
 

OPATŘENÍ 
DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 

Č. 7/2016 

K ČINNOSTI CENTRA LATINSKO-AMERICKÝCH STUDIÍ 

NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 
 

 

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen „FMV“) na základě ustanovení Statutu 

Vysoké školy ekonomické v Praze a Statutu FMV stanoví: 

 

Článek 1 

(1) Centrum latinsko-amerických studií (CLAS) je pracovištěm Fakulty mezinárodních 

vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze zaměřeným na hospodářský výzkum zemí 

Latinské Ameriky a Karibiku a rozvoj spolupráce s místními výzkumnými a vzdělávacími 

institucemi. 

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

CLAS stojí ředitel jmenovaný děkanem FMV.  

(3) Za činnost CLAS je ředitel odpovědný děkanovi FMV. 

(4) Na strategickém řízení činnosti CLAS se podílí Mezinárodní poradní sbor podporující 

jeho činnost a jeho internacionalizaci. 

(5) Předsedou Mezinárodního poradního sboru je ředitel CLAS, členy jsou velvyslanci a 

vedoucí misí z různých zemí Latinské Ameriky a Karibiku. 

(6) Členy Mezinárodního poradního sboru jmenuje a odvolává děkan Fakulty mezinárodních 

vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na návrh ředitele CLAS. 

(7) Jednání Mezinárodního poradního sboru je svoláváno vždy alespoň jednou ročně.  

 

 

Článek 2 

CLAS je zřízen za účelem: 

a) navázání spolupráce s partnerskými univerzitami, institucemi a organizacemi 

souvisejícími s Latinskou Amerikou a Karibikem; 

b) spolupráce s podobnými centry působícími v Latinské Americe, v Karibiku i v 

Evropě; 



c) spolupráce s podnikatelským sektorem při poskytování poradenství v oblasti 

obchodních vztahů s podnikatelskými subjekty působícími v Latinské Americe a 

v Karibiku; 

d) podpory stáží studentů a pedagogických pracovníků Fakulty mezinárodních vztahů a 

ostatních fakult Vysoké školy ekonomické v Praze, jakož i jiných univerzit a 

vysokých škol na univerzitách v latinsko-amerických zemích; 

e) pořádání odborných konferencí, seminářů a workshopů pro studenty, výzkumné 

pracovníky a podnikatele zabývající se problematikou Latinské Ameriky a Karibiku a 

její spolupráce s evropskými zeměmi; 

f) organizace letních a zimních škol pro studenty ze zemí Latinské Ameriky a Karibiku; 

g) organizace semestrálních kurzů pro studenty z Latinské Ameriky a Karibiku; 

h) organizace různých tematicky a geograficky relevantních akcí a seminářů;  

i) organizace mimosemestrálních kurzů s latinskoamerickými odborníky.  

 

Článek 3 

(1) CLAS je financováno z prostředků projektů, které svou činností získá.  

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

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

a tajemník FMV. 

 

 

Článek 4 

(1) Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

V Praze dne 1. 11. 2016 

 

Doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

           děkan  

       Fakulta mezinárodních vztahů 

                Vysoká škola ekonomická v Praze 

 

 


