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Část první 
 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Článek 1 
Název, sídlo a typ vysoké školy 

 

1. Statut Fakulty umění Ostravské univerzity (dále jen „Statut FU OU“) je základním právním 
předpisem vydaným na základě § 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu se Statutem Ostravské univerzity (dále jen „Statut OU“).  

2. Fakulta umění Ostravské univerzity je součástí Ostravské univerzity ve smyslu § 22 odst. 1 písm. 
a) zákona. Ostravská univerzita je veřejná vysoká škola univerzitního typu. 

3. Lze používat názvů „Fakulta umění Ostravské univerzity“, „Fakulta umění OU“ nebo „FU OU“, resp. 
„FU“. Pro styk se zahraničím lze používat též názvy uvedené v Příloze č. 1 Statutu OU a v Příloze 
č. 1 Statutu FU OU.  

4. FU OU používá logotyp (znak) v souladu s platnou směrnicí rektora pro jednotný vizuální styl a 
podle Grafického manuálu jednotného vizuálního stylu Ostravské univerzity. 

5. Sídlem fakulty je Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava. Děkanát FU OU se nachází na adrese 
Podlahova 3, 701 03 Ostrava. 

 

Článek 2 
Právní předchůdce, zřízení FU OU 

  

1. FU 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. 

2. FU OU vznikla 1. srpna 2007 na základě návrhu rektora OU v souladu se zákonem a následného 
usnesení Akademického senátu OU ze dne 2. července 2007. FU OU vznikla transformací Institutu 
pro umělecká studia OU, jehož vznik se datuje rokem 2001. 

 

Článek 3  
Poslání FU OU 

  

1. Poslání FU OU je dáno § 1 zákona. 

2. FU OU je vrcholnou vzdělávací a uměleckou institucí. 

3. FU OU uskutečňuje akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy 
hudebních a výtvarných umění a v souvislosti s tím uměleckou, vědeckou a výzkumnou, vývojovou 
a inovační a jinou tvůrčí činnost (dále jen „tvůrčí činnost“). 
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Článek 4 
Právní postavení a práva FU OU 

  

1. Statut FU OU vymezuje právní postavení, systém řízení a organizaci veškeré činnosti vyplývající 
z poslání FU OU ve smyslu zákona. 

2. FU OU je oprávněna používat úřední razítko v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání 
státních symbolů České republiky, s textem „Ostravská univerzita Fakulta umění“ a s vyznačeným 
malým státním znakem. 

3. FU OU má právo používat vlastní akademické insignie a konat vlastní akademické obřady. 

4. Orgány FU OU mají právo, nestanoví-li zákon jinak, rozhodovat nebo jednat za OU v těchto věcech 
týkajících se FU OU: 

a) ustanovování samosprávných akademických orgánů, 

b) vnitřní organizace fakulty, 

c) habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, 

d) nakládání s finančními prostředky přidělenými fakultě, 

e) pracovněprávní vztahy. 

5. Záležitosti podle odstavce 4 písm. e) děkan předem projednává s rektorem OU. Rektor a děkan se 
mohou dohodnout na omezení rozsahu záležitostí, které jsou takto projednávány. 

6. Orgány FU OU mají dále právo, nestanoví-li zákon jinak, rozhodovat nebo jednat za OU  
v rozsahu stanoveném Statutem OU v těchto věcech týkajících se FU OU: 

a) tvorba a uskutečňování studijních programů za podmínek stanovených v Pravidlech 
systému kvality a v souladu se Strategickým záměrem vzdělávací tvůrčí činnosti OU 
(dále jen „Strategický záměr OU“) a každoročním plánem realizace Strategického 
záměru OU, 

b) strategické zaměření tvůrčí činnosti za podmínek stanovených v Pravidlech systému 
kvality a v souladu se Strategickým záměrem OU a každoročním plánem 
realizace Strategického záměru OU, 

c) zahraniční styky a aktivity za podmínek stanovených v Pravidlech systému kvality 
a v souladu se Strategickým záměrem OU a každoročním plánem realizace 
Strategického záměru OU, 

d) doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti v souladu 
s Pravidly hospodaření OU, 

e) realizace programů celoživotního vzdělávání, které FU OU uskutečňuje. 

 

 

Článek 5  
Akademické svobody a akademická práva 

  

1. Na FU OU se zaručují akademická práva a akademické svobody v souladu s § 4 zákona a článkem 
6 Statutu OU.  
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Část druhá 
ORGÁNY FU OU 

 

Článek 6 
Samosprávné akademické orgány a další orgány 

  

1. Samosprávnými akademickými orgány FU OU jsou: 

a) Akademický senát FU OU, 

b) děkan, 

c) Umělecká rada FU OU, 

d) Disciplinární komise FU OU. 

2. Dalším orgánem FU OU je tajemník. 

3. Akademickou obec FU OU tvoří akademičtí pracovníci v pracovněprávním vztahu k FU OU 
a studenti zapsaní na FU OU. 

4. Děkan stanovuje poradní orgány děkana. Poradními orgány děkana jsou kolegium děkana a další 
akademické komise. Stálým poradním orgánem děkana je kolegium děkana. Jeho členy jsou: 
děkan, proděkani, tajemník. Členy kolegia děkana mohou být další zaměstnanci určení děkanem. 
Děkan může na jednání kolegia přizvat i další odborníky dle vlastního uvážení. 

5. Stanoviska poradních orgánů děkana mají pouze doporučující charakter a nejsou pro děkana 
závazná. 

 

Článek 7 
Akademický senát FU OU 

  

1. Akademický senát FU OU (dále jen „AS FU OU“) je samosprávným zastupitelským akademickým 
orgánem.  

2. Právní postavení, pravomoc a působnost AS FU OU jsou dány § 26 a § 27 zákona, Volebním 
řádem AS FU OU a Jednacím řádem AS FU OU. 

3. Je tvořen komorou akademických pracovníků a studentskou komorou. 

4. Členství v AS FU OU je neslučitelné s funkcí děkana, proděkana, tajemníka fakulty, rektora, 
prorektora, kvestora a ředitele vysokoškolského ústavu.  

5. Funkční období člena AS FU OU je tříleté. 

6. Členství v AS FU OU a činnost člena v AS FU OU jsou nezastupitelné. 

7. Členy AS FU OU volí ze svých řad členové akademické obce FU OU, a to v oddělené volbě 
akademičtí pracovníci do komory akademických pracovníků a studenti do studentské komory. 

8. Počet členů AS FU OU, způsob jejich volby, způsob volby předsedy a místopředsedy AS FU OU, 
zřizování odborných komisí, důvody zániku členství a den zániku členství v AS FU OU stanoví 
Volební řád AS FU OU. 

9. Pravidla pro zasedání, jednání a přijímání usnesení stanoví Jednací řád AS FU OU. 
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Článek 8 
Děkan 

 

1. V čele FU OU je děkan. Děkan jedná a rozhoduje ve věcech FU OU v souladu se zákonem, 
vnitřními předpisy OU, vnitřní předpisy fakulty a opatřeními rektora. 

2. Děkan je samosprávným akademickým orgánem FU OU. Děkana jmenuje a odvolává na návrh AS 
FU OU rektor. 

3. Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na FU OU po dobu 
nejvýše dvou po sobě bezprostředně jdoucích funkčních obdobích. 

4. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Proděkany jmenuje a odvolává děkan po 
vyjádření AS FU OU. 

5. FU OU má následující proděkany: 

a) pro vědu a rozvoj, 

b) pro studium a sociální záležitosti, 

c) pro umění a vnější vztahy. 

6. Rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření AS FU OU 
a se souhlasem AS OU v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo 
závažným způsobem poškozuje zájem Ostravské univerzity nebo FU OU. 

  

Článek 9 
Umělecká rada 

  

1. Právní postavení Umělecké rady v FU OU (dále jen „UR FU OU“), její pravomoc  
a působnost jsou dány § 29 a § 30 zákona a Statutem OU. 

2. Členové UR FU OU jsou významní představitelé oborů, v nichž FU OU uskutečňuje vzdělávací 
a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů UR FU OU jsou osobnosti mimo akademickou obec 
OU.  

3. Předsedou UR FU OU je děkan. 

4. Ostatní členy UR FU OU jmenuje a odvolává děkan po předchozím souhlasu AS FU OU. 

5. Členství v UR FU OU je čestné a nezastupitelné. Funkční období je čtyřleté.  

6. V průběhu funkčního období členství UR FU OU zaniká: 

a) dnem odvolání; 

b) dnem doručení písemného prohlášení o odstoupení z funkce děkanovi; 

c) dnem úmrtí; 

d) dnem po neúčasti na třetím po sobě bezprostředně jdoucím zasedání UR FU OU. 

7. Zanikne-li funkce člena UR FU OU v průběhu funkčního období, jmenuje děkan nového člena 
pouze na zbytek příslušného funkčního období. 

8. Způsob svolávání, jednání a přijímání usnesení UR FU OU upravuje Jednací řád UR FU OU. 
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Článek 10 
Disciplinární komise 

  

1. Členy disciplinární komise FU OU (dále jen „DK FU OU“) jmenuje a odvolává děkan z řad členů 
akademické obce FU OU po předchozím souhlasu AS FU OU. DK FU OU má 6 členů, přičemž 
polovinu členů tvoří studenti FU OU. Disciplinární komise si ze svých členů volí předsedu a toho 
také odvolává. 

2. Funkční období členů DK FU OU je dvouleté. Členství v DK FU OU v průběhu funkčního období 
zaniká: 

a) dnem odvolání; 

b) dnem zániku členství v akademické obci FU OU; 

c) dnem doručení písemného prohlášení o odstoupení z funkce děkanovi; 

d) dnem úmrtí. 

3. Zanikne-li funkce člena DK FU OU v průběhu funkčního období, jmenuje děkan nového člena pouze 
na zbytek příslušného funkčního období. 

4. DK FU OU projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na FU OU a předkládá návrh na 
rozhodnutí děkanovi. 

5. Činnost DK FU OU se řídí zákonem, tímto Statutem, Disciplinárním řádem OU a Disciplinárním 
řádem FU OU (dále jen „DŘ FU OU“). 

  

Článek 11  
Tajemník FU OU 

  

1. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan. 

2. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu FU OU v rozsahu stanoveném zákonem a opatřeními 
děkana. 

3. Tajemník je přímo podřízen děkanovi a odpovídá mu za svou činnost. 

 

Článek 12 
Vnitřní předpisy FU OU a opatření děkana 

  

1. Vnitřními předpisy FU OU v souladu s § 33 zákona jsou: 

a) Statut FU OU, 

b) Volební řád AS FU OU, 

c) Jednací řád AS FU OU, 

d) Jednací řád UR FU OU, 

e) Disciplinární řád FU OU pro studenty. 

2. Vnitřní předpisy FU OU a jejich změny schvaluje AS FU OU a předává je ke schválení AS OU 
prostřednictvím předsedy AS OU. Vnitřní předpisy FU OU nabývají platnosti dnem schválení v AS 
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OU a účinnosti nejdříve dnem nabytí platnosti, pokud není ve vnitřním předpise FU OU stanoven 
den pozdější.  

3. Vnitřní předpisy FU OU se zveřejňují včetně doby jejich platnosti a účinnosti ve veřejné části 
internetových stránek OU. 

4. Děkan v rozsahu svých kompetencí daných zákonem, Statutem OU, dalšími vnitřními předpisy OU, 
tímto Statutem a dalšími vnitřními předpisy FU OU, vydává opatření děkana. 

5. Opatření děkana jsou závazné interní řídící akty, které v souladu se zákonem, ostatními obecně 
závaznými právními předpisy, Statutem OU a dalšími vnitřními předpisy OU, tímto Statutem 
a dalšími vnitřními předpisy FU OU upravují práva a povinnosti zaměstnanců v působnosti FU OU 
ve vztahu k řízení v rámci samosprávné působnosti FU OU. Jejich cílem je zejména metodické 
řízení a koordinace činností na FU OU. 

6. Opatření děkana jsou dostupná v neveřejné části internetových stránek OU (portal.osu.cz). 

7. Zodpovědný za zveřejnění a archivaci vnitřních předpisů FU OU a opatření děkana je sekretariát 
děkana. 

 

Část třetí  
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FU OU 

  

Článek 13 
Členění FU OU 

 

1. FU OU se člení na fakultní pracoviště, jimiž jsou: 

a) katedry, 

b) děkanát. 

2. Katedry se mohou dále členit na ateliéry. 

3. Organizaci, řízení a činnost jednotlivých pracovišť upravuje Organizační řád FU OU (dále jen „OŘ 
FU OU“), který vydává děkan opatřením. 

  

Článek 14 
Katedry a ateliéry 

  

1. Katedra je základním pracovištěm pro pedagogickou, uměleckou, vědeckou a tvůrčí činnost. 

2. Katedra zabezpečuje rozvoj akreditovaných studijních programů, studijních, uměleckých, vědních 
a tvůrčích disciplín a vymezuje požadavky k veškerým činnostem a kvalifikačním výstupům studia. 

3. Jednotlivé katedry a ateliéry jsou uvedeny v OŘ FU OU. 

4. V čele katedry je vedoucí, který ji řídí a odpovídá za její činnost děkanovi. 

5. V čele ateliéru stojí vedoucí, který jej řídí a odpovídá za jeho činnost vedoucímu katedry. 

6. O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení katedry nebo ateliéru rozhoduje na návrh 
děkana AS FU OU. 
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Článek 15 
Děkanát FU OU 

  

1. Děkanát FU OU je správním a administrativním pracovištěm FU OU. Jeho organizaci, řízení 
a činnost upravuje OŘ FU OU. 

Článek 16 

Ustanovování vedoucích zaměstnanců 
 
1. Děkan ustanovuje na základě výběrového řízení a odvolává v souladu se zákoníkem práce vedoucí 

zaměstnance působící na pracovištích FU OU. 

2. Vedoucí zaměstnanec může být ustanoven na dobu určitou, tj. maximálně na tři roky s opakováním 
v souladu se zákoníkem práce. 

 

Část čtvrtá 
ČINNOST FU OU 

  

Článek 17 
Druhy činnosti FU OU 

  

1. FU OU uskutečňuje: 

a) studium a vzdělávací činnost, 

b) uměleckou, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační a další tvůrčí činnost, 

c) hospodářskou, doplňkovou nebo jinou činnost. 

  

Článek 18 
Studium a vzdělávací činnost 

  

1. Vysokoškolské vzdělání se na FU OU získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu 
stanoveného formami studia podle schváleného studijního plánu. 

2. Akreditovaným studijním programem, mimo programy celoživotního vzdělávání, se rozumí: 

a) studijní program s platnou akreditací k poslednímu dni přede dnem nabytí účinnosti 
zákona č. 137/2016 Sb.; 

b) studijní program akreditovaný Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství; 

c) studijní program schválený v rámci platné institucionální akreditace OU. 

3. Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na FU OU je zveřejněn ve veřejné 
části internetových stránek OU v souladu s § 21 odst. 1 písm. h) zákona. 

4. Přijímání studentů na FU OU je stanoveno Statutem OU. 

5. Studium na FU OU upravuje Studijní a zkušební řád OU. 
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6. Podmínky studia cizích státních příslušníků na FU OU je stanoveno Statutem OU. 

7. Studentům FU OU mohou být přiznána stipendia za podmínek, které stanoví Stipendijní řád OU. 

8. Ke studiu se vztahuje také Příloha č. 3 Statutu OU, Poplatky spojené se studiem na OU. 

9. Vzdělávací činnost je základním právem a povinností akademického pracovníka FU OU. 
Je založena na výsledcích tvůrčí umělecké, vědecké nebo jiné odborné činnosti akademických 
pracovníků. Uskutečňuje se v rámci akademické svobody vyučování. 

10. Vzdělávací činnost na FU OU je podrobována pravidelnému hodnocení ve smyslu § 17 odst. 
1 písm. j) zákona a v souladu s dalšími souvisejícími vnitřními předpisy OU. 

Článek 19 
Umělecká, vědecká, výzkumná, vývojová a inovační a další tvůrčí činnost  

  

1. Tvůrčí činnost spolu s činností vzdělávací naplňuje hlavní poslání FU OU. Je základním právem 
a povinností akademického pracovníka vyučujícího v některém z akreditovaných studijních 
programů na FU OU. Je soustředěna na příslušných katedrách. 

2. Za výsledky tvůrčí činnosti na katedře odpovídá vedoucí dané katedry. 

3. FU OU může uzavírat smlouvy s jinými domácími a zahraničními právními subjekty o vzájemné 
spolupráci v umělecké, vědecké nebo jiné odborné činnosti a v zájmu využití jejich výsledků 
v souladu s opatřením rektora. Za koordinaci zodpovídá příslušný proděkan. 

4. Tvůrčí činnosti podléhají pravidelnému hodnocení v souladu s § 17 odst. 1 písm. j) zákona 
a v souladu s dalšími souvisejícími vnitřními předpisy OU. 

  

Článek 20 
Tvůrčí volno 

  

1. Akademickému pracovníkovi FU OU na jeho žádost děkan poskytne tvůrčí volno v délce šesti 
měsíců jedenkrát za sedm let souvislého pracovního poměru, nebrání-li tomu závažné okolnosti 
týkající se plnění vzdělávacích úkolů FU OU nebo OU. 

2. Akademický pracovník žádá o poskytnutí tvůrčího volna písemně děkana. Žádost dokládá stručnou 
charakteristikou své předpokládané tvůrčí činnosti během tvůrčího volna. 

3. Akademický pracovník FU OU předloží po ukončení tvůrčího volna děkanovi písemné zhodnocení 
své tvůrčí činnosti během tvůrčího volna, které se zakládá do osobního spisu akademického 
pracovníka. 

4. Po dobu tvůrčího volna náleží akademickému pracovníku mzda, již upravuje Vnitřní mzdový předpis 
OU. 

  

Část pátá 
HOSPODAŘENÍ FU OU 

  

Článek 21 
Finanční prostředky přidělené fakultě 
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1. Hospodaření FU OU se řídí zákonem, rozhodnutím o poskytování příspěvků a dotací, zvláštními 
právními předpisy, metodickými pomůckami ministerstva, Statutem OU, dalšími vnitřními předpisy 
OU, dalšími vnitřními předpisy FU OU, opatřeními rektora a opatřeními děkana. 

2. FU OU sestavuje svůj interní plán čerpání finančních prostředků, který není sestavován jako 
deficitní a hospodaří podle něj v souladu s § 18 zákona a ve shodě s obecně závaznými právními 
předpisy a vyhláškami. 

3. Příjmy finančních prostředků přidělené FU OU jsou zejména: 

a) příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a tvůrčí činnost, a to po rozdělení 
schváleném AS OU, 

b) poplatky spojené se studiem, 

c) dotace ze státního rozpočtu, 

d) jiné příjmy nebo příspěvky než uvedené v písmenu a) ze státního rozpočtu, ze státních 
fondů, grantové činnosti a rozpočtu obcí a krajů, 

e) sponzorské dary a příspěvky, 

f) výnosy z doplňkové činnosti, 

g) příjmy z darů a dědictví. 

4. Rozdělení prostředků FU OU pro aktuální kalendářní rok schvaluje AS FU OU. 

5. Evidenci tvorby a užití všech druhů finančních zdrojů FU OU zajišťuje útvar kvestora. Děkan a AS 
FU OU mají právo požadovat kdykoliv informace o hospodaření se všemi finančními zdroji FU OU. 

6. FU OU každoročně vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu a formě určené 
opatřením rektora. Výroční zprávu předkládá děkan a schvaluje AS FU OU. 

  

Článek 22 
Majetek FU OU 

  

1. FU OU využívá k činnostem, ke kterým byla zřízena, majetku OU přiděleného FU OU k užívání 
rozhodnutím rektora. 

2. Nakládání s majetkem, evidenci majetku, odpovědnosti a pravomoci vedoucích pracovníků jsou 
stanoveny opatřením rektora a opatřením děkana. 

  

Článek 23 
Ustanovení o poplatcích spojených se studiem 

  

1. Poplatky spojené se studiem stanoví zákon a upravuje Příloha č. 3 Statutu OU. 

  

Část šestá 
HODNOCENÍ ČINNOSTI 
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Článek 24 
Vymezení obsahu, podmínek a četnosti hodnocení 

  

1. Pravidelné hodnocení činnosti FU OU je standardní metodou zajišťování její kvality a zahrnuje: 

a) oblast vzdělávací činnosti, 

b) oblast umělecké, vědecké, publikační a jiné odborné činnosti, 

c) oblast ekonomiky, organizace a řízení. 

  

Část sedmá 
AKADEMICKÁ OBEC FU OU 

  

Článek 25 
Studenti 

 

1. Student FU OU je členem akademické obce FU OU se všemi právy a povinnostmi danými 
zákonem. Student FU OU je osoba zapsaná do studia v akreditovaném studijním programu na FU 
OU. 

2. Student má mimo jiné právo volit a být volen do samosprávných a dalších orgánů či komisí, 
především do studentských komor AS FU OU, AS OU a orgánů Rady vysokých škol. 

3. Student má právo se přímo nebo prostřednictvím svých zástupců v AS FU OU nebo AS OU 
vyjadřovat k jakýmkoli záležitostem týkajícím se obsahu, forem a organizace studia a dalších 
činností a života FU OU. 

4. Uchazeč se stává studentem FU OU podle § 61 zákona dnem zápisu do studia. 

5. Osoba, které bylo studium přerušeno, přestává být studentem FU OU podle § 54 zákona. 
Studentem FU OU se stává dnem opětovného zápisu do studia. 

6. Osoba přestává být studentem FU OU také dnem ukončení studia podle § 55  a § 56 zákona nebo 
dnem přerušení studia podle § 54 zákona. 

7. Na FU OU jsou přijímáni uchazeči, kteří mají vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné nebo úplné 
střední vzdělání a prokáží způsobilost ke studiu. Výjimky uvedené v zákoně uděluje děkan. 

8. Způsob ověřování způsobilosti uchazeče stanoví Statut OU. 

9. Podmínky studia cizinců na FU OU stanoví Statut OU. 

10. 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 FU OU. 

11. Způsob projednávání disciplinárních přestupků stanoví Disciplinární řád OU a Disciplinární řád FU 
OU. 

 

Článek 26 
Zaměstnanci 
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1. Na FU OU působí akademičtí pracovníci FU OU a neakademičtí zaměstnanci FU OU, kteří 
zabezpečují provoz FU OU a jejích pracovišť. 

2. Akademickými pracovníky jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti 
a lektoři s odpovídající kvalifikací, kteří jsou zaměstnanci FU OU vykonávajícími v pracovním 
poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost. Akademičtí pracovníci 
jsou povinni dbát dobrého jména OU a FU OU. 

3. Místa akademických pracovníků FU OU jsou obsazována ve smyslu § 77 zákona a Řádu 
výběrového řízení OU na základě výběrového řízení, které vypisuje děkan FU OU. Kvalifikační 
podmínky pro zařazení akademických pracovníků a jejich odměňování stanoví Vnitřní mzdový 
předpis OU. 

4. Na výuce a umělecké, vědecké, publikační nebo jiné odborné činnosti se podílejí případně další 
odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohody o pracích konaných 
mimo pracovní poměr uzavírá za FU OU děkan.  

5. Pracovní smlouvu s akademickými pracovníky FU OU a s neakademickými pracovníky FU OU 
uzavírá za  FU OU děkan. 

6. Na FU OU mohou po určitou dobu působit hostující profesoři, mimořádní profesoři a emeritní 
profesoři. Jejich postavení a působnost řeší Statut OU. 

  

Část osmá 
AKADEMICKÉ TRADICE A ČESTNÉ OCENĚNÍ  

(MEDAILE ZA ZÁSLUHY) FU OU  
  

Článek 27 
Akademické tradice 

  

1. Akademické tradice na OU jsou stanoveny Statutem OU. Akademickými tradicemi na FU OU jsou 
akademické insignie, akademické obřady a čestná ocenění (Medaile za zásluhy) FU OU. 

 

Článek 28 
Akademické insignie 

1. Akademickým insigniemi FU OU jsou žezla, taláry a řetězy. 

2. Akademické insignie jsou při akademických obřadech oprávněni používat: 

a) děkan a proděkani FU OU, 

b) členové UR FU OU, 

c) promotor a pedelové, 

d) další členové akademické obce a významní hosté podle rozhodnutí děkana, 

3. Způsob užívání akademických insignií stanoví děkan opatřením. 
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Článek 29 
Akademické obřady 

 

1. Akademickými obřady FU OU jsou: 

a) inaugurace děkana, 

b) imatrikulace studentů, 

c) promoce absolventů, 

d) slavnostní zasedání UR FU OU. 

2. Děkan FU OU je uváděn do funkce slavnostní inaugurací za účasti rektora a prorektorů OU, členů 
AS FU OU, akademické obce a pozvaných hostů. 

3. Imatrikulace studentů provádí FU OU za účasti členů akademické obce FU OU, případně členů UR 
FU OU, AS FU OU a dalších hostů. 

4. Bakalářské promoce provádí FU OU za účasti akademické obce FU OU. Magisterské promoce 
provádí FU OU za účasti rektora nebo jím zastupujícího prorektora, členů akademické obce FU OU 
a promotora. Základní scénáře akademických obřadů FU OU, včetně slibů a způsobu provedení 
obřadů, jsou uvedeny v opatření děkana. 

  

Článek 30 
Pamětní medaile FU OU 

  

1. FU OU může udělit svým významným zaměstnancům, nejlepším studentům a jiným osobám nebo 
organizacím, které se významně zasloužily o rozvoj FU OU či obecně o rozvoj umění a umělecké 
vzdělanosti, Pamětní medaili Fakulty umění OU. 

2. Kritéria pro udělení Pamětní medaile FU OU upravuje opatření děkana.  

3. Udělení Pamětní medaile FU OU navrhuje děkan a schvaluje UR FU OU. 

  

 

Část devátá 
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

 Článek 31 
Přílohy Statutu FU OU 

  

1. Součástí tohoto Statutu jsou následující přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Cizojazyčné názvy FU OU 
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Článek 32 
Účinnost Statutu 

 

1. Tento Statut FU OU byl podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona schválený AS FU OU dne 4. 9. 2017. 

2. Tento Statut FU OU byl podle § 9 odst. 1 zákona schválen AS OU dne 18. 9. 2017. 

3. Tento Statut FU OU nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení AS OU. 

4. Nabytím účinnosti tohoto Statutu FU OU se zruší (ve stejný den) stávající Statut Fakulty umění 
Ostravské univerzity ze dne 18. dubna 2016. 

 

 

doc. MgA. František Kowolowski, v.r. 

děkan FU OU 
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Varianty názvů FU OU 

 
 

Varianty názvů Fakulty umění OU 

 

  

Název: Fakulta umění 

Úplný název: Fakulta umění Ostravské univerzity 

Zkrácený název: Fakulta umění OU 

Zkratka:  FU OU 

Název anglicky: Faculty of Fine Arts of the University of Ostrava 

Zkratka anglicky: FFA UO 

Název latinsky: Facultas Bonae Artis 

Název při kontraktaci: Ostravská univerzita, Fakulta umění 

Název polsky: Wydział Artystyczny Uniwersytetu 
Ostrawskiego 

Zkratka polsky: WA UO 

 


