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Stanovy  

Evropské dozorčí rady Evropského výzkumného institutu sociální práce 
 

§ 1 Cíle a úkoly Evropského výzkumného institutu sociální práce  
 

(1) Ostravská univerzita v Ostravě (dále jen OU) zakládá v souladu s ustanovením § 22 
odst. 1. písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen 
zákon) a čl. 13 odst. 2 Statutu OU „Evropský výzkumný institut sociální práce“ (dále 
jen institut) jako vysokoškolský ústav.  

(2) Institut usiluje o podporu budování teorií, výzkumu a rovněž o přenos vědomostí 
v sektoru sociálních intervencí v Evropě. 

(3) Úkoly institutu jsou následující: 
  

1. Zabývat se výzkumem (klást důraz zejména na srovnávací výzkumy a ucházet se   
o podporu výzkumných projektů na evropské úrovni). 

2. Vytvářet databázi informací (o realizovaných výzkumných projektech, 
disertačních pracích, publikacích), vydavatelská činnost.    

3. Podporovat odborný růst nových vědeckých pracovníků z řad studentů                        
i akademických pracovníků. 

4. Nabízet expertízy politikům i agenturám sociální práce po celé Evropě. 
5. Být zdrojem znalostí a dovedností pro vytváření dobré praxe sociální práce v celé 

Evropě. 
6. Nabízet rozvoj vědomostí a dovedností pro manažery i sociální pracovníky 

z praxe. 
 

 
§ 2 Účel spolupráce evropských partnerských univerzit v Evropské dozorčí radě institutu 
 

(1) OU usiluje o intenzivní spolupráci s ostatními evropskými univerzitami. Spolupráce 
slouží k posílení evropské perspektivy institutu, k zajištění vysoké kvality 
výzkumných úkolů a projektů a k podpoře nadnárodních projektů a aktivit. 

(2) Za účelem umožnění spolupráce mezi různými evropskými univerzitami zakládá OU 
Evropskou dozorčí radu institutu. 

 
§ 3 Členství v Evropské dozorčí radě 
 

(1) OU uzavřela dohodu s následujícími vysokými školami o členství v Evropské dozorčí 
radě institutu: 

 
- Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt (D) 
- University of Hertfordshire (GB) 
- Université Catholique de Lille (F) 
- University of Kuopio (Fin) 
- Trnavská univerzita v Trnavě (SK) 
- Catholic University of Nordhein-Westfalen (D) 
 



(2) Rektor jmenuje členy Evropské dozorčí rady ze zástupců jednotlivých škol uvedených 
v odst. (1) tohoto článku. 

 
§ 4 Povinnosti členů Evropské dozorčí rady 
 

(1) Členové Evropské dozorčí rady se zavazují vysílat jednoho zástupce na zasedání 
Evropské dozorčí rady. 

 
(2) Podpora institutu je na uvážení členů na základě existujících zdrojů a možností. 

 
§ 5 Složení schůze a minimální počet hlasujících Evropské dozorčí rady 
 

(1) Evropská dozorčí rada je tvořena jedním zástupcem z každé členské univerzity, 
rektorem OU a ředitelem institutu nebo jeho jmenovaným zástupcem, který předsedá 
schůzi. Každý člen má jeden hlas. 

(2) Schůze Evropské dozorčí rady se koná minimálně jednou za rok. Pokud se nemůže 
zúčastnit jmenovaný zástupce, může být jmenován náhradní zástupce. 

(3) Schůze Evropské dozorčí rady je schopna usnášení, pokud je přítomna více než 
polovina členů. 

(4) O rozhodnutích Evropské dozorčí rady je proveden zápis.  
 

§ 6 Povinnosti schůze Evropské dozorčí rady 
 
Schůze Evropské dozorčí rady má následující úkoly: 

(1)   Volba jednoho ze dvou zástupců ředitele institutu. 
(2)   Schválení výroční zprávy ředitele.  
(3)   Bere na vědomí výroční zprávu o hospodaření. 
(4)   Bere na vědomí rozpočet institutu. 
(5)   Schválení plánu projektů prezentovaných ředitelem. 
(6)   Rozhodování o prioritách práce a výzkumu v nadcházejícím roce. 
(7)   Jmenování osob zodpovědných za plnění nových úkolů. 
(8)   Doporučení přijetí nových členů Evropské dozorčí rady rektorovi. 
(9)   Rozhodování o změnách těchto stanov a článků. 
(10) Rozhodnutí o potvrzení názvu a funkce Evropského výzkumného institutu sociální 

práce. 
 
§7 Ukončení členství v Evropské dozorčí radě 
 

(1) Členství v Evropské dozorčí radě je ukončeno na základě dobrovolné rezignace nebo 
vyloučením člena. 

(2) Ukončení členství musí být oznámeno řediteli písemně v tříměsíční lhůtě před koncem 
roku. 

(3) Schůze Evropské dozorčí rady může rozhodnout z vážných důvodů o vyloučení člena. 
Za vážné důvody se považuje zejména neúčast člena na třech po sobě následujících 
schůzích. Proti rozhodnutí o vyloučení se člen může ve lhůtě jednoho měsíce odvolat 
k rektorovi OU. 

 
 

 
 



§8 Ukončení činnosti institutu 
 
Ostravská univerzita může kdykoliv ukončit činnost institutu. V tomto případě je Evropská 
dozorčí rada oprávněna převzít název a činnost a převést je na jinou univerzitu. 
 
 
 
 
Tyto stanovy  byly podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schváleny AS OU dne 5. 5. 2008 
 
 
 
 
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., v. r.   
 
 
 
 
 
 


