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Článek 1 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

(1) Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „fakulta“) je součástí 

Vysoké školy ekonomické v Praze (dále též „VŠE“ nebo „škola“), a to v souladu se zákonem 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), a s vnitřními předpisy školy.  

(2) Fakulta samostatně uskutečňuje vzdělávací, vědecko-výzkumnou, vývojovou, inovační nebo další 

tvůrčí činnost související s akreditovaným studijními programy. 

(3) Fakulta dále může uskutečňovat doplňkovou činnost.  

(4) Fakulta byla zřízena na základě reorganizace VŠE rozhodnutím Akademického senátu VŠE ke dni 

1. července 1991. Předchůdcem fakulty je Fakulta výrobně-ekonomická Vysoké školy ekonomické 

v Praze. 

 

Článek 2 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE FAKULTY 

(1) Úplný název fakulty zní: “Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze”. Název 

fakulty v překladu zní takto: 

- anglicky: Faculty of Business Administration, University of Economics, Prague;  

- německy: Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsuniversität Prag;  

- francouzsky: Faculté de gestion d’ entreprise, Université d´Economie de Prague; 

- rusky: Факультет экономики предприятия и менеджмента, Пражский экономический 
университет. 

 

Článek 3 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FAKULTY 

(1) Organizační struktura fakulty je tvořena: 

a) samosprávnými akademickými orgány a dalším orgánem dle zákona; 

b) katedrami; 

c) dalšími pracovišti (instituty a centry) realizujícími či podporujícími činnosti fakulty. 

(2) Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou akademický senát, děkan, vědecká rada a 

disciplinární komise. Dalším orgánem fakulty je tajemník. 

(3) Je-li členství v některém ze samosprávných orgánů fakulty nebo poradních orgánů fakulty vázáno 

na členství v akademické obci fakulty, zaniká takové členství zánikem členství v akademické obci 

fakulty, a to s výjimkou případů vymezených zákonem nebo vnitřními předpisy školy a vnitřními 

předpisy fakulty. 

(4) Vzájemné vztahy organizačních prvků fakulty jsou definovány zákonem, dalšími právními předpisy, 

vnitřními předpisy školy a vnitřními předpisy fakulty. 
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Článek 4 

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY 

(1) Akademický senát fakulty (dle jen „AS FPH“) má sedmnáct členů, které volí ze svých řad členové 

akademické obce fakulty. Šest ze sedmnácti členů AS FPH je voleno z řad studentů studijních 

programů uskutečňovaných na fakultě. 

(2) Činnosti a působnost AS FPH, dále pak volba členů a předsednictva AS FPH se řídí zákonem, 

vnitřními předpisy školy a vnitřními předpisy fakulty. 

Článek 5 

DĚKAN 

(1) Působnost, pravomoci a odpovědnost děkana fakulty (dále jen „děkan“) jsou dány zákonem, dalšími 

právními předpisy, vnitřními předpisy školy a vnitřními předpisy fakulty.  

(2) Stálými poradními orgány děkana jsou vedení fakulty, kolegium děkana, stipendijní komise a komise 

pro výběrové řízení. Členství v těchto poradních orgánech zaniká nejpozději prvním dnem funkčního 

období nově jmenovaného děkana. 

(3) Děkan může podle potřeby zřizovat dočasné poradní orgány a jmenovat jejich členy. Tyto orgány 

zanikají nejpozději prvním dnem funkčního období nově jmenovaného děkana. 

(4) Vedení fakulty je stálým poradním orgánem děkana, jehož členy jsou vedle děkana proděkani a 

tajemník fakulty. Na jednání vedení fakulty mohou být přizvány další osoby.  

(5) Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana, jehož členy jsou vedle děkana proděkani, 

tajemník fakulty, vedoucí kateder a předseda AS FPH. Děkan může přizvat i další osoby. Kolegium 

děkana se vyjadřuje zejména k záležitostem týkajícím se činností fakulty. 

(6) Akreditační rada fakulty je stálým poradním orgánem fakulty, jehož členy jsou vedle děkana 

proděkani, vedoucí kateder a garanti studijních programů. Předsedou tohoto orgánu je proděkan 

pro pedagogiku. Působnost akreditační rady fakulty je vymezena zejména vnitřním předpisem školy. 

(7) Stipendijní komise je stálým poradním orgánem děkana, stanoví-li tak vnitřní předpis školy. Tento 

orgán navrhuje konkrétní podmínky pro přiznávání jednotlivých druhů stipendií v souladu s vnitřními 

předpisy školy. 

(8) Komise pro výběrové řízení je stálým poradním orgánem děkana, jehož působnost je vymezena 

vnitřními předpisy školy a vnitřními předpisy fakulty. Není-li stanoveno jinak zákonem či vnitřním 

předpisem školy, má výběrová komise pět členů jmenovaných děkanem, a to předsedu, tři stálé 

členy, z nichž jeden je z řad členů AS FPH, a jednoho člena – přímého vedoucího pracovníka 

ve vztahu k pracovnímu místu, které je obsazováno.  

Článek 6 

VĚDECKÁ RADA FAKULTY 

(1) Působnost, pravomoci a odpovědnost Vědecké rady fakulty (dále jen „vědecká rada“) jsou dány 

zákonem, vnitřními předpisy VŠE a vnitřními předpisy fakulty. 

(2) Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje 

vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační nebo další tvůrčí činnost. Nejméně jedna 

třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce školy, jejíž je fakulta součástí.  

(3) Způsob jednání vědecké rady upravuje vnitřní předpis fakulty. 
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Článek 7 

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE FAKULTY 

(1) Působnost, pravomoci a odpovědnost Disciplinární komise fakulty (dále jen „disciplinární komise“) 

jsou dány zákonem, vnitřními předpisy školy a vnitřními předpisy fakulty. 

Článek 8 

TAJEMNÍK FAKULTY 

(1) Působnost, pravomoc a odpovědnost tajemníka fakulty (dále jen „tajemník“) jsou stanoveny 

zejména zákonem, dalšími právními předpisy, vnitřními předpisy školy a vnitřními předpisy fakulty.  

Článek 9 

KATEDRY A DALŠÍ PRACOVIŠTĚ FAKULTY 

(1) Základními odbornými pracovišti fakulty jsou katedry. Zabezpečují výuku na všech stupních studia 

v akreditovaných studijních programech, rozvíjejí vědeckovýzkumnou činnost 

v příslušných oborech a mezinárodní spolupráci.  

(2) Další pracoviště jsou představována především instituty zaměřujícími se na spolupráci s firemní 

praxí a centry poskytujícími podporu dalším pracovištím a členům akademické obce v různých 

oblastech činnosti fakulty. 

(3) V čele kateder stojí vedoucí jmenovaný děkanem na základě výběrového řízení. Vedoucího 

odvolává děkan. 

Článek 10 

VNITŘNÍ PŘEDPISY FAKULTY 

(1) Vnitřními předpisy fakulty ve smyslu zákona jsou Statut fakulty, Volební řád Akademického senátu 

fakulty, Jednací řád Akademického senátu fakulty, Jednací řád Vědecké rady fakulty, Disciplinární 

řád fakulty pro studenty. 

(2) Děkan je oprávněn vydávat v mezích zákona, vnitřních předpisů školy a vnitřních předpisů fakulty 

vyhlášky a opatření, a to zejména k upřesnění postupů při aplikaci právních předpisů a vnitřních 

předpisů fakulty. 

 

Článek 11 

ORGANIZACE STUDIA 

(1) Studium na fakultě se uskutečňuje v akreditovaných studijních programech. 

(2) Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech vyhlašuje pro příslušný 

akademický rok fakulta po schválení AS FPH. 

(3) Doručování písemností studentům a uchazečům o studium a další podmínky studia se řídí 

Statutem VŠE a dalšími vnitřními předpisy školy. 

(4) Studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí oborová rada. Není-li stanoveno 

vnitřním předpisem školy nebo dalšími předpisy jinak, jmenuje členy oborové rady děkan po 

předchozím projednání ve vědecké radě fakulty, předsedou tohoto orgánu je garant doktorského 

studijního programu. 



 
  

4 
 

 

Článek 12 

AKADEMICKÉ OBŘADY 

(1) Akademickými obřady se rozumí slavnostní shromáždění akademické obce fakulty. 

(2) Pravidelnými akademickými obřady jsou imatrikulace nových studentů, promoce absolventů a 

inaugurace děkana. Konání těchto akademických obřadů upravuje vnitřní předpis školy. 

 

Článek 13 

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ 

(1) Finanční a věcné prostředky jsou poskytovány fakultě školou dle vnitřních předpisů školy a 

na základě rozpočtu schváleného Akademickým senátem VŠE. 

(2) Prostředky poskytnuté fakultě účelově k řešení konkrétních úkolů spravuje řešitel daného projektu 

v souladu se smlouvou o řešení projektu a se Statutem VŠE. 

(3) Fakulta může využívat v rozsahu stanoveném Statutem VŠE příjmy, popř. jiné finanční a věcné 

prostředky, které získá: 

a) výnosy z doplňkové činnosti; 

b) příjmy z darů a dědictví, včetně darů ze zahraničí; 

c) využitím nadačních fondů, včetně zahraničních. 

(4) Dispoziční právo k přiděleným veřejným zdrojům a dalším příjmům vykonává děkan a z jeho 

pověření tajemník. Fakulta nemá právo disponovat s nemovitými věcmi mimo účelu, k nimž byly 

určeny. Ostatní prostředky může převádět mimo VŠE jen se souhlasem rektora nebo z jeho 

pověření kvestora VŠE. 

(5) Hospodářsko-správní agendu fakulty vykonává podle pokynů děkana tajemník fakulty. 

Článek 14 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) Zrušuje se Statut fakulty schválený Akademickým senátem VŠE dne 11. 11. 2013. 

(2) Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Vysoké školy 

ekonomické v Praze1. 

                                                 
1 Tento předpis byl schválen AS VŠE dne 20. 11. 2017. 


