHM upravuje Organizační řád CHM a sdružuje v rámci své
organizační struktury pracovníky pracovišť LF OU.
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Článek 16
Děkanát
1. Děkanát je fakultním pracovištěm, které zajišťuje správní, hospodářskou
a administrativním činnost LF OU. Připravuje zejména podklady pro jeho rozhodování a
zajišťuje jejich realizaci.
2. V čele děkanátu stojí děkan.
3. Do činnosti děkanátu spadají také správní a hospodářské záležitosti, které se týkají
pracovišť s celofakultní působností.
4. Vnitřní organizaci, řízení a činnost upravuje Organizační řád LF OU.

Článek 17
Proděkani
1. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Postavení proděkana, jeho
pravomoci, povinnosti, způsob jmenování a odvolání jsou dány zákonem, Statutem LF
OU, dalšími vnitřními předpisy LF OU a opatřeními děkana.
2. Proděkany jmenuje a odvolává po předchozím vyjádření AS LF OU děkan. Počet
proděkanů stanoví děkan.
3. Proděkani jsou řízeni děkanem a jsou mu za svou činnost odpovědní.
4. V nepřítomnosti děkana jej zastupuje v rozsahu jím pověřený proděkan.

Článek 18
Poradní sbory LF OU
1. Poradní sbory LF OU jsou stálými poradními skupinami pro podporu vybraných činností
LF OU. Poradními sbory jsou:
e) Kolegium děkana;
f)

Malé kolegium děkana;

g) Etická komise;
h) Ediční komise;
i)

Komise SGS;
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j)

Komise pro přijímací řízení.

2. Členy poradních sborů určí děkan opatřením se souhlasem zaměstnance a jeho
bezprostředně nadřízeného zaměstnance.
3. Stanoviska poradních sborů mají pouze doporučující charakter a nejsou pro děkana
závazná.

Článek 19
Neslučitelnost funkcí
1. Funkce rektora, prorektora, děkana, proděkana, ředitele vysokoškolského ústavu, ředitele
jiné součásti, kvestora a tajemníka jsou vzájemně neslučitelné.

Část čtvrtá
VNITŘNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ LF OU
Článek 20
Vnitřní předpisy LF OU
1. Vnitřní předpisy LF OU upravují záležitosti spadající do její samosprávné působnosti a její
vztah k OU, pokud nejsou upraveny zákonem nebo vnitřní předpisem OU.
2. Vnitřními předpisy LF OU jsou:
a) Statut LF OU;
b) Volební řád AS LF OU;
c) Jednací řád AS LF OU;
d) Jednací řád VR LF OU;
e) Kariérní řád LF OU;
f)

Disciplinární řád LF OU pro studenty.

3. Návrhy vnitřních předpisů LF OU a jejich změny schvaluje AS LF OU a postupuje je ke
schválení AS OU prostřednictvím předsedy AS OU. Vnitřní předpisy LF OU nabývají
platnosti dnem schválení v AS OU a účinnost nejdříve dnem nabytí platnosti, pokud není
ve vnitřním předpise LF OU stanoven den pozdější.
4. Zodpovědný za zveřejnění a archivaci vnitřních předpisů LF OU je sekretariát děkana.
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5. Vnitřní předpisy LF OU se zveřejňují včetně údajů o době jejich platnosti a účinnosti ve
veřejné části internetových stránek OU.

Článek 21
Opatření děkana
1. Opatření děkana jsou závazné interní řídící akty, které v souladu se zákonem, ostatními
obecně závaznými právními předpisy, Statutem OU a dalšími vnitřními předpisy OU,
Statutem LF OU a dalšími vnitřními předpisy LF OU upravují práva a povinnosti
zaměstnanců v působnosti LF OU ve vztahu k řízení v rámci samosprávné působnosti LF
OU. Jejich cílem je zejména metodické řízení a koordinace činnosti na LF OU a jejich
pracovištích.
2. Opatření děkana vydává děkan v rozsahu svých kompetencí daných zákonem, Statutem
OU, dalšími vnitřními předpisy OU, Statutem LF OU a dalšími vnitřními předpisy LF OU.

Článek 22
Ustanovení k vnitřním předpisům a opatřením
1. Pravidla a postup přijímání a formální náležitosti vnitřních předpisů LF OU a opatření
děkana upravuje opatření rektora.
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Část pátá
STRATEGICKÉ DOKUMENTY A ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY
Článek 23
Strategický záměr LF OU
1. Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti LF OU je klíčovým programovým
dokumentem LF OU, který určuje směr a priority dalšího rozvoje LF OU, formuluje
strategické cíle na určené období a konkretizuje je spolu s rozvojovými prioritami ve formě
opatření a aktivit.
2. Strategický záměr LF OU a jeho každoroční plán realizace se vypracovává na základě
Strategického záměru OU ve formě určené opatřením rektora.
3. Za přípravu a předložení Strategického záměru LF OU a jeho každoročního plánu
realizace rektorovi je zodpovědný děkan.
4. Strategický záměr LF OU včetně jeho každoročního plánu realizace schvaluje na návrh
děkana AS LF OU po projednání ve VR LF OU.

Článek 24
Výroční zpráva LF OU
1. Výroční zpráva o činnosti LF OU a Výroční zpráva o hospodaření LF OU (dále jen „Výroční
zprávy“) se vypracovává ve formě určené opatřením rektora.
2. Výroční zprávy se zpracovávají za uplynulý kalendářní rok.
3. Za přípravu výročních zpráv odpovídá děkan.
4. Výroční zprávy schvaluje AS LF OU.
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Část šestá
VZDĚLÁVACÍ ČINNOST NA LF OU
Článek 25
Přijímání ke studiu na LF OU
1. Zákonné podmínky pro přijetí uchazečů ke studiu ve studijních programech jsou
stanoveny v § 48 zákona. Další podmínky si může stanovit LF OU.
2. Přijímání studentů do studijních programů uskutečňovaných na LF OU se řídí zákonem,
Statutem OU a příslušnými opatřeními rektora OU a děkana LF OU.
3. Děkan každoročně stanovuje po schválení AS LF OU podmínky pro přijetí ke studiu pro
následující akademický rok.

Článek 26
Studijní programy
1. Vysokoškolské vzdělávání se na LF OU získává studiem v rámci akreditovaných
studijních programů podle studijního plánu stanoveného formou studia.
2. Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na LF OU je zveřejněn ve
veřejné části internetových stránek OU v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. h)
zákona.

Článek 27
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 LF OU jsou vymezena ustanoveními § 62 a § 63 zákona.
3. Podmínky studia na LF OU včetně rozhodovací činnosti o právech a povinnostech
studentů jsou upraveny Studijním a zkušebním řádem OU, který je vnitřním předpisem
OU. Další podmínky a pravidla uskutečňování vzdělávací činnosti na LF OU jsou dány
zákonem a částí sedmou Statutu OU.
4. Podmínky pro studium cizinců na LF OU určuje Statut OU a Studijní a zkušební řád OU.
5. V rámci své vzdělávací činnosti poskytuje LF OU vzdělávání také v programech
celoživotního vzdělávání podle ustanovení § 60 zákona a vzdělávání v mezinárodně
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uznávaných kurzech podle ustanovení § 60a zákona. Podmínky pro vzdělávání
v programech celoživotního vzdělávání určuje Studijní a zkušební řád OU a zpravidla i
opatření děkana.

Článek 28
Poplatky a úhrady na LF OU
1. Pravidla pro stanovení výše, splatnosti, formu placení a další pravidla související
s poplatky se studiem stanoví v souladu s ustanovením § 58 zákona příloha č. 3 Statutu
OU Poplatky spojené se studiem na OU.

Článek 29
Stipendia na LF OU
1. Studentům LF OU mohou být přiznána stipendia za podmínek stanovených zákonem a
Stipendijním řádem OU, který je vnitřním předpisem OU.

Část sedmá
ZAMĚSTNANCI LF OU
Článek 30
Akademičtí pracovníci

1. Akademickými pracovníky LF OU jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní
asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou
zaměstnanci LF OU a kteří vykonávají v pracovním poměru podle sjednaného druhu
práce jak pedagogickou činnost, tak i tvůrčí činnost, tzn. akademičtí pracovníci
s jakoukoliv výší pracovního úvazku na LF OU.
2. Na výuce se mohou podílet i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr.
3. Odměňování akademických pracovníků LF OU upravuje Vnitřní mzdový předpis OU.

Článek 31
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
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1. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se na LF OU uskutečňuje podle
ustanovení § 71 až 75 zákona.
2. Seznam oborů, ve kterých je LF OU oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení
ke jmenování profesorem, je dle ustanovení § 21 odst. 1. písm. h) zveřejněn ve veřejné
části internetových stránek OU.
3. Postup při habilitačním řízení nebo řízení ke jmenování profesorem stanoví Řád
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, který je vnitřním předpisem OU.

Článek 32
Řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem
1. Podrobnosti o řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem na LF OU upravuje Řád
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, který je vnitřním předpisem OU.

Článek 33
Tvůrčí volno
1. Udělování tvůrčího volna akademickému pracovníkovi LF OU se v souladu s ustanovením
§ 76 zákona poskytne na jeho žádost v délce šesti měsíců jedenkrát za sedm let, nebráníli tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů LF OU.
2. Akademický pracovník žádá o poskytnutí tvůrčího volna písemně děkana; žádost
obsahuje stručnou charakteristiku předpokládané tvůrčí činnosti akademického
pracovníka během tvůrčího volna a vyjádření příslušného vedoucího pracoviště.
3. Akademický pracovník předloží po ukončení tvůrčího volna písemné zhodnocení své
tvůrčí činnosti během tvůrčího volna, které se zakládá do osobního spisu zaměstnance.
4. Po dobu tvůrčího volna náleží akademickému pracovníku mzda.

Článek 34
Mimořádný profesor
1. Zřízení pracovního místa akademického pracovníka zařazeného jako mimořádný
profesor na LF OU upravuje článek 54 Statutu OU.

Článek 35
Hostující profesor
1. Řízení o jmenování hostujícím profesorem na LF OU upravuje článek 55 Statutu OU.
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Článek 36
Emeritní profesor
1. Řízení o jmenování emeritním profesorem na LF OU upravuje článek 56 Statutu OU.

Článek 37
Doctor honoris causa
1. Udělení čestného titulu doctor honoris causa na LF OU upravuje článek 57 Statutu OU.

Článek 38
Neakademičtí zaměstnanci
1. Na LF OU kromě akademických pracovníků působí i neakademičtí zaměstnanci, kteří se
podílejí na tvůrčí činnosti nebo zajišťují další odborné, administrativní, správní,
ekonomické a technické činnosti.
2. Odměňování neakademických zaměstnanců LF OU upravuje Vnitřní mzdový předpis OU.

Článek 39
Výběrová řízení na LF OU
1. Místa akademických pracovníků LF OU se obsazují v souladu s ustanovením § 77 zákona
na základě výběrového řízení.
2. Místa akademických pracovníků LF OU se obsazují v souladu s Řádem výběrového řízení
na OU, který je vnitřním předpisem OU.

Článek 40
Etika a etický kodex
1. Etická pravidla vzdělávací, tvůrčí činnosti a další odborné činnosti zaměstnanců
a studentů LF OU jsou stanovena Etickým kodexem zaměstnanců a studentů OU, který
je vnitřním předpisem OU.
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Část osmá
PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ LF OU
Článek 41
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu
1. LF OU hospodaří s finančními prostředky přidělenými na základě schváleného rozpočtu
OU, jejichž následné rozdělení schvaluje AS LF OU a kontroluje jejich využívání.
2. LF OU může získávat prostředky z jiných zdrojů tuzemských i zahraničních, a to i formou
doplňkové činnosti. Pravidla pro doplňkovou činnost jsou upravena opatřením rektora.

Část devátá
AKADEMICKÉ TRADICE
Článek 42
Akademické insignie LF OU
1. Symbolickým vyjádřením akademických svobod a akademických práv jsou akademické
tradice – akademické insignie a akademické obřady. Způsob užívání akademických
insignií LF OU stanoví děkan opatřením.
2.

Akademickými insigniemi LF OU jsou akademické žezlo, řetězy a taláry.

3. Akademické insignie jsou při slavnostních příležitostech oprávnění užívat:
a) děkan a proděkani;
b) členové VR LF OU;
c) předseda AS LF OU;
d) významní hosté a další členové akademické obce LF OU dle rozhodnutí děkana.

Článek 43
Akademické obřady na LF OU
1. Akademickými obřady jsou:
a) imatrikulace studentů;
b) promoce absolventů;
c) slavnostní zasedání VR LF OU;
d) inaugurace děkana.
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Část desátá
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 44
Závěrečná ustanovení
1. Statut LF OU a další vnitřní předpisy LF OU jsou v listinné podobě uloženy na sekretariátě
děkana LF OU a zveřejněny ve veřejné části internetových stránek OU.
2. Zrušuje se Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity schválený Akademickým senátem
Ostravské univerzity dne 15.02.2021 pod č.j. OU-19257/11-2021
3. Tento Statut LF OU byl dle § 27 odst. 1 písm. b) schválen AS LF OU dne 07.06.2021
4. Tento Statut LF OU byl dle § 9 odst. 1 písm. b) bod 2. schválen AS OU dne 21.06.2021.
5. Tento Statut LF OU nabývá platnosti dnem schválení v AS OU.
6. Tento Statut LF OU nabývá účinnosti dnem schválení.

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. MBA FRCPS
děkan Lékařské fakulty OU
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