
 

Statut Institutu managementu (IM FPH VŠE) 

1 Účel 
Statut Institutu managementu FPH VŠE (dále IM) vymezuje postavení, strukturu, předmět činnosti, 
financování a vztahy k dalším subjektům jako pracoviště (samostatného útvaru) Fakulty 
podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (dále FPH), které v rámci doplňkové činnosti 
FPH realizuje poradenskou, výzkumnou, vzdělávací, informační, evaluační, expertizní a další činnost 
v oblasti firemního managementu a podnikání. 
 
2 Působnost 
IM je vnitřním útvarem FPH, který je přímo podřízený děkanu FPH a který vykonává výše uvedené 
aktivity, a to jak v prostorách fakulty či školy, tak i mimo ně. K výkonu svých aktivit využívá interní 
pracovníky fakulty, pracovníky jiných fakult Vysoké školy ekonomické v Praze (dále VŠE) i externí 
odborníky. 
 
3 Postupy 
3.1 Postavení IM 
IM je komerční název útvaru FPH, který je ve smyslu doplňkové činnosti realizátorem aktivit uvedených 
v části 3.3. Jde o útvar přímo podřízený děkanovi fakulty. 
 
3.2 Hospodaření IM 
IM je útvarem, který realizuje své výkony jako doplňkovou činnost FPH. IM funguje na bázi 
samofinancování a řídí se předpisy o doplňkové činnosti platnými na VŠE. Metodická a kontrolní 
činnost v oblasti financování institutu přísluší tajemnici fakulty. IM vede samostatnou evidenci, ze které 
jsou zřejmé informace o všech výnosech a nákladech za jednotlivé aktivity, zároveň vede souhrnný 
měsíční přehled o svém hospodaření. Ve svých kalkulacích uvažuje přirážku pro pokrytí celoškolských 
a fakultních režijních nákladů dle vnitřních předpisů školy a fakulty. Za hospodaření IM odpovídá děkan 
fakulty. 
 
3.3 Činnost IM 
IM primárně realizuje poradenské, výzkumné, vzdělávací, informační a další aktivity v oblasti firemního 
managementu a podnikání. Předmět aktivit IM není na FPH a VŠE výlučný. 
 
3.4 Struktura IM 
Vedoucími pracovníkem IM je výkonný ředitel a akademický ředitel. Kompetence (působnost, 
pravomoci a odpovědnost) výkonného ředitele spočívají v řízení provozních, organizačních a 
hospodářských činností IM. Kompetence akademického ředitele spočívají v gesci a garanci vysoké 
odborné úrovně vzdělávacích aktivit. Konkrétní organizační uspořádání IM musí vždy flexibilně 
korespondovat s rozsahem aktivit a finančními možnostmi IM. O obsazování místa výkonného ředitele 
IM rozhoduje děkan FPH. O ostatních místech rozhoduje ve své působnosti výkonný ředitel IM. 
 
4 Závěrečná ustanovení 
Zřízení IM bylo schváleno AS FPH dne 5. 9. 2018 s účinností od 6. 9. 2018. 

5 Přílohy 
Bez příloh. 

 


