
STATUT  

FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 
 

Článek 1  

Postavení fakulty 

(1) Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „fakulta“) byla 

zřízena rozhodnutím Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze na návrh 

rektora k 1. červenci 1991 jako nástupce Fakulty obchodní. 

(2) Úplný název fakulty zní „Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické 

v Praze“.  

(3) Název fakulty v překladu zní takto: 

(a) anglicky  

„Faculty of International Relations, University of Economics, Prague“, 

(b) francouzsky 

„Faculté des Relations Internationales, Université d´Economie de Prague“, 

(c) italsky 

„Facoltà di Relazioni Internazionali, Università delle Science Economiche di Praga“, 

(d) německy  

„Fakultät für Internationale Beziehungen, Wirtschaftsuniversität Prag“, 

(e) rusky 

„Факультет международных отношений, Пражский экономический 

университет“, 

(f) španělsky  

„Facultad de Relaciones Internacionales, Universidad de Economía en Praga“. 

(4) Symbolem fakulty je znak fakulty. O použití znaku fakulty rozhoduje děkan. Znak fakulty 

je vyobrazen v příloze číslo 1. 

(5) Fakulta je umístěna v Praze. 

 

Článek 2  

Akademické insignie 

(1) Akademické insignie fakulty tvoří medaile děkana fakulty a řetěz děkana fakulty, spojené 

v jeden celek. 

(2) Akademické insignie fakulty jsou používány při akademických obřadech. 



(3) O použití akademických insignií fakulty rozhoduje děkan. 

(4) Akademické insignie fakulty jsou uloženy na děkanátu. 

 
Medaile fakulty 

(5) Zlatá pamětní medaile fakulty (dále jen „medaile“) je udělována osobám, které se 

zasloužily o rozvoj fakulty, vzdělanosti, vědy nebo akademických svobod. 

(6) Návrh na udělení medaile fakulty spolu s odůvodněním je oprávněn podat: 

(a) Akademický senát fakulty, 

(b) děkan fakulty, 

(c) Vědecká rada fakulty, 

(7) O udělení medaile fakulty rozhoduje děkan po předchozím souhlasu Akademického 

senátu fakulty. 

(8) Medaili fakulty předává jménem fakulty děkan současně s diplomem o udělení medaile. 

 

Článek 3  

Akademická obec  

(1) Akademickou obec fakulty tvoří:  

(a) akademičtí pracovníci působící na fakultě, tj. ti profesoři, docenti, mimořádní 

profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví 

pracovníci, kteří působí na fakultě, a jako takoví jsou zaměstnanci Vysoké školy 

ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“) vykonávajícími v pracovním poměru podle 

sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost, 

(b) studenti zapsaní na fakultě, tj. studenti VŠE, kteří jsou na fakultě zapsáni ke studiu 

bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu. 

 

Článek 4  

Součásti fakulty 

(1) Fakulta se vnitřně člení na samosprávné akademické orgány fakulty, další orgány fakulty, 

katedry a jiná fakultní pracoviště.   

(2) Na fakultě je zřízen děkanát.   

(3) Vzájemné vztahy prvků organizační struktury fakulty dle odstavce 1 a 2 jsou upraveny 

zákonem a dalšími právními předpisy a vnitřními předpisy fakulty.  

(4) Organizační schéma fakulty je uvedeno v příloze číslo 2. 

  



Článek 5  

Orgány fakulty 

(1) Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou:  

(a) akademický senát,  

(b) děkan,  

(c) vědecká rada,  

(d) disciplinární komise.  

(2) Dalším orgánem fakulty je tajemník.  

 

Článek 6  

Akademický senát fakulty 

Působnost, pravomoci a odpovědnost Akademického senátu fakulty jsou dány zákonem, 

Volebním řádem Akademického senátu fakulty a Jednacím řádem Akademického senátu 

fakulty. 

 

Článek 7  

Děkan 

(1) Působnost, pravomoci a odpovědnost děkana stanoví zákon a jiné právní předpisy a 

vnitřní předpisy VŠE a fakulty.  

(2) Iniciuje, v rámci strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty, tvorbu 

studijních programů, programů vědeckovýzkumné a další tvůrčí činnosti fakulty a 

odpovídá za jejich realizaci a řízení jejich kvality podle Pravidel systému zajišťování 

kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE (dále jen „Pravidla zajišťování 

kvality VŠE“). 

(3) Jmenuje a odvolává proděkany, a to zejména pro: 

(a) pedagogickou činnost, 

(b) vědu a doktorské studium, 

(c) mezinárodní vztahy a PR, 

(d) rozvoj a finance. 

(4) Vydává v mezích zákonů, vnitřních předpisů VŠE a vnitřních předpisů fakulty závazná 

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

předpisů fakulty. 

(5) Zřizuje své poradní orgány, kterými jsou zejména: 



(a) vedení fakulty, které tvoří proděkani a tajemník fakulty, 

(b) kolegium děkana, které tvoří vedení fakulty, vedoucí kateder a předseda 

Akademického senátu fakulty, 

(c) Akreditační rada fakulty, 

(d) Rada pro strategické řízení a spolupráci s praxí. 

 

Článek 9  

Vědecká rada fakulty 

(1) Působnost, pravomoci a odpovědnost Vědecké rady fakulty stanoví zákon a jiné právní 

předpisy a vnitřní předpisy VŠE a fakulty.  

(2) Vědeckou radu fakulty tvoří děkan a ostatní členové vědecké rady fakulty; nejméně jedna 

třetina členů vědecké rady fakulty jsou jiné osoby než členové akademické obce VŠE. 

Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta 

uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost.  

(3) Předsedou vědecké rady fakulty je děkan. Ostatní členy vědecké rady fakulty jmenuje a 

odvolává děkan, a to s předchozím souhlasem Akademického senátu fakulty.  

(4) Funkční období ostatních členů vědecké rady fakulty končí prvním dnem funkčního 

období nově jmenovaného děkana.  

(5) Způsob jednání vědecké rady fakulty stanoví Jednací řád vědecké rady fakulty.  

 

Článek 10  

Disciplinární komise fakulty 

Působnost, pravomoci a odpovědnost disciplinární komise fakulty stanoví zákon a jiné právní 

předpisy a vnitřní předpisy fakulty.   

 

Článek 11  

Tajemník 

(1) Působnost, pravomoci a odpovědnost tajemníka stanoví zákon a jiné právní předpisy a 

vnitřní předpisy fakulty. Tajemník je podřízen děkanovi.  

(2) Tajemníka jmenuje a odvolává děkan. 

 

 

 

 



Článek 12  

Děkanát 

(1) Děkanát fakulty je souhrn administrativně správních referátů, které zajišťují hospodaření a 

vnitřní chod fakulty. 

(2) Děkanát fakulty: 

(a) vede studijní agendu fakulty, včetně přestupkové, 

(b) zabezpečuje přijímací řízení uchazečů o studium na fakultě, 

(c) zabezpečuje organizaci akademických obřadů, jakož i jiných slavnostních událostí 

fakulty, 

(d) administrativně zabezpečuje vědeckovýzkumnou agendu fakulty, 

(e) administrativně zabezpečuje činnost fakulty v oblasti mezinárodních vztahů, 

(f) vede agendu Vědecké rady fakulty, 

(g) vede agendu poradních orgánů děkana, 

(h) plní úkoly uložené mu děkanem fakulty. 

 

Článek 13  

Fakultní pracoviště 

(1) Základními vědeckopedagogickými pracovišti fakulty jsou katedry. Fakulta může zřídit 

také jiná pracoviště.  

(2)  V čele fakultního pracoviště stojí vedoucí, kterého jmenuje děkan na základě výběrového 

řízení, a to na období pěti let. Vedoucí je za činnost pracoviště odpovědný děkanovi, který 

ho může odvolat. Není-li vedoucí pracoviště určen, plní jeho funkce děkan.  

(3) Vedoucí řídí pracoviště, odpovídá za efektivní a účelné hospodaření s finančními 

prostředky přidělenými pracovišti. Vedoucí katedry se dále řídí Pravidly zajišťování 

kvality VŠE. 

(4) Vedoucí pracoviště může jmenovat se souhlasem děkana svého zástupce a stanoví mu 

rozsah, v jakém ho bude zastupovat.  

(5) Organizační, administrativní a jiné obdobné záležitosti související se zajišťováním 

pedagogické, vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí činnosti fakulty v rámci katedry zajišťuje 

sekretářka katedry, která je podřízena vedoucímu katedry. 

(6) Seznam fakultních pracovišť zveřejňuje fakulta ve veřejné části svých internetových 

stránek. 

 

 



 

 

Článek 14  

Akreditační rada fakulty 

(1) Zřizuje se Akreditační rada fakulty jako poradní orgán děkana fakulty. 

(2) Akreditační rada fakulty vykonává svoji činnost v souladu s Pravidly zajišťování kvality 

VŠE.  

 

Článek 15  

Rada pro strategické řízení a spolupráci s praxí 

(1) Pro každou oblast vzdělávání, v rámci které uskutečňuje fakulta bakalářské nebo 

magisterské studijní programy, se zřizuje Rada pro strategické řízení a spolupráci s praxí 

(dále jen „rada“) jako poradní orgány děkana fakulty.  

(2) Funkcí rady je posuzovat úspěšnost studijních programů v dané oblasti vzdělávání, 

získávat zpětnou vazbu od praxe, absolventů a studentů, charakterizovat potenciální 

problémy a příležitosti a doporučovat relevantní opatření. 

(3) Činnost rady řídí děkan nebo jím pověřený proděkan.  

(4) Členy rady jmenuje a odvolává děkan z řad významných odborníků z praxe a zástupců 

prestižních zahraničních institucí. 

(5) Rada se schází minimálně jednou ročně. Zasedání rady svolává děkan nebo jím pověřený 

proděkan. 

 

Článek 16  

Oborová rada  

(1) Pro každý doktorský studijní program uskutečňovaný na fakultě se zřizuje Oborová rada.  

(2) Oborová rada vykonává svoji činnost v souladu se zákonem a s Pravidly zajišťování 

kvality VŠE.    

 

Článek 17  

Hospodaření fakulty 

(1) Fakulta hospodaří s prostředky, které jí přiděluje VŠE, nebo které získává z vlastní 

doplňkové činnosti v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy VŠE nebo fakulty. 

(2) Dispoziční práva k přiděleným prostředkům a prostředkům z doplňkové činnosti má 

děkan nebo jím pověřený pracovník. 



(3) V rámci doplňkové činnosti je děkan oprávněn jednat jménem školy, tj. zejména uzavírat 

smluvní vztahy s jinými právními subjekty. 

Článek 18  

Přechodná ustanovení 

(1) Po dobu platnosti akreditace stávajících studijních oborů bakalářského, magisterského a 

doktorského studia se pro tyto obory použijí platná ustanovení vnitřních předpisů VŠE, 

týkajících se zejména garantů studijních programů, garantů vedlejších specializací, 

garantů předmětů a školitelů studentů v doktorském studiu. 

 

Článek 19  

Závěrečná ustanovení 

(1) Pro záležitosti týkající se rámcových podmínek pro přijetí ke studiu a způsobu podávání 

přihlášek, podmínek studia cizinců, poplatků spojených se studiem a konání 

akademických obřadů se použijí příslušná ustanovení Statutu VŠE. 

(2) Zrušuje se statut Fakulty mezinárodních vztahů, schválený Akademickým senátem VŠE 

dne 24. května 2004 ve znění změn schválených Akademickým senátem VŠE dne 4. 

dubna 2005, dne 26. září 2005, dne 31. března 2008, dne 24. října 2011 a dne 30. října 

2017. Nabytím účinnosti tohoto statutu pozbývají platnosti a účinnosti též veškeré dřívější 

statuty fakulty, které ke dni účinnosti tohoto statutu byly platné či účinné.  

(3) Záležitosti, které ke dni účinnosti tohoto statutu nebyly uzavřeny, se dokončí podle tohoto 

statutu. Orgány fakulty ustavené dle dosavadního statutu se považují za orgány ustavené 

dle tohoto statutu, a to na funkční období stanovené při jejich ustavení. Pro členy 

kolektivních orgánů fakulty platí ustanovení věty druhé obdobně.  

(4) Tento statut nabývá platnosti dne 25. května 2020 a účinnosti dne 1. června 2020.  

 



Příloha číslo 1        Znak fakulty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha číslo 2          Organizační schéma fakulty 
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