
 

  

Změny oproti platnému Statutu ESF MU 
 

Uvedeny jsou pouze články a odstavce, které jsou v návrhu změněny. Změny jsou 
žlutě zvýrazněny. Pokud je zvýrazněno i číslo odstavce nebo jeho písmeno, jedná se  
o nově vložený odstavec (resp. písmeno odstavce) nebo o odstraněný odstavec  
(resp. písmeno odstavce). V případě odstranění odstavce nebo jeho části je za textem 
navíc uvedeno „zrušuje se“. Pokud došlo k vložení nových odstavců, posouvá se 
číslování. To samé platí při odstranění odstavců nebo jejich písmen. Případné 
komentáře ke změnám jsou uvedeny kurzívou. 

 
 

Čl. 11 
Účelová zařízení 

 
1. Na fakultě působí tato účelová zařízení: 

a) Středisko vědeckých informací, 
b) Centrum informačních a komunikačních technologií, 
c) Centrum doplňkové činnosti, 
d) Institut veřejné správy, 
e) Centrum evropských studií (zrušuje se) 
f) Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 
g) Institut pro finanční trh. 

 
 

Čl. 12 
Struktura děkanátu 

 
1. Děkanát tvoří: 

a) tajemník, 
b) sekretariát děkana a tajemníka, 
c) personální oddělení, 
d) studijní oddělení, 
e) oddělení vědy a výzkumu, 
f) oddělení vnějších vztahů, 
g) zahraniční oddělení, 
h) ekonomické oddělení, 
i) technicko-provozní oddělení, 
j) oddělení pro strategii a rozvoj, (nová formulace) 
k) oddělení technické podpory studia, 
l) oddělení informačních a komunikačních technologií. (zrušuje se) 
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Čl. 16 
Působnost a pravomoc senátu 

 
1. Akademický senát zejména: 

a) projednává a schvaluje návrh statutu fakulty, jakož i návrhy dalších jejích vnitřních 
předpisů a předkládá je ke konečnému schválení Akademickému senátu Masarykovy 
univerzity, 

b) předkládá rektorovi univerzity návrh na jmenování a odvolání děkana fakulty, 
c) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení 

fakultních pracovišť, 
d) schvaluje věcný a finanční plán fakulty, včetně ročního rozdělení finančních 

prostředků pracovištím fakulty a kontroly jejich využití, 
e) schvaluje počet a strukturu pracovníků fakulty, (zrušuje se) 
f) schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a 

disciplinární komise fakulty, 
g) deleguje zástupce fakulty do Rady vysokých škol, 
h) podává akademické obci fakulty nejméně jednou za rok zprávu o své činnosti a o 

stavu fakulty. 
 
 

 
Čl. 20 
Děkan 

 
1. V čele fakulty je děkan, který řídí fakultu a rozhoduje a jedná jménem univerzity ve věcech 

týkajících se fakulty v souladu se zákonem a statutem univerzity (srov. § 24 odst. l zákona 
a čl. 32 odst. 2 písm. b) a přílohu č. 8 statutu univerzity). V tomto rozsahu je oprávněn 
vydávat vnitřní akty řízení (organizační řád, směrnice, pokyny apod.). Zastupování v 
některých oblastech řízení a vedení fakulty může delegovat na proděkany a tajemníka. 
Tato delegace je zpravidla provedena písemným zmocněním. Děkan za svou činnost 
odpovídá akademickému senátu fakulty a v rozsahu určeném Statutem Masarykovy 
univerzity rovněž rektorovi. Funkce děkana je neslučitelná s funkcí vedoucího katedry a 
vedoucího pracovníka účelového zařízení. 

 
4. V rámci působnosti uvedené shora podle odst. 1 tohoto článku děkan zejména: 

a) jmenuje a odvolává proděkany a tajemníka fakulty,  
b) jmenuje a odvolává vedoucí kateder a účelových zařízení, 
c) jmenuje a odvolává se souhlasem akademického senátu členy vědecké rady a 

disciplinární komise, 
d) v souladu s platnými právními předpisy rozhoduje v pracovněprávních vztazích 

zaměstnanců fakulty, (nová formulace) 
 
(Odst. 4 je dále beze změn.) 
 
5. Děkan dále: 

a) pečuje o rozvoj systému řízení fakulty a koordinuje v tomto smyslu činnost svých 
proděkanů a tajemníka, 

b) vydává normativní a řídící akty, jež jsou v jeho pravomoci, 
c) může z vlastní iniciativy předkládat akademickému senátu návrh statutu fakulty, jeho 

změn a návrhy jeho příloh, 
d) předkládá akademickému senátu ke schválení souhrnný věcný a finanční plán fakulty, 

obsahující roční rozdělení finančních prostředků na jednotlivá pracoviště fakulty, 
e) předkládá akademickému senátu k vyjádření a vědecké radě ke schválení studijní 

programy fakulty, 
f) předkládá akademickému senátu ke schválení počet a strukturu pracovníků fakulty, 

(zrušuje se) 
g) ve spolupráci s vedoucími pracovišť fakulty pečuje o personální rozvoj fakulty, 
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h) v souladu s platnými právními předpisy uzavírá a rozvazuje pracovní poměry se 
všemi pracovníky fakulty a určuje výši jejich mzdy v souladu s Vnitřními mzdovými 
předpisy MU.  

 
6. Děkanovi jsou přímo podřízeni tito funkcionáři a vedoucí útvarů a oddělení: 

a) proděkani ve věcech týkajících se jim svěřených úseků, 
b) tajemník, 
c) manažer pro vnitřní vztahy, 
d) vedoucí kateder, 
e) vedoucí personálního oddělení, 
f) vedoucí Střediska vědeckých informací, (zrušuje se) 
g) vedoucí Centra doplňkové činnosti, 
h) vedoucí Institutu pro veřejnou správu, 
i) vedoucí Centra evropských studií, (zrušuje se)  
j) vedoucí Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, (změna formulace) 
k) tajemník Institutu pro finanční trh. 

 
 

Čl. 21 
Proděkani 

 
5. Funkce proděkana je neslučitelná s funkcí vedoucího katedry nebo vedoucího pracovníka 

účelového zařízení. 
 
 

Čl. 22 
Disciplinární komise fakulty 

 
2. Funkční období členů disciplinární komise jsou dva roky. 
 

Čl. 23 
Tajemník fakulty 

 
1. Tajemník fakulty řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném děkanem. 

Tajemník odpovídá děkanovi za hospodárné využívání finančních prostředků fakulty podle 
jejich schváleného ročního rozdělení. 
 

6. Tajemník přímo řídí tato oddělení děkanátu a účelová zařízení: 
a) ekonomické oddělení, 
b) technicko-provozní oddělení, 
c) sekretariát děkana a tajemníka, 
d) Centrum informačních a komunikačních technologií, 
e) Středisko vědeckých informací. (mění se i formát odrážek – místo pomlček jsou použita 

písmena) 
 

 
Čl. 34  

(V odst. 2 se mění formát odrážek – místo pomlček jsou použita písmena.) 
 
 

Čl. 35 
Přijímaní ke studiu 

 
(V odst. 2 a 6 se mění formát číslovky 30.) 
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Čl. 45 
Matrika studentů 

 
2. Matrika studentů je vedena na fakultě, a to zaměstnanci studijního oddělení na základě 

zvláštního pověření děkana. Centrálně za všechny fakulty je matrika ještě vedena na 
rektorátě univerzity, a to zpravidla na Studijním odboru na základě zvláštního pověření 
rektora. (změna formulace) 

 
 

Čl. 47 
Úřední deska fakulty 

 
2. Úřední deska musí být zřetelně označena a umístěna na dobře přístupném místě v budově  

fakulty. (změna formulace) 
 
 

Čl. 50 
Slib 

(Mění se pouze umístění čísla 1; nově je již před první větou článku.) 
 
 

 
ČÁST DVANÁCTÁ 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
 
 

Čl. 51 
 

1. Podle ustanovení. § 27, odst. 1, písm. b) zákona schválil tento Statut Ekonomicko-správní 
fakulty Akademický senát fakulty, v Brně dne 31. 3. 2008. 
 

2. Podle ustanovení § 9, odst. 1, písm. b) zákona schválil tento Statut Ekonomicko-správní 
fakulty Akademický senát Masarykovy univerzity, v Brně dne ............. 
 

3. Zrušuje se Statut Ekonomicko-správní fakulty schválený Akademickým senátem 
Masarykovy univerzity dne 5. 11. 2007 ve znění pozdějších změn a doplňků.  
 
 

 
 

doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D., v.r. 
děkan 


