STATUT
FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „FFÚ VŠE“) tvoří
podle Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze a 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“) součást Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“).
(2) FFÚ VŠE byla zřízena ke dni 1. července 1991 rozhodnutím Akademického senátu VŠE jako
nová součást VŠE.
(3) Název FFÚ VŠE zní „Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze“
a v překladu do anglického jazyka: „Faculty of Finance and Accounting, Prague University
of Economics and Business“.
(4) Sídlo FFÚ VŠE jako součásti VŠE je v Praze 3, náměstí Winstona Churchilla 4/1938.
(5) Symbolem FFÚ VŠE je znak FFÚ VŠE; o jeho použití rozhoduje děkan FFÚ VŠE.

Článek 2
Poslání FFÚ VŠE
(1) Základní poslání FFÚ VŠE spočívá v poskytování kvalitního vysokoškolského vzdělání
českým i zahraničním studentům v akreditovaných studijních programech
na bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia s využitím požadavků trhu
práce (dále jen „vzdělávací činnost“) a v rozvíjení vědecké a výzkumné, vývojové
a inovační a další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“) jak samostatně, tak
ve spolupráci s partnerskými univerzitami, podnikatelskými i neziskovými institucemi
a dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni.
(2) V souladu se svým základním posláním FFÚ VŠE koná v akreditovaných oborech
habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.
(3) FFÚ VŠE může uskutečňovat též doplňkovou činnost, včetně programů celoživotního
vzdělávání a mezinárodně uznávaných kursů, které však nesmí být na úkor jejího
základního poslání.
(4) Při plnění svého poslání dbá FFÚ VŠE o respektování zásad etiky, udržitelnosti
a společenské odpovědnosti.
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Článek 3
Vnitřní předpisy FFÚ VŠE
(1) Vnitřními předpisy FFÚ VŠE ve smyslu zákona jsou:
a) Statut FFÚ VŠE,
b) Volební řád AS FFÚ VŠE,
c) Jednací řád AS FFÚ VŠE,
d) Jednací řád Vědecké rady FFÚ VŠE,
e) Disciplinární řád pro studenty FFÚ VŠE,
f) Etický kodex FFÚ VŠE.
(2) Děkan FFÚ VŠE je oprávněn vydávat směrnice, příkazy a opatření v mezích zákona, dalších
právních předpisů, vnitřních předpisů VŠE a vnitřních předpisů FFÚ VŠE.

Článek 4
Akademická obec FFÚ VŠE
(1) Akademickou obec FFÚ VŠE tvoří akademičtí pracovníci působící na FFÚ VŠE a studenti
zapsaní na FFÚ VŠE. Postavení akademického pracovníka a postavení studenta je
upraveno zákonem.
(2) Akademickým pracovníkem působícím na FFÚ VŠE se pro účely vnitřních předpisů FFÚ VŠE
rozumí akademický pracovník VŠE zařazený podle pracovní smlouvy k FFÚ VŠE, tedy
akademický pracovník VŠE, se kterým děkan FFÚ VŠE uzavřel pracovní smlouvu za VŠE.
(3) Akademickým pracovníkem působícím na katedře FFÚ VŠE se pro účely vnitřních předpisů
FFÚ VŠE rozumí akademický pracovník působící na FFÚ VŠE podle odstavce 2 zařazený
k příslušné katedře podle pracovní smlouvy.
(4) Na postavení akademického pracovníka nemá vliv rozsah jeho pracovního úvazku ani
dočasná nepřítomnost v práci z důvodu nemoci, karantény, dovolené, mateřské
dovolené, rodičovské dovolené, tvůrčího volna či uvolnění pro výkon veřejné funkce.
(5) Studentem zapsaným na FFÚ VŠE se rozumí student VŠE zapsaný do některého ze
studijních programů uskutečňovaných na FFÚ VŠE.
(6) Je-li členství v některém ze samosprávných orgánů FFÚ VŠE nebo poradních orgánů FFÚ
VŠE vázáno na členství v akademické obci FFÚ VŠE, zaniká takové členství spolu se
zánikem členství v akademické obci FFÚ VŠE, a to s výjimkou případu uvedeného v článku
5 odstavci 4 Statutu VŠE.

Článek 5
Organizační struktura FFÚ VŠE
(1) Organizační struktura FFÚ VŠE je tvořena jejími
a) samosprávnými akademickými orgány,
b) dalším orgánem,
c) poradními orgány děkana,
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d) katedrami,
e) jinými pracovišti,
f) děkanátem.
(2) Samosprávné orgány FFÚ VŠE tvoří:
a) akademický senát FFÚ VŠE,
b) děkan FFÚ VŠE,
c) vědecká rada FFÚ VŠE,
d) disciplinární komise FFÚ VŠE.
(3) Dalším orgánem FFÚ VŠE je tajemník FFÚ VŠE.
(4) Vzájemné vztahy jednotlivých prvků organizační struktury FFÚ VŠE uvedených v odstavci
1 jsou vymezeny zákonem, dalšími právními předpisy, vnitřními předpisy VŠE a vnitřními
předpisy FFÚ VŠE.

Článek 6
Akademický senát FFÚ VŠE
(1) Působnost, pravomoc a odpovědnost akademického senátu FFÚ VŠE (dále jen „AS FFÚ
VŠE“) jsou dány zákonem, dalšími právními předpisy, vnitřními předpisy VŠE a vnitřními
předpisy FFÚ VŠE.
(2) AS FFÚ VŠE má celkem patnáct členů v následující struktuře:
a) 10 členů z řad akademických pracovníků působících na FFÚ VŠE,
b) 5 členů z řad studentů zapsaných na FFÚ VŠE.
(3) Členství v AS FFÚ VŠE je neslučitelné s výkonem funkce rektora VŠE, prorektora VŠE,
kvestora VŠE, děkana FFÚ VŠE, proděkana FFÚ VŠE, tajemníka FFÚ VŠE a vedoucího
katedry na FFÚ VŠE.
(4) Funkční období člena AS FFÚ VŠE je tříleté, není-li v tomto předpisu stanoveno jinak.
(5) Výkon funkce člena AS FFÚ VŠE je nezastupitelný.
(6) Způsob volby členů AS FFÚ VŠE včetně vzniku a zániku členství v AS FFÚ VŠE a vzniku
a zániku postavení náhradníka za člena AS FFÚ VŠE je upraven Volebním řádem AS FFÚ
VŠE.
(7) Způsob jednání AS FFÚ VŠE včetně stanovení orgánů AS FFÚ VŠE, způsobu volby děkana
FFÚ VŠE a členů předsednictva AS FFÚ VŠE je upraven Jednacím řádem AS FFÚ VŠE.

Článek 7
Děkan FFÚ VŠE
(1) Působnost, pravomoc a odpovědnost děkana FFÚ VŠE jsou dány zákonem, dalšími
právními předpisy, vnitřními předpisy VŠE a vnitřními předpisy FFÚ VŠE.
(2) Funkční období děkana FFÚ VŠE je čtyřleté.
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(3) Děkan FFÚ VŠE jmenuje a odvolává proděkany FFÚ VŠE po předchozím projednání v AS
FFÚ VŠE.
(4) Proděkani FFÚ VŠE zastupují děkana FFÚ VŠE v jím určeném rozsahu a jsou jimi zpravidla
proděkani FFÚ VŠE
a) pro studijní a pedagogickou činnost,
b) pro výzkum a doktorské studium,
c) pro zahraniční vztahy.
(5) Funkční období proděkanů FFÚ VŠE končí nejpozději den před prvním dnem funkčního
období nově jmenovaného děkana FFÚ VŠE.
(6) Funkční období proděkana FFÚ VŠE končí též v případě, kdy podá písemnou rezignaci
děkanovi FFÚ VŠE o půlnoci dne, kdy bylo doručeno listinné prohlášení o rezignaci na
funkci proděkana FFÚ VŠE, ledaže je v tomto prohlášení uveden pozdější den rezignace.

Článek 8
Vědecká rada FFÚ VŠE
(1) Působnost, pravomoc a odpovědnost Vědecké rady FFÚ VŠE jsou dány zákonem, dalšími
právními předpisy, vnitřními předpisy VŠE a vnitřními předpisy FFÚ VŠE.
(2) Předsedou Vědecké rady FFÚ VŠE je děkan FFÚ VŠE.
(3) Ostatní členy Vědecké rady FFÚ VŠE jmenuje a odvolává děkan FFÚ VŠE po předchozím
souhlasu AS FFÚ VŠE.
(4) Funkční období ostatních členů Vědecké rady FFÚ VŠE končí nejpozději den před prvním
dnem funkčního období nově jmenovaného děkana FFÚ VŠE.
(5) Členství ve Vědecké radě FFÚ VŠE zaniká ostatním členům vědecké rady též o půlnoci
dne, kdy bylo doručeno děkanovi FFÚ VŠE listinné prohlášení o rezignaci na členství ve
Vědecké radě FFÚ VŠE, ledaže je v tomto prohlášení uveden pozdější den rezignace.
(6) Děkan FFÚ VŠE může rovněž po předchozím souhlasu AS FFÚ VŠE jmenovat a odvolávat
čestné členy Vědecké rady FFÚ VŠE. Čestným členem Vědecké rady FFÚ VŠE může být
jmenována význačná osobnost, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj FFÚ
VŠE. Čestný člen má právo účastnit se jednání Vědecké rady bez práva hlasovat.
(7) Funkční období čestných členů Vědecké rady FFÚ VŠE končí nejpozději den před prvním
dnem funkčního období nově jmenovaného děkana FFÚ VŠE.
(8) Čestné členství ve Vědecké radě FFÚ VŠE zaniká též v případě, kdy je čestný člen Vědecké
rady FFÚ VŠE jmenován děkanem FFÚ VŠE nebo ostatním členem Vědecké rady FFÚ VŠE,
nebo v případě, kdy podá písemnou rezignaci děkanovi FFÚ VŠE o půlnoci dne, kdy bylo
doručeno děkanovi FFÚ VŠE listinné prohlášení o rezignaci na čestné členství ve Vědecké
radě FFÚ VŠE, ledaže je v tomto prohlášení uveden pozdější den rezignace.
(9) Způsob jednání Vědecké rady FFÚ VŠE je upraven Jednacím řádem Vědecké rady FFÚ VŠE.
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Článek 9
Disciplinární komise FFÚ VŠE
(1) Působnost, pravomoc a odpovědnost Disciplinární komise FFÚ VŠE jsou dány zákonem,
dalšími právními předpisy, vnitřními předpisy VŠE a vnitřními předpisy FFÚ VŠE.
(2) Disciplinární komise FFÚ VŠE má zpravidla 6 členů. Členy Disciplinární komise FFÚ VŠE
jmenuje a odvolává děkan FFÚ VŠE z řad členů akademické obce FFÚ VŠE po předchozím
souhlasu AS FFÚ VŠE. Polovina členů této komise musí být jmenována vždy z řad studentů
zapsaných na FFÚ VŠE.
(3) Funkční období členů Disciplinární komise FFÚ VŠE je nejvýše dvouleté.
(4) Členství v Disciplinární komisi FFÚ VŠE zaniká též o půlnoci dne, kdy bylo doručeno
děkanovi FFÚ VŠE listinné prohlášení o rezignaci na členství v Disciplinární komisi FFÚ
VŠE, ledaže je v tomto prohlášení uveden pozdější den rezignace.
(5) Způsob jednání Disciplinární komise FFÚ VŠE je upraven Disciplinárním řádem pro
studenty FFÚ VŠE.

Článek 10
Tajemník FFÚ VŠE
(1) Působnost, pravomoc a odpovědnost tajemníka FFÚ VŠE jsou dány zákonem, dalšími
právními předpisy, vnitřními předpisy VŠE a vnitřními předpisy FFÚ VŠE.
(2) Tajemníka FFÚ VŠE jmenuje a odvolává děkan FFÚ VŠE, jemuž je podřízen a odpovědný.
(3) Tajemník FFÚ VŠE v rozsahu stanoveném opatřením děkana FFÚ VŠE zejména
a) řídí hospodaření a vnitřní správu FFÚ VŠE,
b) řídí činnost děkanátu FFÚ VŠE.
(4) Děkan FFÚ VŠE může pro případ, kdy není tajemník FFÚ VŠE jmenován, pověřit
akademického pracovníka působícího na FFÚ VŠE nebo jiného zaměstnance zařazeného
podle pracovní smlouvy k FFÚ VŠE výkonem funkce tajemníka FFÚ VŠE na nezbytně
nutnou dobu.
(5) Děkan FFÚ VŠE může pro případ, kdy tajemník FFÚ VŠE nemůže po delší dobu vykonávat
svoji funkci, pověřit akademického pracovníka působícího na VŠE nebo jiného
zaměstnance VŠE zastupováním tajemníka FFÚ VŠE na nezbytně nutnou dobu.
(6) Rozhodnutí děkana podle odstavce 4 a 5 se zveřejňuje.

Článek 11
Poradní orgány děkana FFÚ VŠE
(1) Stálými poradními orgány děkana FFÚ VŠE jsou zpravidla
a) vedení FFÚ VŠE,
b) kolegium děkana FFÚ VŠE,
c) Akreditační rada FFÚ VŠE,
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d) oborová rada pro studium v doktorském studijním programu na FFÚ VŠE (dále jen
„oborová rada“).
(2) Členy vedení FFÚ VŠE jsou proděkani FFÚ VŠE a tajemník FFÚ VŠE. Děkan FFÚ VŠE může
z řad členů akademické obce FFÚ VŠE jmenovat a odvolat další členy vedení FFÚ VŠE.
Jednání vedení FFÚ VŠE svolává a řídí děkan FFÚ VŠE, nebo jím pověřený člen tohoto
poradního orgánu.
(3) Členy kolegia děkana FFÚ VŠE jsou členové vedení FFÚ VŠE, vedoucí kateder FFÚ VŠE a
předseda AS FFÚ VŠE. Děkan FFÚ VŠE může z řad členů akademické obce FFÚ VŠE
jmenovat a odvolat další členy kolegia FFÚ VŠE. Jednání kolegia děkana FFÚ VŠE svolává
a řídí děkan FFÚ VŠE, nebo jím pověřený člen tohoto poradního orgánu.
(4) Předsedou Akreditační rady je proděkan FFÚ VŠE pro studijní a pedagogickou činnost,
který svolává a řídí její zasedání. Další členy Akreditační rady tvoří vždy jeden zástupce
každé katedry. Způsob jmenování členů a jednání Akreditační rady FFÚ VŠE je upraven
Jednacím řádem Akreditační rady FFÚ VŠE, který stanovuje děkan FFÚ VŠE svým
opatřením.
(5) Působnost, pravomoci a odpovědnost Akreditační rady FFÚ VŠE jsou dány vnitřními
předpisy VŠE a vnitřními předpisy FFÚ VŠE. Akreditační rada FFÚ VŠE zejména:
a) projednává návrh na akreditaci předmětů zabezpečovaných katedrami FFÚ VŠE,
b) projednává návrh na udělení, změnu či zrušení akreditace studijního programu nebo
vedlejší specializace před jeho předložením Vědecké radě FFÚ VŠE.
(6) Děkan FFÚ VŠE jmenuje a odvolává členy oborové rady způsobem upraveným ve vnitřním
předpisu VŠE, který rovněž stanoví způsob jednání této rady.
(7) Působnost, pravomoci a odpovědnost oborové rady jsou dány zákonem, právními
předpisy, vnitřními předpisy VŠE a vnitřními předpisy FFÚ VŠE. Oborová rada zejména:
a) sleduje a hodnotí studium v doktorském studijním programu a jeho kvalitu,
b) vyjadřuje se ke koncepčním otázkám doktorského studia a
c) předkládá děkanovi návrhy na změny předmětů vyučovaných v doktorských
studijních programech.
(8) Děkan FFÚ VŠE může podle potřeby rozhodnout o zřízení nebo zrušení dalších stálých
nebo dočasných poradních orgánů a jmenovat a odvolávat jejich členy.
(9) Členství v poradních orgánech zaniká nejpozději den před prvním dnem funkčního období
nově jmenovaného děkana FFÚ VŠE. Členství v poradních orgánech zaniká též o půlnoci
dne, kdy bylo doručeno děkanovi FFÚ VŠE listinné prohlášení o rezignaci na členství
v příslušném poradním orgánu, ledaže je v tomto prohlášení uveden pozdější den
rezignace.

Článek 12
Katedry FFÚ VŠE
(1) Katedry FFÚ VŠE (dále jen „katedry“¨) jsou základními vzdělávacími a tvůrčími pracovišti
FFÚ VŠE; jejich působnost stanoví děkan FFÚ VŠE.
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(2) Katedry uskutečňují vzdělávací a tvůrčí činnost, rozvíjejí mezinárodní spolupráci
a vytvářejí podmínky pro pedagogickou a tvůrčí činnost akademických pracovníků na nich
působících.
(3) Katedry mohou též v souladu s vnitřními předpisy VŠE uskutečňovat doplňkovou činnost.
(4) Na FFÚ VŠE jsou zřízeny tyto katedry:
a) bankovnictví a pojišťovnictví,
b) didaktiky ekonomických předmětů,
c) financí a oceňování podniku,
d) finančního účetnictví a auditingu,
e) manažerského účetnictví,
f) měnové teorie a politiky,
g) veřejných financí.
(5) V čele katedry stojí vedoucí katedry, kterého jmenuje děkan FFÚ VŠE na základě
uskutečněného výběrového řízení. Funkční období vedoucího katedry končí nejpozději
6 měsíců od prvního dne funkčního období nově jmenovaného děkana FFÚ VŠE. Vedoucí
katedry je podřízen a odpovědný děkanovi FFÚ VŠE, který je oprávněn ho rovněž odvolat.
Akademičtí pracovníci působící na katedře jsou podřízeni vedoucímu katedry.
(6) Vedoucí katedry zejména
a) určuje základní zaměření vzdělávací a tvůrčí činnosti katedry,
b) pověřuje akademické pracovníky působící na katedře vedením výuky,
c) odpovídá za majetek svěřený katedře k užívání a za hospodaření s přidělenými
finančními prostředky,
d) rozvíjí mezinárodní spolupráci,
e) vytváří podmínky pro vzdělávací a tvůrčí činnost členů katedry,
f) řídí katedru ve všech dalších oblastech.
(7) Vedoucí katedry může jmenovat a odvolat z řad akademických pracovníků působících na
katedře a po předchozím souhlasu děkana FFÚ VŠE svého zástupce. Zástupce vedoucího
katedry zastupuje vedoucího katedry v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu, pokud
vedoucí katedry písemně nestanoví jinak. V ostatních případech zastupuje vedoucího
katedry v rozsahu pověření vedoucím katedry.
(8) Vedoucí katedry může jmenovat a odvolat z řad akademických pracovníků působících na
katedře a po předchozím projednání s děkanem FFÚ VŠE tajemníka katedry. Rozsah
působnosti tajemníka katedry stanoví vedoucí katedry.
(9) Funkční období vedoucího katedry končí též v případě, kdy podá písemnou rezignaci
děkanovi FFÚ VŠE o půlnoci dne, kdy bylo doručeno listinné prohlášení o rezignaci na
funkci vedoucího katedry, ledaže je v tomto prohlášení uveden pozdější den rezignace.
Pro zánik funkčního období zástupce vedoucího katedry a tajemníka katedry platí
ustanovení věty první přiměřeně s tím, že rezignaci na svoji funkci doručují vedoucímu
katedry.
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(10) Administrativní záležitosti související s činnostmi katedry zajišťuje sekretářka katedry,
která je podřízena vedoucímu katedry a metodicky řízena tajemníkem FFÚ VŠE.

Článek 13
Jiná pracoviště FFÚ VŠE
(1) Na FFÚ VŠE mohou působit i jiná pracoviště.
(2) Jiná pracoviště se řídí svým statutem, který schvaluje AS FFÚ VŠE na návrh děkana FFÚ
VŠE.
(3) Na jiná pracoviště FFÚ VŠE se použijí ustanovení článku 12 přiměřeně.

Článek 14
Děkanát FFÚ VŠE
(1) Děkanát FFÚ VŠE je vnitřním útvarem FFÚ VŠE, který plní úkoly spojené s organizačním
a materiálně technickým zabezpečením vzdělávací, tvůrčí, doplňkové a související
činnosti FFÚ VŠE, jejích orgánů a pracovišť.
(2) Děkanát FFÚ VŠE zejména:
a) zabezpečuje potřeby FFÚ VŠE jako celku,
b) zabezpečuje po stránce materiální a administrativní činnost samosprávných
akademických orgánů a dalších orgánů FFÚ VŠE,
c) uskutečňuje organizační, koordinační, konzultační, metodickou, evidenční a kontrolní
činnost v oblasti vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti, vnějších vztahů a zahraničních
styků.

Článek 15
Rámcové podmínky pro přijetí ke studiu na FFÚ VŠE
(1) Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných
na FFÚ VŠE vyhlašuje pro příslušný akademický rok FFÚ VŠE v souladu se zákonem.
(2) Přihláška ke studiu se podává v elektronické podobě prostřednictvím informačního
systému VŠE.
(3) Ke studiu může být přijat uchazeč v rámci vyhlášeného přijímacího řízení na základě
splnění podmínek stanovených FFÚ VŠE. Splnění podmínek se ověřuje zpravidla přijímací
zkouškou. Děkan FFÚ VŠE může rozhodnout o prominutí přijímací zkoušky.
(4) Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je v akreditovaných bakalářských studijních
programech:
a) dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou,
b) prokázání schopnosti studovat v jazyce daného studijního programu,
c) dosažení rozhodného souhrnného počtu bodů z přijímací zkoušky,
d) podání přihlášky v určeném termínu a zaplacení poplatku za úkony spojené
s přijímacím řízením.
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(5) Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je v akreditovaných magisterských studijních
programech
a) dosažení řádného ukončení studia v bakalářském nebo jiném vysokoškolském
studijním programu,
b) prokázání schopnosti studovat v jazyce daného studijního programu,
c) dosažení rozhodného souhrnného počtu bodů z přijímací zkoušky, nebo splnění
podmínky pro prominutí této přijímací zkoušky,
d) podání přihlášky v určeném termínu a zaplacení poplatku za úkony spojené
s přijímacím řízením
(6) Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je v akreditovaných doktorských studijních
programech
a) dosažení řádného ukončení studia v magisterském studijním programu,
b) prokázání schopnosti studovat v jazyce daného studijního programu,
c) dosažení rozhodného hodnocení přijímací zkoušky,
d) podání přihlášky v určeném termínu a zaplacení poplatku za úkony spojené
s přijímacím řízením.
(7) Způsob podání přihlášky ke studiu a její náležitosti, obsah a hodnocení přijímací zkoušky,
podmínky pro prominutí přijímací zkoušky, podobu přezkumného řízení a případně další
podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných bakalářských, magisterských
a doktorských studijních programech vyhlašuje děkan FFÚ VŠE svým opatřením po
předchozím souhlasu AS FFÚ VŠE.
(8) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením stanoví Statut VŠE.

Článek 16
Organizace studia na FFÚ VŠE
(1) Studium na FFÚ VŠE se uskutečňuje v akreditovaných studijních programech.
(2) Studium na FFÚ VŠE se uskutečňuje v souladu se zákonem, dalšími právními předpisy,
vnitřními předpisy VŠE, vnitřními předpisy FFÚ VŠE, celoškolně závaznými směrnicemi,
příkazy a opatřeními rektora VŠE, fakultně závaznými směrnicemi, příkazy a opatřeními
děkana FFÚ VŠE.

Článek 17
Fakultní deska
(1) Fakultní deska je veřejně přístupnou internetovou stránkou FFÚ VŠE. Součástí Fakultní
desky je Fakultní deska AS FFÚ VŠE.
(2) Za správu Fakultní desky odpovídá osoba pověřená děkanem FFÚ VŠE, v případě Fakultní
desky AS FFÚ VŠE je touto osobou předseda AS FFÚ VŠE, nebo jím pověřená osoba.
(3) Na Fakultní desce se zveřejňují zejména
a) vnitřní předpisy FFÚ VŠE,
b) opatření děkana FFÚ VŠE,
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c) znak FFÚ VŠE,
d) jiné dokumenty a informace, jejichž zveřejnění stanoví zákon, vnitřní předpisy VŠE
nebo vnitřní předpisy FFÚ VŠE.
(4) Na Fakultní desce AS FFÚ VŠE se zveřejňují zejména dokumenty a informace, jejichž
zveřejnění stanoví Volební řád AS FFÚ VŠE a Jednací řád AS FFÚ VŠE.

Článek 18
Akademické obřady a akademické insignie FFÚ VŠE
(1) Akademickým obřadem FFÚ VŠE je slavnostní shromáždění členů akademické obce FFÚ
VŠE. Na FFÚ VŠE se konají tyto akademické obřady:
a) imatrikulace studentů,
b) promoce absolventů,
c) inaugurace děkana FFÚ VŠE,
d) slavnostní shromáždění akademické obce FFÚ VŠE spojené s předáním Pamětní
medaile FFÚ VŠE a
e) jiné slavnostní shromáždění akademické obce FFÚ VŠE určené děkanem FFÚ VŠE.
(2) Akademické insignie FFÚ VŠE tvoří akademický řetěz děkana FFÚ VŠE, o jejich použití
rozhoduje děkan FFÚ VŠE.

Článek 19
Pamětní medaile FFÚ VŠE
(1) FFÚ VŠE uděluje osobnostem za významné zásluhy o rozvoj FFÚ VŠE nebo jejich přínos
k rozvoji ekonomické vědy a vzdělanosti Pamětní medaili FFÚ VŠE.
(2) Návrh na udělení Pamětní medaile FFÚ VŠE spolu se zdůvodněním tohoto návrhu podává
děkan FFÚ VŠE na jednání AS FFÚ VŠE.
(3) Udělení Pamětní medaile FFÚ VŠE schvaluje AS FFÚ VŠE.
(4) Pamětní medaili FFÚ VŠE spolu s diplomem uděluje jménem FFÚ VŠE děkan FFÚ VŠE.

Článek 20
Pravidla hospodaření FFÚ VŠE
(1) Hospodaření FFÚ VŠE se řídí zákonem, dalšími právními předpisy, vnitřními předpisy VŠE,
vnitřními předpisy FFÚ VŠE, fakultně závaznými směrnicemi, příkazy a opatřeními děkana
FFÚ VŠE.
(2) FFÚ VŠE hospodaří na základě rozdělení finančních prostředků schváleného AS FFÚ VŠE.
(3) Pravidla nakládání s prostředky plynoucími z doplňkové činnosti upravuje opatření
děkana FFÚ VŠE.
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Článek 21
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Osoby, které jsou orgány či členy orgánů podle dosavadního statutu FFÚ VŠE, jsou orgány
či členy orgánů i podle tohoto statutu FFÚ VŠE.
(2) Řízení zahájená podle dosavadního statutu, která ke dni účinnosti tohoto statutu nebyla
dokončena, se dokončí podle dosavadního statutu.
(3) Za jiná pracoviště FFÚ VŠE existující ke dni schválení tohoto statutu se považují
a) Institut energetické ekonomie,
b) Institut strategického investování.
(4) Statuty jiných pracovišť předloží děkan FFÚ VŠE ke schválení AS FFÚ VŠE nejpozději do
6 měsíců ode dne účinnosti tohoto Statutu FFÚ VŠE.
(5) Pedagogická rada FFÚ VŠE podle dosud platného statutu FFÚ VŠE se stává dnem účinnosti
tohoto Statutu FFÚ VŠE Akreditační radou FFÚ VŠE.
(6) Dosavadní vyhlášky děkana FFÚ VŠE se považují za opatření děkana FFÚ VŠE podle tohoto
Statutu FFÚ VŠE.
(7) Funkční období členů AS FFÚ VŠE začínající po 1. 12. 2019 a před 10. 5. 2021 končí dnem
10. 5. 2021.
(8) Funkční období člena AS FFÚ VŠE začínající po 10. 5. 2021 a před 10. 5. 2024 končí
nejpozději dnem 10. 5. 2024.
(9) Zrušuje se dosavadní Statut FFÚ VŠE.
(10) Tento Statut FFÚ VŠE nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem VŠE.
(11) Tento Statut FFÚ VŠE nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem VŠE.
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