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PREAMBULE
Cílem Fakulty sociálních studií je šířit a vytvářet vědění, tedy vzdělávat a zkoumat, v sociálně
vědních a zdravotně sociálních oborech. Jedná se o sociálně vědní obory, které se zabývají
uplatněním teorie a výzkumu ke zlepšení kvality života lidí a rozvíjení plného potenciálu
každého jednotlivce, skupin a společenství. Rolí fakulty je také aktivně sledovat a komentovat
společenské dění v oblastech jejího zájmu.
Činnost fakulty je založena na hodnotách a etických principech, které souvisí s její orientací
na sociální obory. Těmito hodnotami jsou lidská důstojnost a respekt k lidským právům,
sociální spravedlnost, soudržnost a solidarita, odbornost a profesní integrita.
Fakulta si klade za cíl být:
•
•
•
•
•

otevřenou akademickou obcí se sdílenou vnitřní kulturou vycházející z uvedených
hodnot a se schopností dospět ke konsenzu,
vzdělávací institucí připravující odborně a eticky jednající profesionály,
uznávaným výzkumným pracovištěm s definovanými výzkumnými prioritami,
partnerem zejména pro představitele dalších vzdělávacích a výzkumných institucí,
pro subjekty veřejné zprávy, samosprávy, neziskové nestátní organizace,
zdravotnické organizace,
aktivním účastníkem při tvorbě strategií a řešení sociálních otázek, včetně témat
regionu.

Část první
Úvodní ustanovení
Článek 1
Název, sídlo a typ vysoké školy
1. Podle § 22 a 23 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“), je Fakulta sociálních
studí Ostravské univerzity součástí Ostravské univerzity (dále jen „OU“).
2. V souladu s Přílohou č. 1 ke Statutu OU lze používat názvů „Fakulta sociálních studií
Ostravské univerzity “, „Fakulta sociálních studií OU“ nebo zkratky „FSS OU“. Pro styk se
zahraničím se používá název „Faculty of Social Studies of the University of Ostrava“.
3. Sídlem fakulty je Ostrava.
4. FSS OU je součástí Ostravské univerzity, která byla zřízena zákonem ČNR č. 314/1991
Sb., o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity ze dne 9. července 1991. AS OU schválil k
1.4.2008 vznik FSS OU, odtržením Katedry sociální práce od Zdravotně sociální fakulty OU.
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Článek 2
Poslání FSS OU
1. FSS OU je vrcholnou vzdělávací, vědeckou a výzkumnou institucí.
2. FSS OU uskutečňuje akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy a
v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, nebo další tvůrčí činnost
(dále jen „tvůrčí činnost“). Rovněž může uskutečňovat programy celoživotního vzdělávání.
3. FSS OU provádí základní, aplikovaný výzkum a inovace a šíří jejich výsledky
prostřednictvím výuky, publikovaní a výsledků aplikovaného výzkumu.
Článek 3
Právní postavení FSS OU
1. Práva FSS OU jsou obsažena v § 24 odst. 1, 2 a 3 zákona.
2. FSS OU používá kulaté úřední razítko se státním znakem České republiky a s textem
„Ostravská univerzita Fakulta sociálních studií“.
3. Statut FSS OU je základním vnitřním předpisem FSS OU ve smyslu § 33 zákona,
vymezujícím právní postavení, systém řízení a organizaci veškeré činnosti vyplývající z
poslání FSS OU.
Článek 4
Akademická práva a akademické svobody
1. Na FSS OU se zaručují akademická práva a svobody v souladu s § 4 zákona.
Část druhá
Orgány FSS OU
Článek 5
Orgány FSS OU
1. Samosprávnými akademickými orgány FSS OU jsou:
a. akademický senát,
b. děkan,
c. vědecká rada,
d. disciplinární komise.
2. Dalším orgánem FSS OU je tajemník.
Článek 6
Akademický senát FSS OU
1. Akademický senát (dále jen „AS“) FSS OU je samosprávným zastupitelským
akademickým orgánem.
2. Jeho působnost je dána § 27 zákona.
3. Členství v AS FSS OU a činnost člena v AS FSS OU jsou nezastupitelné. Počet členů AS
FSS OU, způsob jejich volby a volby jejich náhradníků, způsob ustanovení předsednictva,
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popřípadě dalších orgánů AS FSS OU upravuje Volební řád AS FSS OU, který je vnitřním
předpisem FSS OU.
4. Pravidla pro zasedání, jednání a rozhodování AS FSS OU upravuje Jednací řád AS FSS
OU, který je vnitřním předpisem FSS OU.
Článek 7
Děkan
1. V čele FSS OU je děkan. Jeho postavení a pravomoci jsou vymezeny § 28 zákona,
Statutem OU a vnitřními předpisy OU.
2. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Proděkany jmenuje a odvolává děkan.
Na FSS OU jsou jmenováni tito proděkané: proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání,
proděkan pro vědu a výzkum, proděkan pro zahraniční a vnější vztahy.
3. Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na FSS OU
nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.
4. Děkanovi jsou přímo odpovědní za svou činnost proděkani, tajemník a vedoucí kateder.
5. Děkan může v rámci své působnosti v souladu se zákonem, ostatními obecně závaznými
předpisy, Statutem OU a ostatními vnitřními předpisy OU a vnitřními předpisy FSS OU
vydávat opatření, která jsou závazná v určeném rozsahu pro zaměstnance FSS OU.
Článek 8
Vědecká rada FSS OU
1. Vědecká rada (dále jen „VR“) FSS OU je tvořena významnými představiteli oborů,
v nichž FSS OU uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou
jiné osoby než členové akademické obce OU, jejíž je FSS OU součástí.
2. Předsedou VR FSS OU je děkan FSS OU. Ostatní členy VR FSS OU jmenuje a odvolává
děkan po předchozím souhlasu AS FSS OU.
3. Členství ve VR FSS OU je čestné a nezastupitelné. Funkční období ostatních členů je
čtyřleté.
4. Právní postavení a působnost VR FSS OU jsou vymezeny § 29 a § 30 zákona.
5. Způsob svolávání, jednání a rozhodování VR FSS OU upravuje Jednací řád VR FSS OU,
který je vnitřním předpisem FSS OU.
Článek 9
Disciplinární komise FSS OU
1. Disciplinární komise (dále jen „DK“) FSS OU jako orgán fakulty je vymezena v § 31
zákona; její fungování a činnost upravuje Disciplinární řád pro studenty FSS OU, který je
vnitřním předpisem FSS OU, a Disciplinární řád pro studenty OU, který je vnitřním
předpisem OU.
2. Členy DK FSS OU jmenuje a odvolává děkan z řad členů akademické obce FSS OU po
předchozím souhlasu AS FSS OU. Počet členů DK FSS OU je 6. Polovinu členů disciplinární
komise tvoří studenti. DK FSS OU si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu.
3. Funkční období členů DK FSS OU je dvouleté.
4. Členství v DK FSS OU v průběhu funkčního období zaniká dnem:
a. odvolání,
b. dnem zániku členství v akademické obci OU,
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c. dnem doručení písemného prohlášení o vzdání se funkce děkanovi,
d. dnem úmrtí.
5. Zanikne-li funkce člena DK FSS OU v průběhu funkční období, jmenuje děkan nového
člena pouze na zbytek příslušného funkčního období.
Článek 10
Tajemník FSS OU
1. Tajemník dle § 32 zákona řídí hospodaření a vnitřní správu FSS OU v rozsahu stanoveném
opatřením děkana.
2. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.
Článek 11
Akademická obec FSS OU
1. Akademickou obec FSS OU tvoří akademičtí pracovníci působící na FSS OU a na ní
zapsaní studenti.
Článek 12
Vnitřní předpisy FSS OU
1. Vnitřní předpisy FSS OU upravují záležitosti FSS OU spadající do její samosprávné
působnosti a její vztah k OU, pokud nejsou upraveny zákonem.
2. Vnitřními předpisy FSS OU dle § 33 zákona jsou:
a. Statut FSS OU,
b. Volební řád AS FSS OU,
c. Jednací řád AS FSS OU
d. Jednací řád vědecké rady FSS OU,
e. Disciplinární řád pro studenty FSS OU.
3. Vnitřní předpisy FSS OU se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek OU včetně
údajů o době jejich platnosti a účinnosti.
4. Zodpovědný za zveřejnění a archivaci vnitřních předpisů FSS OU je děkan.
Část třetí
Organizační struktura
Článek 13
Fakultní pracoviště FSS OU
1. FSS OU se člení na tato fakultní pracoviště:
a. děkanát,
b. katedry,
c. vědecko-výzkumná centra.
2. Organizační strukturu, řízení, činnost a vztahy mezi jednotlivými pracovišti upravuje
příslušné opatření děkana.
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3. O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení pracovišť rozhoduje AS FSS OU
na návrh děkana.
Článek 14
Děkanát FSS OU
1. Děkanát je správním a administrativním pracovištěm FSS OU. V čele děkanátu je děkan.
Působnost, vnitřní organizaci a případně také systém řízení a soustavu systemizovaných míst
děkanátu FSS OU vymezuje příslušné opatření děkana.
Článek 15
Katedry FSS OU
1. Katedra je základním pracovištěm pro pedagogickou a tvůrčí činnost. Katedra zabezpečuje
rozvoj studijních programů a vědních oborů a vymezuje požadavky k veškerým kvalifikačním
výstupům studia.
2. V čele katedry stojí vedoucí, který ji řídí a odpovídá za její činnost děkanovi.
3. Katedra se může členit na složky (oddělení, centrum, laboratoř aj.). O jejich zřízení,
sloučení, splynutí, rozdělení či zrušení rozhoduje AS FSS OU na návrh děkana.
4. Působnost a vnitřní organizaci a případně také systém řízení a soustavu systemizovaných
míst kateder vymezuje příslušné opatření děkana.
5. V čele složky stojí vedoucí, který ji řídí a odpovídá za její činnost příslušnému vedoucímu
katedry.
Článek 16
Vědecko-výzkumná centra FSS OU
1. Vědecko-výzkumné centrum je pracovištěm fakulty.
2. Vědecko-výzkumné centrum zajišťuje vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační a tvůrčí
činnost a může se podílet na vzdělávací činnosti.
3. O zřízení, sloučení, rozdělení a zrušení vědecko-výzkumného centra rozhoduje AS FSS¨
OU na návrh děkana.
4. Působnost a vnitřní organizaci a případně také systém řízení a soustavu systemizovaných
míst vědecko-výzkumného centra vymezuje příslušné opatření děkana.
5. V čele vědecko-výzkumného centra stojí jeho ředitel, který je podřízen přímo děkanovi.
6. Konkrétní osobu ustavuje do funkce ředitele vědecko-výzkumného centra přímo děkan.
7. Konkrétní osobu zbavuje funkce ředitele vědecko-výzkumného centra také přímo děkan.

Článek 17
Ustanovování vedoucích pracovníků
1. Děkan ustanovuje na základě výběrového řízení a odvolává v souladu se zákoníkem
práce další vedoucí zaměstnance působící na pracovištích FSS OU.
2. Vedoucí zaměstnanec může být ustanoven na dobu určitou maximálně 3 let
s opakováním v souladu se zákoníkem práce.
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Článek 18
Poradní sbory
1. Stálým poradním sborem děkana je kolegium děkana. Jeho členy jsou: děkan, proděkani,
tajemník, vedoucí kateder a předseda AS FSS OU, případně další členové ze členů
akademické obce FSS OU. Stanoviska poradních orgánů děkana FU OU mají pouze
doporučující charakter a nejsou pro děkana závazná.

Článek 19
Neslučitelnost funkcí
1. Funkce děkana, proděkana, tajemníka fakulty, rektora, prorektora, ředitele VŠ ústavu,
ředitele jiné součásti, kvestora jsou vzájemně neslučitelné.
Část čtvrtá
Činnost FSS OU
Článek 20
Činnost FSS OU
1. FSS OU realizuje a rozvíjí činnost
a. vzdělávací,
b. tvůrčí,
c. hospodářskou a další jinou činnost.
Článek 21
Strategické dokumenty a zajišťování kvality
1. Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FSS OU a jeho každoroční plán realizace je
základním programovým dokumentem pro další směřování FSS OU.
2. Za přípravu a předložení Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FSS OU je
zodpovědný děkan.
3. Výroční zpráva o činnosti FSS OU a Výroční zpráva o hospodaření FSS OU je podkladem
pro zpracování strategického záměru FSS OU a podkladem k hodnocení kvality vzdělávací a
tvůrčí činnosti na FSS OU.
Článek 22
Vzdělávací činnost FSS OU
1. Vysokoškolské vzdělání se získává na FSS OU studiem v rámci akreditovaných studijních
programů podle jejich studijních plánů stanovenými formami studia.
2. Přijímání studentů na FSS OU se řídí Statutem OU.
3. Vzdělávací činnost na FSS OU upravuje Studijní a zkušební řád OU, který je vnitřním
předpisem OU.
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4. Podmínky přijímání cizinců ke studiu a podmínky studia cizinců na FSS OU jsou
stanoveny čl. 34 Statutu OU.
5. Studentům FSS OU mohou být přiznána stipendia za podmínek, které stanoví Stipendijní
řád OU, který je vnitřním předpisem OU.
6. Poplatky za studium na FSS OU jsou stanoveny v Příloze č. 3 ke Statutu OU. Poplatky
spojené s přijímacím řízením do studijního programu v českém i cizím jazyce a poplatky za
studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce jsou zveřejněny ve veřejné
části internetových stránek v souladu s Přílohou č. 3 ke Statutu OU Poplatky spojené se
studiem.
7. FSS OU může rovněž uskutečňovat celoživotní vzdělávání, které upravuje Studijní a
zkušební řád OU.
Článek 23
Tvůrčí činnost
1. Tvůrčí činnost spolu s činností vzdělávací naplňuje hlavní poslání FSS OU a je základním
právem a povinností akademického pracovníka a vědeckého zaměstnance FSS OU.
2. Za prioritní a preferované směry vědecké činnosti se považují směry rozvíjející poznání
v oblastech, které odpovídají studijním programům FSS OU.
3. Vědecká činnost je soustředěna na jednotlivých fakultních pracovištích a je deklarovaná
hlavními směry FSS OU schválenými VR FSS OU.
Článek 24
Hospodaření
1. FSS OU samostatně hospodaří s finančními prostředky přidělenými z rozpočtu OU
při respektování jejich účelového vymezení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
2. Pravidla rozdělení institucionální části příspěvku ze státního rozpočtu a institucionální
podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj FSS OU schvaluje na návrh děkana AS FSS OU.
3. FSS OU každoročně vypracovává výroční zprávu o hospodaření FSS OU v termínu a formě
stanovených rektorátem OU. Výroční zprávu o hospodaření schvaluje AS FSS OU.
Článek 25
Další činnost
1. FSS OU vyvíjí ediční a propagační činnost.
2. FSS OU může také realizovat doplňkovou činnost dle aktuálních potřeb v souladu
s předpisy dotýkajícími se této oblasti.
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Část pátá
Personální složení FSS OU
Článek 26
Zaměstnanci FSS OU
1. Na FSS OU působí akademičtí pracovníci, neakademičtí vědečtí zaměstnanci a
neakademičtí zaměstnanci, kteří zabezpečují provoz FSS OU a jejích pracovišť.
2. Na výuce a vědecké činnosti se podílejí také další odborníci na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr.
3. Místa akademických pracovníků na OU se obsazují ve smyslu § 77 zákona na základě
výběrového řízení.
4. Podrobnosti o výběrovém řízení na obsazení míst akademických pracovníků FSS OU
stanoví Řád výběrového řízení OU, který je vnitřním předpisem OU.
Článek 27
Tvůrčí volno
1. Dle § 76 zákona lze akademickému pracovníkovi FSS OU jedenkrát za sedm let poskytnout
tvůrčí volno v délce šesti měsíců, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění
vzdělávacích úkolů FSS OU.
2. Po dobu tvůrčího volna náleží akademickému pracovníkovi mzda, jíž upravuje Vnitřní
mzdový předpis OU. Akademický pracovník FSS OU předloží po ukončení tvůrčího volna
děkanovi písemné zhodnocení své tvůrčí činnosti během tvůrčího volna, které se zakládá do
osobního spisu akademického pracovníka.
Článek 28
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
1. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se na FSS OU řídí § 71 až 75 zákona a
Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Ostravské univerzity, který je
vnitřním předpisem OU.
Část šestá
Studenti FSS OU
Článek 29
1. Uchazeč se stává studentem podle § 61 zákona dnem zápisu do studia. Osoba, které bylo
studium přerušeno, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia.
2. Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle §§ 55 a 56 nebo dnem přerušení
studia podle § 54 zákona.
3. Na FSS OU jsou přijímáni uchazeči, kteří splní podmínky přijímacího řízení pro daný
akademický rok a studijní program FSS OU.
4. Práva a povinnosti studentů stanoví §§ 62 a 63 zákona.
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5. Studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na FSS OU
upravuje Studijní a zkušební řád OU.
6. Student má právo na stipendium z prostředků OU, splní-li podmínky pro jeho přiznání
stanovené Stipendijním řádem OU a v závislosti na ekonomických podmínkách na FSS OU.
7. Způsob projednávání disciplinárních přestupků stanoví Disciplinární řád pro studenty FSS
OU a Disciplinární řád pro studenty OU.
Část sedmá
Hodnocení činnosti
Článek 30
Vymezení obsahu, podmínek a četnosti hodnocení
1. Pravidelné hodnocení činnosti FSS OU je standardní metodou zajišťování její kvality.
Zahrnuje:
a. oblast vzdělávací činnosti,
b. oblast tvůrčí činnosti,
c. oblast ekonomiky, organizace a řízení.
2. Průběh vnitřního hodnocení kvality řídí Rada pro vnitřní hodnocení OU.
Část osmá
Akademické tradice
Článek 31
Akademické insignie
1. Symbolickým vyjádřením akademických práv a svobod akademických funkcionářů FSS
OU a akademických tradic jsou akademické insignie FSS OU. Pravidla a způsob užívání
insignií jsou uvedena v příloze č. 2 Statutu OU.
2. Akademické insignie jsou při akademických obřadech na FSS OU oprávněni používat:
a. děkan a proděkani,
b. členové VR FSS OU,
c. předseda AS FSS OU,
d. významní hosté a další členové akademické obce fakulty podle rozhodnutí děkana.
3. Způsob užívání vysokoškolských talárů stanoví děkan.
Článek 32
Akademické obřady
1. Akademickými obřady jsou:
a. imatrikulace studentů,
b.promoce absolventů bakalářských, magisterských a doktorských studijních
programů,
c. slavnostní zasedání vědecké rady,
d. inaugurace děkana.
10

Vnitřní předpis Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity

2. Imatrikulace studentů provádí FSS OU za účasti rektora, popřípadě zastupujícího
prorektora a akademických funkcionářů fakulty.
3. Promoce bakalářské provádí FSS OU za účasti akademických funkcionářů FSS OU.
Promoce magisterské provádí FSS OU za účasti rektora, popřípadě zastupujícího prorektora,
akademických funkcionářů FSS OU a promotora. Promoce doktorské provádí OU zpravidla
na slavnostním zasedání VR OU za účasti akademických funkcionářů OU a fakult.
4. Základní scénáře akademických obřadů, včetně příslušných slibů a způsobu provedení
obřadů, jsou uvedeny v opatření děkana.
Část devátá
Závěrečná ustanovení
Článek 33
1. Zrušuje se Statut Fakulty sociálních studií OU ze dne 18.9.2017 včetně všech příloh.
2. Tento Statut byl podle § 27 odst. 1 písm. b) 2 zákona schválen AS FSS OU dne 17. 2. 2020
3. Tento Statut byl podle § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona schválen AS OU dne 20.4.2020
a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
děkanka FSS OU
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