
 

OPATŘENÍ 
DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 

Č. 3/2017 

O ZŘÍZENÍ CENTRA EVROPSKÝCH STUDIÍ 

NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 
 

 
Akademický senát Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen "FMV") podle § 27 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, rozhodl dne 21. 9. 2017 na návrh děkana FMV o zřízení 

"Centra evropských studií" na FMV k 1. 10. 2017. 

 

Článek 1 

(1) Centrum evropských studií (dále jen "CES") je výzkumným, řešitelským a koordinačním 

pracovištěm FMV. Cílem CES je podpora vzdělávacích aktivit na téma evropské integrace 

a její interdisciplinární výzkum. 

(2) Anglický název CES je Centre for European Studies. 

(3) Činnost CES se řídí obecně závaznými právními předpisy, předpisy VŠE a FMV. V  čele 

CES stojí ředitel jmenovaný děkanem FMV. Děkanovi FMV je ředitel také odpovědný za 

činnost CES. 

 

Článek 2 

(1) CES je financováno z prostředků projektů, které svou činností získá. Jeho činnost může 

být dotována i z dalších zdrojů (např. institucionální podpory, stipendijního fondu, darů, 

evropských projektů, projektů přeshraniční spolupráce). 

(2) Výnosy a náklady CES jsou součástí rozpočtu fakulty. 

(3) Za hospodaření s přidělenými prostředky CES odpovídá děkanovi FMV ředitel CES 

a tajemník FMV. 

 

Článek 3 

(1) Činnost CES je zajišťována: 

a) pracovníky FMV, kteří vykonávají pro CES práce se souhlasem vedoucího pracoviště 

nad rámec svých pracovních povinností a jsou odměňováni za svou práci formou 

odměny v závislosti na rozsahu a dosaženém výsledku vykonané práce; dle pravidel 

získaného projektu mohou být řešitelé odměňováni i mzdou na základě konkrétního 

rozsahu pracovního úvazku či dohody o práci konané mimo pracovní poměr 

odpovídající rozpočtu projektu, 

b) dalšími odborníky na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

(2) Návrh odměn, pracovních úvazků a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

předkládá ředitel CES ke schválení děkanovi FMV. 

 

Článek 4 

(1) Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

V Praze dne 1. 10. 2017 

 

 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., v. r. 

děkan Fakulty mezinárodních vztahů 


