Úplné znění
Statutu Slezské univerzity v Opavě
Fakulty veřejných politik v Opavě
ze dne 24. července 2017

Opava, červenec 2017

Vnitřní předpis Fakulty veřejných politik v Opavě

Úplné znění
Statutu Slezské univerzity v Opavě
Fakulty veřejných politik v Opavě
ze dne 24. července 2017
Část první – Základní ustanovení
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Statut Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě, (dále jen „statut“) je
vnitřním předpisem fakulty podle § 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen „zákon“).
2. V souladu se statutem Slezské univerzity v Opavě (dále jen univerzita) je název „Fakulta
veřejných politik v Opavě“.
3. Sídlem fakulty je Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava.
4. Názvem pro mezinárodní styk je „Silesian University in Opava, The Faculty of Public Policies
in Opava“.
5. Zkratka názvu fakulty je „FVP“.
6. Symbolem fakulty je bohyně Vesta.
7. Heslo fakulty je „Accedamus ad rem publicam“.
8. Vnějším výrazem pravomoci a odpovědnosti děkana a proděkanů a akademických tradic jsou
insignie fakulty:
o

děkanské žezlo,

o

děkanský řetěz,

o

řetězy proděkanů.

9. Taláry fakulty se používají při slavnostních příležitostech představiteli fakulty, jejích orgánů
a promujícími studenty.

Čl. 2
Postavení fakulty
1. Fakulta je součástí univerzity dle § 22 zákona a podle čl. 16 odst. 2 písm. c) Statutu univerzity.
2. Fakulta byla zřízena dne 1. 10. 2008 rozhodnutím Akademického senátu Slezské univerzity
v Opavě.
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3. Vztahy fakulty k univerzitě jsou upraveny zákonem, vnitřními předpisy univerzity a vnitřními
předpisy fakulty.

Část druhá – Organizace a řízení fakulty
Čl. 3
Orgány fakulty
1. Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou:
o

Akademický senát (dále jen „senát“),

o

děkan,

o

vědecká rada,

o

disciplinární komise.

2. Dalším orgánem fakulty je tajemník.
3. Akademickou obec fakulty (dále jen „akademická obec“) tvoří akademičtí pracovníci působící
na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě.
4. Právo svolat shromáždění akademické obce má děkan nebo předseda Akademického senátu
fakulty.

Čl. 4
Akademický senát
1. Právní postavení senátu je upraveno v § 26 a § 27 zákona.
2. Senát se skládá ze zvolených členů akademické obce. Členství v akademickém senátu je
neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana, proděkana, kvestora, tajemníka a ředitele
vysokoškolského ústavu. Za svou činnost je senát zodpovědný akademické obci.
3. Senát má jedenáct členů a vytváří dvě komory, sedmičlennou komoru akademických
pracovníků a čtyřčlennou komoru studentskou.
4. Členství v senátu zaniká:
o

písemnou rezignací,

o

odvoláním,

o

jedná-li člen senátu v rozporu se zákonem, statutem univerzity nebo statutem fakulty,

o

uplynutím volebního období, které je tříleté.

5. V čele senátu stojí předseda, volený ze členů senátu. Předseda řídí činnost a jednání senátu a je
za svou činnost senátu odpovědný.
6. V době nepřítomnosti předsedy na fakultě ho zastupují a všechny jeho úkoly přejímají
místopředsedové, volení komorami senátu z členů senátu.
7. Senát může zvolit tajemníka senátu a komise senátu jako své odborné orgány. Členy komise
mohou být na doporučení senátu i další členové akademické obce, kteří nejsou členy senátu.
8. Činnost senátu materiálně a administrativně zabezpečuje děkanát fakulty.
9. Způsob volby a odvolávání členů senátu, důvody zániku členství v senátu, způsob jednání
senátu, způsob volby předsedy senátu, orgány senátu a jejich ustavování a způsob volby
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kandidáta na děkana a přijetí návrhu na jeho odvolání stanoví Volební řád senátu a Jednací řád
senátu jako vnitřní předpisy fakulty.

Čl. 5
Děkan
1. V čele fakulty stojí děkan, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon nestanoví jinak.
2. Děkan je jmenován rektorem univerzity na návrh senátu na čtyřleté funkční období.
3. Postavení, povinnosti a kompetence děkana stanoví zákon, statut univerzity a statut fakulty.
4. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani, které jmenuje a odvolává děkan.
5. Proděkani za svěřené oblasti odpovídají děkanovi a jsou mu podřízeni. Proděkani se vzájemně
zastupují způsobem, který určí děkan. V nepřítomnosti zastupuje děkana proděkan určený
děkanem.
6. Děkan zřizuje kolegium děkana jako svůj poradní orgán.

Čl. 6
Vědecká rada
1. Vědeckou radu fakulty jmenuje a odvolává děkan, který je zároveň jejím předsedou.
2. Nejméně 1/3 vědecké rady tvoří jiné osoby než členové akademické obce univerzity.
3. Činnost vědecké rady se řídí zákonem a Jednacím řádem vědecké rady jako vnitřním předpisem
fakulty.

Čl. 7
Disciplinární komise
1. Členy disciplinární komise fakulty jmenuje a odvolává děkan z řad členů akademické obce
fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti. Disciplinární komise fakulty
si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu.
2. Postavení, činnost a pravomoci disciplinární komise určuje zákon a Disciplinární řád fakulty
jako vnitřní předpis fakulty.
3. Funkční období členů disciplinární komise je nejvýše dvouleté.

Čl. 8
Tajemník
1. Právní postavení tajemníka upravuje § 32 zákona.
2. Tajemník řídí hospodaření, správu majetku svěřeného fakultě univerzitou a vnitřní správu
fakulty v rozsahu stanoveném děkanem.
3. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.
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Čl. 9
Organizační struktura fakulty
1. Organizační struktura fakulty je tvořena součástmi fakulty a fakultními pracovišti.
2. Součástmi fakulty jsou tato vědecko-pedagogická pracoviště.
3. Fakultními pracovišti jsou úsek děkana, proděkanů a tajemníka s podřízenými pracovišti.
4. Organizační strukturu, zásady řízení organizace, vnitřní organizační uspořádání, postavení
organizačních útvarů, jejich hlavní oblasti působnosti a odpovědnosti a vzájemné vztahy mezi
útvary a zaměstnanci fakulty stanoví Organizační řád fakulty, který je vnitřní normou fakulty.
5. Změny v organizační struktuře fakulty schvaluje senát na návrh děkana.

Část třetí – Činnost fakulty
Čl. 10
Vzdělávací a tvůrčí činnost
1. Vzdělávací činnost se uskutečňuje:
o

v jednotlivých studijních programech bakalářského studia,

o

v jednotlivých studijních programech navazujícího magisterského studia,

o

v jednotlivých studijních programech doktorského studia,

o

v programech celoživotního vzdělávání v souladu s čl. 29 statutu univerzity.

2. Vzdělávací činnost se uskutečňuje v souladu se schválenými studijními plány.
3. Součástí činnosti fakulty a pracovní náplně akademických pracovníků je vědecká, výzkumná,
inovační a další tvůrčí činnost.
4. Fakulta realizuje tvůrčí činnost ve výzkumných oblastech stanovených čl. 31 statutu univerzity,
zejména:
o

kulturní dějiny a kulturní dědictví střední Evropy,

o

problematika pracovního trhu, zaměstnanosti a sociálně profesních skupin obyvatelstva,

o

výzkum kvality života u dětí, dospívajících a seniorů,

o

nová sociální rizika a prevence rizikového chování,

o

demografický vývoj a nerovnosti v ČR,

o

sociální služby v ČR,

o

ošetřovatelská péče v pediatrii a interních oborech,

o

moderní dějiny a historická sociologie střední a východní Evropy,

o

politické režimy, strany, hnutí ve střední Evropě po roce 1989.

5. Fakulta vytváří optimální podmínky pro tuto činnost a je odpovědná za její kontinuitu.
6. V rámci doplňkové činnosti fakulta vykonává zejména:
o

další vzdělávací činnost,
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o

poradenskou, expertní činnost a smluvní výzkum,

o

ediční a vydavatelskou činnost,

o

provádění reklamní a propagační činnosti ve vztahu k oborům ve své působnosti.

7. Činnost součástí fakulty i jednotlivých pracovníků je hodnocena nejméně jedenkrát ročně
a celkové závěry jsou zveřejněny ve výroční zprávě fakulty.

Čl. 11
Hospodaření fakulty
1. V souladu s § 24 zákona s čl. 17 statutu univerzity má fakulta právo rozhodovat nebo jednat za
univerzitu v těchto věcech týkajících se fakulty:
o

nakládání s finančními prostředky přidělenými fakultě,

o

nakládání s prostředky získanými z doplňkové činnosti.

2. Fakulta hospodaří s finančními prostředky:
o

přidělenými z rozpočtu univerzity,

o

výnosy z doplňkové činnosti,

o

příjmy z darů,

o

získanými z poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením a poplatky za studium
cizinců stanovených podle § 58 odst. 4 zákona,

o

úhrady za celoživotní vzdělávání.

3. Hospodaření fakulty se řídí zákonem, Pravidly o hospodaření a účtování univerzity
a příslušnými vnitřními předpisy a normami univerzity a fakulty.
4. Senát schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich
využívání. V případě, že senát neschválí předložené rozdělení finančních prostředků, postupuje
se podle původního návrhu sníženého o 20 %, nejdéle však do 31. 10. příslušného roku. Děkan
je povinen v tomto případě předložit návrh nového rozdělení do 30 dnů od neschválení.
5. Za hospodaření a účelné využívání získaných finančních prostředků je senátu odpovědný děkan.
Děkan je rovněž zodpovědný za hospodaření s finančními prostředky rektorovi univerzity.

Část čtvrtá – Zaměstnanci a studenti
Čl. 12
Zaměstnanci
1. Postavení, práva a povinnosti zaměstnanců stanoví zákon, statut univerzity, statut fakulty
a obecně závazné právní předpisy.

Čl. 13
Postavení, práva a povinnosti studentů
1. Právní postavení studenta je upraveno v § 61 zákona. Práva a povinnosti studentů stanoví § 62
a § 63 zákona a vnitřní předpisy univerzity a fakulty.
2. Podmínky přijetí ke studiu upravuje § 48 až § 50 zákona, Studijní a zkušební řád univerzity
a další vnitřní předpisy univerzity.

6

Vnitřní předpis Fakulty veřejných politik v Opavě
3. Na studium cizinců se vztahují přiměřeně ustanovení čl. 28 statutu univerzity.
4. Student má právo na slavnostní imatrikulaci.

Část pátá – Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. 14
Vnitřní předpisy fakulty
1. Vnitřní předpisy fakulty se řídí § 33 zákona.
2. Vnitřními předpisy fakulty jsou:
o

Statut fakulty,

o

Volební řád senátu fakulty,

o

Jednací řád senátu fakulty,

o

Jednací řád vědecké rady fakulty,

o

Disciplinární řád fakulty pro studenty fakulty,

o

Studijní a zkušební řád doktorského studia.

Čl. 15
Přechodná ustanovení
1. Platnost všech voleb a jmenování uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti tohoto statutu
zůstává tímto statutem nedotčena.

Čl. 16
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se statut fakulty ze dne 5. listopadu 2008 ve znění pozdějších změn a doplňků.
2. Návrh tohoto statutu byl schválen akademickým senátem fakulty dne 23. května 2017.
3. Tento statut byl schválen v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona akademickým senátem
univerzity dne 24. července 2017 a tímto dnem nabývá platnosti.
4. Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.
5. I. změna Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě byla schválena
akademickým senátem fakulty dne 28. března 2018.
6. I. změna Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě byla schválen v souladu
s § 9 odst. 1 písm. b) zákona akademickým senátem univerzity dne 10. dubna 2018 a tímto dnem
nabývá platnosti.
7. I. změna statutu nabývá účinnosti dnem 10. dubna 2018.
V Opavě dne 10. dubna 2018

prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., v. r.
děkan
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