STATUT
VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.
Část první
Úvodní ustanovení
Čl. 1
1. Vysoká škola sociálně správní, z.ú. je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu ve smyslu ustanovení § 39 a násl. zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“).
2. Název vysoké školy zní v jazyce českém: „Vysoká škola sociálně správní, z.ú.“ a v jazyce anglickém „College of Social and
Administration Affairs“.
3. Vysoká škola sociálně správní, z.ú. (dále jen „vysoká škola“) je členem skupiny škol PRIGO Group, která zahrnuje školy na všech
stupních vzdělávací soustavy České republiky a která těží ze vzájemné synergie a spolupráce.
4. Sídlo vysoké školy je v Havířově, v ulici Vítězslava Nezvala 801/1.
5. Mimo sídla vysoké školy probíhá výuka a další činnost také v Ostravě, v ulici Mojmírovců 1002/42. Tyto činnosti mimo sídla
vysoké školy zajišťuje ve spolupráci s rektorátem a katedrami celoškolské pracoviště – Výzkumný ústav VŠEO, které je pobočkou
vysoké školy působící v Ostravě.
6. Vysoká škola vznikla za účelem realizace obecně prospěšných cílů dne 9. srpna 1999.
7. Stanovy Vysoké školy sociálně správní, z.ú. vymezují tyto řídící orgány a jejich pravomoci:
a) správní rada,
b) ředitel,
c) vedoucí pobočky.
8. Vysoká škola zřizuje tyto samosprávné orgány:
a) rektor,
b) prorektor pro strategii a rozvoj,
c) prorektor pro výzkum, vývoj a inovace,
d) prorektor pro studium,
e) prorektor pro zahraniční a vnější vztahy,
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f) akademická rada,
g) rada pro vnitřní hodnocení,
h) disciplinární komise.
9. Vysoká škola vydává tyto vnitřní předpisy:
a) Statut,
b) Studijní a zkušební řád,
c) Jednací řád akademické rady,
d) Jednací řád rady pro vnitřní hodnocení,
e) Poplatkový řád a řád školného,
f) Stipendijní řád,
g) Disciplinární řád,
h) Řád celoživotního vzdělávání,
i) Řád přijímacího řízení,
j) Standardy a postupy pro zajištění a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti.
10. Vysoká škola používá kulaté razítko s malým státním znakem a nápisem Vysoká škola sociálně správní, z.ú., a to na diplomech
a listinách vydávaných vysokou školou.1
Část druhá
Cíle a poslání vysoké školy
Čl. 2
1. Vysoká škola poskytuje vzdělání v oblastech ekonomie, hospodářské politiky, správy, ﬁnancí, sociální politiky a sociální práce.
Je zaměřena na aplikaci teoretických poznatků z oboru do praktického života a na rozvoj kritického myšlení svých absolventů
tak, aby nalezli široké možnosti uplatnění nejen v praktickém životě, ale byli schopni využít dosažené vzdělání v dalším studiu,
výzkumu a bádání v oblasti studovaných programů.

2. Vysoká škola se soustřeďuje také na vzdělávání mimořádně nadaných studentů, ve smyslu deﬁnovaném českými právními
předpisy, tedy na vzdělávání studentů, jejichž rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém
okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, kteří projevují hlubší zájem o studium akreditovaných
studijních programů.

3. Vysoká škola zabezpečuje činnost vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost a rozvíjí spolupráci zejména s domácími
a zahraničními vysokými školami, výzkumnými a dalšími institucemi, se státní správou a s podnikovou a kulturní sférou.

1

Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EXCELENCE V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ NADÁNÍ
Vysoká škola
sociálně správní

STATUT
-2-

e-mail: info@vsss.cz
www.vsss.cz

4. Vysoká škola respektuje zásady proinkluzivního, rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace a zohledňuje
vzdělávací potřeby jednotlivce. Cíleně a systematicky vyhledává a rozvíjí talent svých studentů a pracuje se studenty se
speciﬁckými vzdělávacími potřebami.

5. Vysoká škola zajišťuje vzdělání studentů v bakalářských studijních programech.

6. Za úspěšné absolvování bakalářského studijního programu je absolventovi udělen akademický titul „bakalář“, ve zkratce Bc.
uváděné před jménem.

Část třetí
Organizace vysoké školy
Čl. 3
1. Vysoká škola se člení na jednotlivé katedry a vysokoškolská pracoviště.
2. Vysoká škola se člení na tyto katedry:
a) Katedra ekonomie, hospodářské politiky a správy,
b) Katedra podnikové ekonomiky a práva,
c) Katedra ﬁnancí, účetnictví a daní,
d) Katedra sociálních věd a sociální politiky,
e) Katedra kvantitativních metod a informatiky,
f) Katedra jazyků.
3. Vysokoškolská pracoviště jsou:
a) rektorát a studijní oddělení,
b) Výzkumný ústav VŠEO,
c) CEMNAS – centrum pro práci s mimořádně nadanými studenty,
d) Institut celoživotního vzdělávání,
e) knihovna,
f) informační centrum.
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Část čtvrtá
Samosprávné orgány vysoké školy
Čl. 4
1. Samosprávnými orgány vysoké školy jsou dle ustanovení čl. 1 odst. 8:
a) rektor,
b) prorektor pro strategii a rozvoj,
c) prorektor pro výzkum, vývoj a inovace,
d) prorektor pro studium,
e) prorektor pro zahraniční a vnější vztahy,
f) akademická rada,
g) rada pro vnitřní hodnocení,
h) disciplinární komise.
Čl. 5.
Rektor
1. Rektora jmenuje a odvolává správní rada.
2. Rektor nemůže být současně členem správní rady.
3. Rektorem se může stát občan – fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a která dosáhla vědecko-pedagogické hodnosti docent
nebo profesor.
4. Rektor je zodpovědný za vedení vysoké školy.
5. Rektor zejména:
a) zajišťuje činnost vysoké školy po personální, materiální a ﬁnanční stránce a vhodnou propagaci školy v rámci rozpočtu
schváleného správní radou,
b) zabezpečuje výběr akademických pracovníků a zastupuje vysokou školu v pracovně právních vztazích,
c) jmenuje prorektory,
d) jmenuje vedoucí kateder a vysokoškolských pracovišť,
e) jmenuje členy disciplinární komise,
f) schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti vysoké školy,
g) schvaluje studijní programy,
h) dohlíží nad dodržováním podmínek a kvalitou výuky a zabezpečuje akreditaci, jednotlivých studijních programů vysoké
školy,
i) rozhoduje o přijetí ke studiu na vysoké škole, případně o ukončení studia,
j) rozhoduje o výši školného, poplatcích spojených se studiem a přiznání stipendií,
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k) organizuje akademický rok,
l) podepisuje vysokoškolské diplomy,
m) předsedá slavnostní imatrikulaci a promoci.
Čl. 6.
Prorektoři
1. Prorektoři zastupují rektora vysoké školy a vykonávají řídící činnost v oblasti, která je jim vymezena tímto vnitřním předpisem,
a jsou současně výkonnou složkou akademických orgánů vysoké školy.
2. Prorektor pro strategii a rozvoj je statutárním zástupcem rektora. Koncipuje ve spolupráci s rektorem strategii a vizi rozvoje
vysoké školy. Je spolu s rektorem a příslušnými prorektory zodpovědný za obecnou kvalitu vzdělávací a výzkumné činnosti. Spolu
s rektorem a dalšími prorektory odpovídá za propagaci vysoké školy.
3. Prorektor pro výzkum, vývoj a inovace zajišťuje zejména koordinaci a podporu vědecké, výzkumné a inovační činnosti spočívající
v základním i aplikovaném výzkumu, kvalitní publikační činnosti, a to především v publikacích zařazených v renomovaných
databázích. Zajišťuje podporu a řízení procesu získávání externích národních i mezinárodních grantů.
4. Prorektor pro studium zajišťuje řídící činnost v oblasti studia, dodržování konkrétních standardů kvalitní výuky a řízení činnosti
studijního oddělení. Zejména je pak v mezích zákona a pověření rektora odpovědný za naplňování podmínek akreditace
jednotlivých studijních programů a předkládá rektorovi návrhy na udržení nebo zlepšení kvality výuky. Sjednává a veriﬁkuje
podmínky praktické výuky v rámci akreditovaných studijních programů.
5. Prorektor pro zahraniční a vnější vztahy je zodpovědný za spolupráci vysoké školy s domácími a zejména zahraničními
univerzitami a spolu s rektorem a prorektorem pro studium za koordinaci a zajišťování výuky zahraničních studentů a zahraniční
mobility. Řídí činnost spolupráce s vnější sférou, zejména se zástupci praxe, sociálních partnerů a ﬁrem. Je odpovědný za vnější
komunikaci vysoké školy
Čl. 7
Akademická rada
1. Při jmenování členů akademické rady dbá rektor na to, aby v ní byli zastoupeni významní představitelé oborů, v nichž vysoká
škola realizuje svou činnost, a představitelé dalších významných vědeckých, výzkumných a jiných institucí.
2. Minimálně třetinu akademické rady tvoří externí členové.
3. Členy akademické rady jmenuje rektor na dobu neurčitou.
4. Akademické radě předsedá rektor nebo jím pověřená osoba.
5. Akademická rada se schází alespoň dvakrát ročně.
6. Působnost akademické rady a podrobnosti jejího jednání upravuje Jednací řád akademické rady Vysoké školy sociálně správní,
z.ú., který je vnitřním předpisem vysoké školy.
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Čl. 8
Rada pro vnitřní hodnocení
1. Předsedou rady pro vnitřní hodnocení je rektor vysoké školy.
2. Rada pro vnitřní hodnocení má šest členů. Členy rady pro vnitřní hodnocení jmenuje rektor z akademických pracovníků vysoké
školy, kteří jsou profesory nebo docenty vysoké školy, na dobu neurčitou. Jeden člen rady pro vnitřní hodnocení je jmenován
z řad studentů vysoké školy.
3. Působnost rady pro vnitřní hodnocení a podrobnosti jejího jednání upravuje Jednací řád rady pro vnitřní hodnocení Vysoké školy
sociálně správní, z.ú., který je vnitřním předpisem vysoké školy.
Čl. 9
Disciplinární komise
1. Členy disciplinární komise a jejího předsedu jmenuje rektor z řad členů akademické obce vysoké školy na dobu dvou let.
2. Disciplinární komise má čtyři členy, přičemž polovinu členů tvoří studenti vysoké školy.
3. Podrobnosti jednání disciplinární komise upravuje Disciplinární řád Vysoké školy sociálně správní, z.ú., který je vnitřním předpisem
vysoké školy.
Čl. 10
Kolegium rektora
1. Poradním orgánem rektora je kolegium rektora. Členy kolegia jsou rektor, prorektoři, vedoucí kateder a celoškolských pracovišť
nebo hosté pozvaní rektorem..
Část pátá
Přijetí ke studiu a studium na vysoké škole
Čl. 11
1. Přijetí ke studiu, studium a ukončení studia se řídí zákonem o vysokých školách a dále Řádem přijímacího řízení Vysoké školy
sociálně správní, z.ú. a Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy sociálně správní, z.ú.
2. Pravidla přijímacího řízení, zejména podmínky přijetí ke studiu, počet přijímaných studentů, jakož i organizaci přijímacího řízení
vyhlašuje rektor.
3. O přijetí ke studiu rozhoduje rektor.
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4. Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání přihlášky ke studiu, a to za podmínek stanovených rektorem vysoké školy.
5. Uchazeč o studium bude pozván k vykonání přijímací zkoušky, která může mít formu ústní, písemnou nebo kombinovanou.
Přijímací zkouška prověřuje obecné předpoklady uchazeče o studium na vysoké škole a hlubší zájem o zvolený studijní program.
6. Studentům, kteří řádně podali přihlášku, vykonali úspěšně přijímací řízení a byli přijati ke studiu na vysoké škole rektorem, vzniká
ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1 zákona o vysokých školách právo na zápis do studia. Přijatý uchazeč se stává studentem
vysoké školy okamžikem zápisu.
7. Studium na vysoké škole je členěno do jednotlivých semestrů, které sestávají z období výuky a období zkoušek a z období
prázdnin. Podrobnou organizaci akademického roku včetně termínů zkouškového období vyhlašuje před začátkem akademického
roku rektor vysoké školy.
8. Vysoká škola vydává v souladu se zákonem tyto doklady o studiu:
a) průkaz studenta,
b) výkaz o studiu,
c) vysokoškolský diplom,
d) doklad o vykonaných zkouškách,
e) potvrzení o studiu,
f) dodatek k diplomu.
Část šestá
Členové akademické obce a akademičtí pracovníci
Čl. 12
1. Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří společně akademickou obec vysoké školy.
2. Uchazeč o studium se stává členem akademické obce vysoké školy ke dni zápisu do studia a je jím po celou dobu trvání studia
s výjimkou období, kdy je studentovi studium přerušeno.
3. Práva členů akademické obce se řídí ustanovením § 4 zákona o vysokých školách. Členové akademické obce mají ve smyslu
zákona zejména tyto svobody:
a) svoboda vědy, výzkumu a umělecké tvorby a zveřejňování jejich výsledků,
b) svoboda výuky spočívající především v její otevřenosti různým vědeckým názorům, vědeckým a výzkumným metodám
a uměleckým směrům,
c) právo učit se zahrnující svobodnou volbu zaměření studia v rámci studijních programů a svobodu vyjadřovat vlastní
názory ve výuce,
d) právo používat akademické insignie a konat akademické obřady.
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4. Akademickým pracovníkem vysoké školy je osoba, která se podílí na výzkumné a vzdělávací činnosti a je zaměstnancem vysoké
školy. Mezi akademické pracovníky patří ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 zákona o vysokých školách profesoři, docenti,
odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti.
5. Na výuce se mohou ve smyslu ustanovení § 70 odst. 5 zákona o vysokých školách podílet také odborníci, kteří vykonávají svou
činnost mimo pracovní poměr, tedy na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
6. Za výběr akademických pracovníků odpovídá rektor vysoké školy, který zajišťuje, aby byl výběr akademických pracovníků
v souladu s platnými právními předpisy a podmínkami akreditace.
Část sedmá
Činnost vysoké školy
Čl. 13
1. Vysoká škola vykonává vzdělávací, vědeckou a další tvůrčí činnost v rámci akreditovaných studijních programů ve smyslu zákona
o vysokých školách a ve smyslu vnitřních předpisů.
2. Vzdělávací činnost probíhá v rámci akreditovaných studijních programů.
3. Organizace a průběh vzdělávací činnosti se řídí zákonem o vysokých školách.
4. Vzdělávání studentů mimořádně nadaných a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami je realizováno v součinnosti
s centrem CEMNAS, které provádí diagnostiku mimořádného nadání a vzdělávacích potřeb a navrhuje podpůrná, vyrovnávací
a další opatření.
5. Mimořádně nadaným studentům může rektor přiznat stipendium za podmínek stanovených Stipendijním řádem Vysoké školy
sociálně správní, z.ú.
6. Výzkumná činnost probíhá v rámci činnosti akademických pracovníků. Akademičtí pracovníci vyvíjejí výzkumnou činnost na svých
pracovištích a ve spolupráci s jinými akreditovanými vysokoškolskými či vědeckými pracovišti v České republice a v zahraničí.
7. Akademičtí pracovníci se podílejí na vydavatelské a publikační činnosti vysoké školy a účastní se vědeckých konferencí v rámci
svých oborů a specializací. Výsledky výzkumu jsou zveřejňovány v odborných oborových publikacích, publikacích vydávaných
vysokou školou v rámci její vydavatelské činnosti nebo v rámci sborníků vědeckých konferencí.
8. Vysoká škola podporuje odborný rozvoj akademických pracovníků a vytváří podmínky pro podporu vědy a výzkumu na
jednotlivých katedrách vysoké školy.
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9. V rámci vydavatelské činnosti jsou vydávány odborné publikace akademických pracovníků pro účely vzdělávání studentů vysoké
školy a pro účely šíření výsledků vědecké a další tvůrčí činnosti probíhající na vysoké škole. Příjmy z vydavatelské činnosti slouží
pro další rozvoj vědy a výzkumu na vysoké škole.
10. Vysoká škola poskytuje knihovnické a jiné informační služby.
Část osmá
Evaluace a rozvojová strategie
Čl. 14
1. Základním nástrojem směřování vysoké školy je Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Vysoké školy sociálně správní, z.ú.
(dále jen „Strategický záměr“).
2. Strategický záměr stanovuje strategické cíle vysoké školy ve vymezených prioritních oblastech a dále návrh opatření a indikátorů
dosažení stanovených cílů.
3. Správní rada vysoké školy vydává každoročně sebehodnoticí zprávu, která shrnuje výsledky procesu hodnocení kvality.
Na základě těchto výsledků sleduje dodržování koncepce rozvoje nastavené ve Strategickém záměru.
Část devátá
Financování vysoké školy
Čl. 15
1. Vysoká škola je ﬁnancována zejména z těchto zdrojů:
a) příspěvky zakladatele,
b) poplatky spojené se studiem,
c) dotace,
d) dary.
2. Vysoká škola sestavuje rozpočet na kalendářní rok a hospodaří podle něj. Součástí ročního hospodaření je také pravidelná účetní
uzávěrka.
3. Za sestavení pravidelné účetní uzávěrky a za sestavení rozpočtu vysoké školy na daný kalendářní rok je odpovědný rektor vysoké
školy, který předkládá rozpočet i účetní uzávěrku ke schválení správní radě.
4. Členové správní rady mohou žádat o sestavení mimořádné účetní uzávěrky.
5. Veškeré příjmy Vysoké školy sociálně správní mohou být použity výhradně k provozu a propagaci vysoké školy a k zajištění
vzdělávacích a výzkumných cílů vysoké školy.
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Část desátá
Předpisy, kterými se řídí činnost vysoké školy
Čl. 16
1. Činnost vysoké školy se řídí zejména zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy vysoké školy.
2. Vysoká škola vydává tyto typy vnitřních předpisů:
a) vnitřní předpisy ve smyslu § 41 zákona o vysokých školách podléhající registraci ministerstvem,
b) další vnitřní normy, kterými jsou zejména vyhlášky rektora.
3. Další vnitřní normy vysoké školy blíže speciﬁkují vnitřní předpisy dle odst. 2 písm. a) a především konkretizují jejich ustanovení pro
příslušný akademický rok.
Část jedenáctá
Poplatky spojené se studiem
Čl. 17
1. Studium na vysoké škole může být zpoplatněno. Poplatky spojené se studiem a organizace výběru poplatku za studium (dále jen
„školné“) se řídí Poplatkovým řádem a řádem školného Vysoké školy sociálně správní, z.ú. ve smyslu čl. 1 odst. 9 písm. e) tohoto
statutu.
2. Výše školného pro akreditované studijní programy je každoročně stanovována a zveřejňována vyhláškou rektora vysoké školy.
3. Student, který je zapsán ke studiu, je povinen hradit školné, pokud je stanoveno, dle podmínek určených Poplatkovým řádem
a řádem školného Vysoké školy sociálně správní, z.ú. a vyhláškou rektora vysoké školy.
4. Školné může být rozhodnutím rektora vysoké školy individuálně upraveno, a to ze závažných důvodů na straně studenta. Na
snížení školného není ze strany studenta právní nárok, každý případ posuzuje rektor vysoké školy individuálně na základě žádosti
a studentem doložených podkladů.
5. Další poplatky spojené se studiem, jako jsou administrativní poplatky za potvrzení o studiu a další administrativní úkony, jsou
stanoveny prostřednictvím vyhlášky rektora vysoké školy a jsou zveřejněny na úřední desce vysoké školy a ve veřejné části
internetových stránek vysoké školy.
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Část dvanáctá
Stipendia
Čl. 18
1. Vysoká škola přiznává studentům stipendia v souladu s ustanoveními § 91 zákona o vysokých školách, Stipendijním řádem Vysoké
školy sociálně správní, z.ú. a příslušnou vyhláškou rektora vysoké školy.
Část třináctá
Insignie a akademické obřady
Čl. 19
1. Akademické insignie vysoké školy jsou výrazem akademických tradic. Jsou používány při významných událostech akademického
života a při akademických obřadech, ke kterým patří zejména:
a) slavnostní imatrikulace,
b) slavnostní promoce po ukončení studia.
2. Při slavnostní imatrikulaci skládá student imatrikulační slib tohoto znění: „Slavnostně slibuji, že jako student Vysoké školy sociálně
správní budu svědomitě plnit své studijní povinnosti a po dobu svého studia budu dbát dobrého jména a pověsti vysoké školy.“
3. Při slavnostní promoci skládá absolvent absolventský slib tohoto znění: „Slavnostně slibuji, že i po ukončení studia budu nabyté
poznatky neustále rozvíjet ku prospěchu vzdělanosti národa a vědeckého poznání. Budu chovat v úctě principy humanismu
a demokracie a budu dbát dobrého jména a pověsti Vysoké školy sociálně správní, na níž jsem získal vysokoškolské vzdělání.“
4. K insigniím vysoké školy náleží:
a) žezlo rektora,
b) řetěz rektora.
5. Žezlo a řetěz rektora se používají zejména při obřadech vyjmenovaných v čl. 18 odst. 1, kterých se účastní rektor vysoké školy
nebo prorektor v jeho zastoupení. Rektora nebo zastupujícího prorektora doprovází s žezlem rektora jeho pedel.
6. Insignie vysoké školy jsou majetkem vysoké školy a musejí být odpovídajícím způsobem chráněny. Společně s dokumentací, která
se k nim vztahuje, jsou uloženy na sekretariátu rektora vysoké školy.
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Část čtrnáctá
Závěrečná ustanovení
Čl. 20
1. Tento statut byl v souladu se Stanovami Vysoké školy sociálně správní, z.ú. schválen správní radou.
2. Tímto statutem se ruší Statut Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. registrovaný
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 17. května 2011 pod č.j. 10 785/2011-30.
3. Tento statut nabývá podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona o vysokých školách platnosti a účinnosti dnem registrace
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Za správní radu dne 21. 8. 2017
Ing. Linda Foltýnová
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