
Organizační řád

Centra pro dejiny Vysoké školy ekonomické v Praze

Centrum pro dejiny Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen Centrum) bylo zřízeno ke dni 1. 
října 2013. Ustavení Centra bylo schváleno na návrh rektora Vysoké školy ekonomické v Praze 
(dále jen VŠE) Akademickým senátem VŠE dne 23. března 2013.

Článek 1 
Poslání Centra

1) Centrum je vědecko-výzkumné pracoviště Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen VŠE).
2) Sídlem Centra je areál VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.
3) Základní činností Centra jsou zejména:

■ výzkum dějin VŠE a historie vysokoškolské výuky
■ heuristika primárních a sekundárních pramenů týkající se výzkumné oblasti Centra
■ digitalizace archivních dokumentů ze Spisovny VŠE
■ budování elektronické databáze primárních a sekundárních pramenů týkající se 

výzkumné oblasti Centra
* prezentace výsledků výzkumu Centra v odborných periodikách vydávaných v ČR i 

v zahraničí
■ prezentace výsledků výzkumu Centra v monografických publikacích vydávaných 

Centrem
■ doplňková činnost navazující na jeho základní činnosti.

Článek 2 
Postavení Centra

1) Centrum je jiným pracovištěm VŠE ve smyslu § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 
v platném znění.

2) Centrum nemá právní subjektivitu, ve své činnosti se řídí obecně platnými předpisy 
a interními normami VŠE.

Článek 3
Organizace Centra

1) V čele Centra stojí ředitel.
2) Dalšími stálými zaměstnanci jsou vědecký tajemník a asistent.
3) Na činnosti Centra se podle potřeby mohou podílet též pomocné vědecké síly zejména z řad 

doktorandů a externí pracovníci.
4) Poradním orgánem ředitele je vědecká rada.

Článek 4 
Ředitel

1) Činnost Centra je řízena ředitelem, kterého jmenuje a odvolává rektor VŠE v souladu s čl. 4 
Řádu výběrového řízení pro obsazován míst akademických pracovníků a pracovních míst
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vybraných vedoucích funkcí VŠE v Praze. Ředitel odpovídá za činnost Centra a jeho 
hospodaření rektorovi.

2) V případě nepřítomnosti ředitele ho zastupuje vědecký tajemník.
3) Ředitel se zodpovídá ze své činnosti rektorovi VŠE.
4) Ředitel je oprávněn:

a) jednat ve věcech týkajících se Centra s tím, že právo zavazovat či přijímat závazky
zůstává rektorovi

b) navrhovat rektorovi výši odměn pracovníků.
5) Ředitel je odpovědný za organizační a ekonomickou stránku fungování Centra.

Článek 5
Vědecký tajemník

1) Vědecký tajemník je samostatným vědeckým pracovníkem Centra. Vědecký tajemník se 
zodpovídá ze své činnosti řediteli.

2) Vědecký tajemník kromě vědecké činnosti v oblasti výzkumu Centra zejména:
a) koordinuje činnost pomocných vědeckých sil a externích pracovníků Centra,
b) podílí se na organizační přípravě zasedání vědecké rady Centra ve spolupráci 

s místopředsedou vědecké rady,
c) plní další úkoly, které mu stanoví ředitel.

3) V případě nepřítomnosti ředitele jedná ve věcech Centra v rozsahu určeném ředitelem.

Článek 6 
Asistent

1) Asistent je administrativním pracovníkem Centra. Asistent se zodpovídá ze své činnosti 
řediteli.

2) Asistent zejména:
a) se podílí na administrativní agendě související s chodem Centra.
b) zabezpečuje archivní materiály ze Spisovny VŠE k digitalizaci.
c) plní další úkoly, které mu stanoví ředitel.

Článek 7 
Vědecká rada

1) Vědecká rada je poradním orgánem ředitele v oblasti základní činnosti centra definovanými 
v čl. 1 odst. 3.

2) Vědeckou radu tvoří deset členů -  osm interních členů včetně vědeckého tajemníka a dva 
externí členové. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává ředitel.

3) V čele vědecké rady stojí předseda, kterého volí ze svého středu členové vědecké rady.
4) Jednání vědecké rady se řídí Jednacím řádem Vědecké rady Centra.

Článek 8
Hospodaření Centra

1) Centrum je rozpočtovým střediskem VŠE.
2) Centrum hospodaří s prostředky, které jsou mu přiděleny z rozpočtu VŠE. zejména projektů 

a plánů. GAČR. IRP. IRS. aj.
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Článek 9 
Zánik Centra

Centrum může být zrušeno na návrh rektora rozhodnutím AS VŠE.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

Tento Organizační řád nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu rektorem VŠE.

V Praze dne ^ 20M

prof. Ing. Richard Hindis, CSc., dr.h.c. 
rektor


