STATUT
NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY
VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE
HLAVA PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1. Úvodní ustanovení
(1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta) je součástí Vysoké školy ekonomické v
Praze (dále jen VŠE).
(2) Na fakultě se uskutečňují bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, jakož i
programy celoživotního vzdělávání, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.
Fakulta rozvíjí vědeckou, výzkumnou a jinou tvůrčí činnost.
(3) Na fakultě může být vykonávána doplňková činnost. Doplňková činnost může být
vykonávána pouze v takovém rozsahu, kterým nebudou omezovány činnosti uvedené
v odst. 2.
Článek 2. Identifikační údaje fakulty
(1) Úplný název fakulty zní „Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze“.
Sídlem Národohospodářské fakulty je Náměstí Winstona Churchilla 4/1938, 130 67 Praha 3.
(2) V úředním styku používá fakulta kulatého razítka s texty „Vysoká škola ekonomická
v Praze“ a „Národohospodářská fakulta“ a s malým státním znakem.
(3) Název fakulty v angličtině zní: „Faculty of Economics, University of Economics,
Prague“.
(4) Název fakulty ve francouzštině zní: „Faculté d’Économie, Université d’Économie de
Prague“.
(5) Název fakulty v němčině zní: „Fakultät für Volkswirtschaft, Wirtschaftsuniversität Prag“.
(6) Symbolem fakulty je znak fakulty. Podobu znaku fakulty schvaluje akademický senát
fakulty. O použití znaku fakulty rozhoduje děkan.
(7) Akademickými insigniemi fakulty jsou žezlo a vlajka fakulty. Podobu žezla a vlajky
fakulty schvaluje akademický senát fakulty. O jejich použití rozhoduje děkan.
Článek 3. Akademická obec
(1) Akademickou obec fakulty tvoří:
a) akademičtí pracovníci VŠE, kteří jsou členy některého fakultního pracoviště a jsou v
pracovním poměru na VŠE,
b) studenti VŠE, kteří jsou na fakultě zapsáni ke studiu bakalářského, magisterského nebo
doktorského studijního programu.
(2) Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak
vědeckou, výzkumnou nebo jinou tvůrčí činnost. Akademickými pracovníky jsou profesoři,
docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí pracovníci, kteří se podílejí na
pedagogické činnosti.
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HLAVA DRUHÁ
ORGÁNY FAKULTY
Článek 4. Orgány fakulty
(1) Samosprávnými orgány jsou:
a) akademický senát,
b) děkan,
c) vědecká rada,
d) disciplinární komise.
(2) Dalším orgánem fakulty tajemník.
Článek 5. Akademický senát fakulty
Podrobnosti ohledně ustavování a fungování akademického senátu fakulty stanoví volební a
jednací řád akademického senátu fakulty.
Článek 6. Děkan
(1) Děkan stojí v čele fakulty, řídí ji a zastupuje navenek ve všech záležitostech s výjimkou
těch, kde je zákonem nebo vnitřním předpisem VŠE či fakulty určen jiný orgán.
(2) Děkan jmenuje z akademických pracovníků fakulty proděkany. Jejich funkce končí
jmenováním nového děkana.
(3) Děkan stanoví, který proděkan jej bude v určité oblasti a ve stanoveném rozsahu
zastupovat. Neurčí-li jinak, je jeho statutárním zástupcem proděkan pro studium.
Článek 7. Rozhodování děkana
(1) Rozhodnutí obecné povahy činí děkan opatřením, které se jmenuje:
a) „vyhláška“ v případě, kdy jím děkan nějakou oblast upravuje komplexně,
b) „nařízení děkana“ v ostatních případech.
(2) Děkan předkládá akademickému senátu fakulty ke schválení:
a) návrhy na zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť;
b) návrhy vnitřních předpisů fakulty;
c) návrh na rozdělení finančních prostředků fakulty;
d) výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty, a to nejméně jeden
měsíc přede dnem, kdy ji předloží rektorovi VŠE;
e) podmínky pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech;
f) návrh na jmenování, jakož i odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární
komise fakulty;
g) dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti fakulty.
(3) Děkan předkládá akademickému senátu fakulty k vyjádření:
a) návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě;
b) svůj záměr jmenovat či odvolat proděkana či tajemníka.
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(4) Nesouhlasí‐li děkan s usnesením akademického senátu fakulty, může mu věc vrátit a
požádat jej, aby se jí znovu zabýval. Akademický senát je povinen žádosti děkana vyhovět.
Do doby, než akademický senát přijme znovu usnesení o této věci, nelze usnesení provést.
Nové usnesení děkan vrátit nemůže. Děkan nemůže vrátit usnesení o návrhu na odvolání
děkana z jeho funkce.
(5) Děkan může omezit nebo zakázat doplňkovou činnost, pokud by byla vykonávána
v takovém rozsahu, způsobem nebo formami, že by tím byly ohrožovány činnosti uvedené
v čl. 1 odst. 2.
(6) Stálými poradními orgány děkana jsou
a) vedení fakulty, které tvoří proděkani, tajemník fakulty, případně jiní akademičtí
pracovníci fakulty jmenovaní děkanem;
b) kolegium děkana, které tvoří vedení fakulty, předseda akademického senátu fakulty,
vedoucí kateder a jiní akademičtí pracovníci fakulty jmenovaní děkanem;
c) pedagogická komise, jejímž předsedou je proděkan pro studium (případně děkan, neníli tento proděkan jmenován),
d) stipendijní komise, jejíž působnost je dána stipendijním řádem VŠE,
e) komise pro výběrové řízení, jejíž působnost je dána řádem výběrových řízení VŠE,
f) ediční komise.
Článek 8. Vědecká rada fakulty
(1) Členy vědecké rady jmenuje děkan na dobu čtyř let. Funkční období členů vědecké rady
končí s funkčním obdobím děkana.
(2) Podrobnosti o jednání vědecké rady a způsobech usnášení upravuje jednací řád vědecké
rady fakulty.
Článek 9. Disciplinární komise fakulty
(1) Členy disciplinární komise jmenuje děkan na dobu dvou let. Předsedu disciplinární
komise jmenuje děkan z řad akademických pracovníků.
(2) Odvolat členy či předsedu disciplinární komise může děkan pouze se souhlasem
akademického senátu fakulty.
(3) Podrobnosti o jednání disciplinární komise a způsobu jejího usnášení upravuje
disciplinární řád VŠE.
Článek 10. Tajemník fakulty
Děkan jmenuje tajemníka na základě výběrového řízení. Tajemník je podřízen děkanovi.
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HLAVA TŘETÍ
OSTATNÍ SLOŽKY FAKULTY
Článek 11. Děkanát
(1) Organizační, administrativní a jiné obdobné záležitosti související se zajišťováním
pedagogické, vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí činnosti fakulty zajišťuje děkanát.
(2) Děkanát tvoří sekretariát děkana a studijní oddělení. Děkanát podléhá děkanovi a
v rozsahu stanoveném jeho opatřením příslušným proděkanům a tajemníkovi.
Článek 12. Fakultní pracoviště
(1) Základními fakultními pracovišti jsou katedry. Dalšími pak jiná vědecko-pedagogická
pracoviště postavená děkanem na roveň kateder.
(2) Členy fakultního pracoviště jsou akademičtí pracovníci. Na jeho činnosti se mohou
podílet i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
(3) V čele fakultního pracoviště stojí vedoucí, kterého jmenuje děkan; v případě katedry na
základě výběrového řízení na dobu čtyř let. Vedoucí je za činnost pracoviště odpovědný
děkanovi, který ho může odvolat. Není-li vedoucí pracoviště určen, plní jeho funkce děkan.
(4) Vedoucí řídí pracoviště, pověřuje jeho členy vedením přednášek, seminářů a cvičení,
určuje základní zaměření vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí činnosti.
(5) Vedoucí pracoviště jmenuje se souhlasem děkana svého zástupce a stanoví mu rozsah,
v jakém ho bude zastupovat.
(6) Organizační, administrativní a jiné obdobné záležitosti související se zajišťováním
pedagogické, vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí činnosti fakulty zajišťuje sekretářka pracoviště,
která je podřízena vedoucímu.
Článek 13. Garanti studia
(1) Pro každý studijní program, nebo pro každý studijní obor, případně vedlejší specializaci
jmenuje děkan osobu odpovědnou za naplňování studijního plánu – garanta. Není-li garant
jmenován, plní jeho funkce děkan.
(2) Do pravomoci garanta náleží mimo jiné rozhodování o úpravách studijního plánu
v mezích, které připouští rozhodnutí o akreditaci studijního programu.
HLAVA ČTVRTÁ
OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 14. Imatrikulace
(1) Znění akademického imatrikulačního slibu je: „Akademické obci Národohospodářské
fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze a jejím představitelům slibuji, že budu poctivě a
svědomitě usilovat o dosažení akademické hodnosti tak, abych v lidské společnosti šířil
dobro, ctil svobodu a posiloval panství práva. Svou fakultu a univerzitu uchovám ve vážnosti
a svým jednáním budu přispívat k jejich dobrému jménu.“
(2) Průběh imatrikulace stanoví opatření děkana.
Článek 15. Fakultní ocenění
(1) Fakulta může udělit ocenění „Za zásluhy o Národohospodářskou fakultu Vysoké školy
ekonomické v Praze“.
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(2) Ocenění uděluje vědecká rada fakulty na návrh děkana.
Článek 16. Úřední deska
(1) Úřední deskou fakulty je internetová stránka dostupná pod odkazem „Úřední deska“
z hlavní internetové stránky fakulty http://nf.vse.cz.
(2) Na úřední desce jsou zveřejňovány:
a) vnitřní předpisy fakulty;
b) schéma organizační struktury fakulty;
c) výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření fakulty;
d) dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další
tvůrčí činnosti fakulty;
e) dokumenty, jejichž zveřejnění žádá zákon nebo vnitřní předpisy VŠE či fakulty;
f) opatření děkana;
g) další dokumenty podle určení děkana.
(3) Za řádné a včasné umístění dokumentů na úřední desce fakulty je odpovědný tajemník.
Není-li úřední deska fakulty funkční či dostupná, je tajemník povinen zajistit možnost
prohlížení zveřejněných dokumentů v listinné podobě v sídle fakulty, a to v pracovní dny
v době od 8.00 do 16.00 hodin.
(4) Náhradním doručením podle zákona se rozumí vyvěšení na úřední desce fakulty po dobu
14 dnů. Za den doručení se považuje poslední den této lhůty.
(5) Dokumenty, které nemají trvalou platnost, jsou na úřední desce vyvěšeny po dobu 14 dnů,
neurčí‐li děkan jinak.

Článek 17. Platnost a účinnost
(1) Tento statut nabývá platnosti dnem, kdy jej schválí akademický senát fakulty a účinnosti
dnem, kdy jej schválí akademický senát VŠE.
(2) Ruší se statut Národohospodářské fakulty schválený Akademickým senátem VŠE dne 21.
června 2006.

Tento statut byl schválen akademickým senátem Národohospodářské fakulty Vysoké školy
ekonomické v Praze dne 16. prosince 2010; akademickým senátem Vysoké školy ekonomické
v Praze byl schválen dne 14. února 2011.
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