
STATUT FAKULTNÍ RADY 

FAKULTY SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ 

 

Fakultní rada je poradním a iniciačním orgánem Fakulty společenských studií a jejím 

základním posláním je zásadním způsobem usměrňovat její strategický rozvoj. 

 V tomto smyslu se podílí na koncipování a naplňování dlouhodobého záměru rozvoje 

fakulty, přichází s podněty a podílí se na koncipování strategických cílů. 

Členy Fakultní rady jsou vysoce erudované a veřejně uznávané osobnosti, které v 

souladu se svým pracovním a společenským postavením všestranně přispívají k 

rozvoji a prestiži fakulty. 

 

Článek 1 

Zřízení Fakultní rady 

 

§ 1 

1. Při Fakultě společenských studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně je zřízena Fakultní 

rada, která je poradním a iniciačním orgánem fakulty a jejího děkana. 

2. Fakultní radě nepřísluší rozhodovací kompetence. 

§ 2 

1. Členy Fakultní rady jsou představitelé státní a veřejné správy, podnikatelské sféry, fondů, 

nadací, organizací občanské společnosti apod. 

2. Členy Fakultní rady mohou být fyzické i právnické osoby. 

3. O členství ve Fakultní radě rozhoduje zřizovatel fakulty, který její členy jmenuje i odvolává. 

4. Členové fakultní rady jsou jmenováni vždy na dvouleté období. 

§ 3 

1. Předsedou Fakultní rady je zřizovatel fakulty.  

2. Ostatní osoby mají statut člena Fakultní rady. 

 

 

 

Článek 2 



Činnost Fakultní rady 

 

§ 1 

1. Fakultní rada předkládá stanoviska, návrhy či projekty, týkající se: 

a) tématiky vědeckých výzkumů prioritních pro region, 

b) specializací studijních oborů z hlediska potřeb regionu, 

c) návrhů činností fakulty podporujících rozvoj regionu,  

d) podpory činnosti fakulty v regionu, v ČR i v zahraničí. 

2. Fakultní rada podporuje akce vedení fakulty zaměřené na: 

a) budování učebních prostor a technického vybavení fakulty, 

b) předcházení událostí ztěžujících činnosti fakulty, 

c) navazování kontaktů s představiteli kultury, vědy, státní a veřejné správy, podnikatelské 

sféry apod., 

d) získávání sponzorů a dárců pro řádné činnosti fakulty. 

3. Fakultní rada podporuje všechny činnosti, které jsou zaměřeny na zabezpečení vysoké 

úrovně fakulty v oblasti organizační a finanční. 

 

Článek 3 

Jednání Fakultní rady 

 

§ 1 

1. Zasedání Fakultní rady je svoláváno podle aktuálních potřeb fakulty, nejméně však jednou 

za semestr. 

2. Zasedání Fakultní rady svolává její předseda. 

3. Obsahové návrhy na jednání Fakultní rady (včetně jejího svolání) mohou předsedovi 

Fakultní rady podávat její členové a členové vedení fakulty. 

§ 2 

1. Pozvánka na jednání Fakultní rady včetně podkladů nutných pro projednání jednotlivých 

bodů programu je rozeslána nejméně deset dnů před jejím konáním.  

2. Jednání Fakultní rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen.  

3. Aby byla Fakultní rada usnášeníschopná, je nutná přítomnost  2/3 jejích členů. 

4. V případě neschopnosti usnášení je zasedání Fakultní rady zrušeno a předsedající stanoví 

jiný termín zasedání.  

5. Způsob svolání náhradního zasedání Fakultní rady je shodný s bodem 1). 



§ 3 

1. Na přání kteréhokoliv člena Fakultní rady je možno ad hoc změnit či doplnit předem 

připravený program. 

2. O navrhované změně se hlasuje. 

3. Závěry projednávaných bodů zasedání jsou formulovány do závěrečného usnesení, které 

předkládá předseda, nebo jím pověření členové. 

4. K připravenému usnesení je vedena diskuse, jejíž výsledky se do závěrečného usnesení 

promítnou.  

5. O závěrečném usnesení se hlasuje. 

 

Článek 4 

Hlasování 

 

§ 1 

1. Všechna hlasování jsou veřejná. 

2. Ve zdůvodněných případech může být na návrh kteréhokoliv člena Fakultní rady hlasování 

změněno na tajné. 

3. O změně způsobu hlasování musí být hlasováno. 

4. Je platný ten výsledek jednotlivých hlasování, pro který se vyjádřilo více než 50% 

přítomných členů Fakultní rady. 

5. Při rovnosti hlasů platí rozhodnutí předsedajícího. 
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