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ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Statut
Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (dále jen
„statut fakulty“) vymezuje záležitosti Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií (dále jen
„fakulta“), spadající do její samosprávné působnosti, a to ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen „zákon“),
a v souladu se Statutem Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „statut univerzity“).

Článek 2
Zřízení a právní postavení
(1) Fakulta byla zřízena registrací MŠMT ČR ze dne 17. března 2008.
(2) Fakulta je součástí Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „univerzita“ nebo „MENDELU“), která je
veřejnou vysokou školou.
(3) Právní postavení, působnost a pravomoci fakulty vymezuje zákon, statut univerzity a statut
fakulty.
(4) Ve své činnosti se fakulta řídí zákonem o vysokých školách a statutem univerzity. Orgány fakulty
mají právo rozhodovat nebo jednat jménem univerzity ve věcech týkajících se fakulty dle § 24
zákona.

Článek 3
Základní údaje
(1) Sídlem fakulty je Brno, Třída Generála Píky 7.
(2) Název fakulty zní „Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v
Brně“. Používaná zkratka fakulty je FRRMS MENDELU.
(3) V mezinárodním styku lze používat i cizojazyčné ekvivalenty:
Latinský název: Facultas Incrementi Regionum Rerumque Internationalum
Anglický název: Faculty of Regional Development and International Studies
Německý název: Fakultät fűr Regionalentwicklung und Internationale Studien
Francouzský název: Faculté de développement régional et d´études internationales
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Španělský název: Facultad de Desarrollo Regional y Studios Internacionales
Ruský název: Факультет регионального развития и международного обучения

Článek 4
Vnitřní předpisy a další předpisy fakulty
(1) Vnitřní předpisy fakulty upravují záležitosti fakulty, spadající do její samosprávné působnosti a její
vztah k MENDELU, pokud nejsou upraveny zákonem. Podle § 33 jsou vnitřními předpisy fakulty:
a) Statut fakulty
b) Volební řád Akademického senátu fakulty
c) Jednací řád Akademického senátu fakulty
d) Jednací řád Vědecké rady fakulty
e) Disciplinární řád fakulty
(2) Dalšími předpisy fakulty jsou:
a) směrnice děkana, které v souladu s vnitřními předpisy fakulty a MENDELU upravují
významné a časově neomezené záležitosti, týkající se fakulty jako celku. Směrnice děkana
nabývají platnosti po schválení Akademickým senátem fakulty (dále jen „senát“)
b) vyhlášky děkana, které upřesňují práva a povinnosti členů akademické obce a ostatních
pracovníků fakulty. Vyhlášky děkana jsou projednány v senátu
c) nařízení děkana, která jsou časově a věcně omezenými rozhodnutími
d) metodické pokyny – poskytují podrobné a konkrétní metodické postupy, týkající se dílčího
tématu. Mohou být vydány děkanem, případně proděkany nebo tajemníkem se souhlasem
děkana
(3) Vnitřní organizaci a členění fakulty, působnost a činnost orgánů a funkcionářů fakulty upřesňuje
Organizační řád fakulty. Organizační řád fakulty je směrnicí děkana.

Článek 5
Akademická obec
(1) Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní
na fakultě ve studijních programech uskutečňovaných fakultou, pokud jim nebylo studium přerušeno.
(2) Akademická obec fakulty je svolána alespoň jedenkrát ročně předsedou senátu k podání zprávy o
činnosti senátu a zprávy o činnosti fakulty.
(3) Akademická obec může být dále svolána příležitostně k projednání významných skutečností, při
představování kandidátů na funkci děkana, u příležitosti slavnostních aktů fakultního významu apod.
(4) Shromáždění akademické obce svolává a řídí předseda senátu, případně děkan fakulty.
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ČÁST DRUHÁ
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ORGÁNY

Článek 6
Organizační struktura
(1) Organizační strukturu fakulty tvoří součásti, kterými jsou ústavy a děkanát.

Článek 7
Součásti fakulty
(2) Ústavy jsou základními odbornými pracovišti fakulty. V rámci svých zaměření se podílejí na
uskutečňování akreditovaných studijních programů, vykonávají a rozvíjejí vědeckou, výzkumnou a
vývojovou činnost v oboru, poskytují programy celoživotního vzdělávání a vytvářejí svým
pracovníkům a studentům podmínky pro odbornou a tvůrčí činnost.
(3) Seznam ústavů fakulty:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky
Ústav sociálních studií
Ústav teritoriálních studií
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Ústav regionálního rozvoje
Ústav jazykových a kulturních studií
(4) Ústavy fakulty se mohou na základě odborného zaměření dále členit na součásti (oddělení nebo
pracoviště), které podléhají přímému řízení vedoucího ústavu. Vedoucí ústavu je oprávněn určit své
zástupce. Vznik, zánik, sloučení nebo organizační úpravu struktury oddělení či pracovišť schvaluje na
návrh vedoucího ústavu děkan.
(5) Děkanát zabezpečuje hospodářskou a administrativní činnost fakulty, poskytuje centrální podporu
ústavům fakulty a připravuje podklady pro rozhodování děkana a činnost proděkanů a tajemníka.
Agendu děkanátu řídí tajemník. Děkanát se může na základě zaměření dále dělit na oddělení, která
podléhají přímému řízení děkana, případně delegovanou pravomocí proděkanu fakulty. Vznik, zánik,
sloučení či úpravu organizační struktury děkanátu na oddělení stanovuje rozhodnutím děkan.
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Článek 8
Orgány fakulty
(1) Samosprávnými akademickými orgány jsou
a) akademický senát fakulty (dále jen „akademický senát“)
Pravomoci, složení, způsob vzniku a pravidla jednání stanoví § 26 a § 27 zákona, a Volební řád
Akademického senátu fakulty a Jednací řád Akademického senátu fakulty, příp. další vnitřní
předpisy fakulty a univerzity. Akademický senát má 9 členů, z nichž 6 je zvoleno za volební
okrsek akademických pracovníků a 3 za volební okrsek studentů.
b) děkan fakulty (dále jen „děkan“)
Děkan řídí činnost fakulty. Jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, nestanoví-li zákon či vnitřní
předpisy MENDELU a fakulty jinak. Postavení děkana, způsob ustanovení a funkční období
stanoví § 28 zákona. Děkana jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu fakulty rektor.
Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Proděkany jmenuje a odvolává děkan.
c) vědecká rada fakulty (dále jen „vědecká rada“)
Vědecká rada je koncepčním orgánem fakulty v otázkách vzdělávací, vědecké, výzkumné a jiné
tvůrčí činnosti fakulty. Způsob vzniku, složení, pravomoci vědecké rady a pravidla jednání
stanoví §29 a § 30 zákona, Statut fakulty a Jednací řád vědecké rady FRRMS MENDELU v Brně.
d) disciplinární komise fakulty (dále jen „disciplinární komise“)
Způsob vzniku, složení a pravomoci stanoví § 31 zákona a Disciplinární řád FRRMS MENDELU v
Brně.
(2) Dalším orgánem fakulty je tajemník.
Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.
Působnost tajemníka je vymezena zejména §22 odst. 1 zákona, vnitřními předpisy MENDELU a
vnitřními předpisy fakulty.
(3) Poradními orgány děkana jsou zejména
a) kolegium děkana
Členy kolegia děkana jsou proděkani, tajemník, předseda senátu, vedoucí ústavů a další
členové, jmenovaní děkanem.
b) programové komise studijních programů
Složení a činnost programových komisí určuje děkan.

c) účelově zřízené komise.
Složení a činnost účelově zřízených komisí určuje děkan.
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ČÁST TŘETÍ
STUDIUM

Článek 9
Studijní programy
(1) Fakulta tvoří a uskutečňuje akreditované studijní programy. Náležitosti studijních programů a
jejich uskutečňování jsou zveřejňovány na úřední desce fakulty a úřední desce univerzity. Fakulta se
může rovněž podílet na uskutečňování univerzitních, meziuniverzitních nebo mezifakultních
studijních programů, programů celoživotního vzdělávání a studijních programů akreditovaných
společně s jinou právnickou osobou.

Článek 10
Podmínky přijetí ke studiu
(1) Obecné podmínky přijetí ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních
programech stanoví § 48 a § 49 zákona, Statut MENDELU a Studijní a zkušební řád MENDELU.
(2) Upřesnění podmínek pro přijetí ke studiu v následujícím akademickém roce předkládá v souladu s
§ 49 zákona děkan senátu fakulty ke schválení. Schválené podmínky pro přijetí zveřejňuje fakulta na
své úřední desce nejpozději 4 měsíce před ukončením lhůty pro podávání přihlášek ke studiu.

ČÁST ČTVRTÁ
AKADEMICKÉ INSIGNIE A OBŘADY
Článek 11
Akademické insignie a taláry
(1) Vnějším výrazem akademických tradic, odpovědnosti, pravomocí a důstojnosti fakulty jsou
insignie fakulty.
Soubor insignií fakulty tvoří:
a) žezlo fakulty
b) medaile a řetěz děkana
(2) Insignie jsou užívány při akademických obřadech děkanem, proděkany a po dobu slavnostního
obřadu promotorem.
(3) Taláry jsou při akademických obřadech oprávněni užívat:
a) děkan fakulty - talár děkana v barvě černé s fialovým lemováním
b) proděkani fakulty - taláry proděkanů v barvě černé s fialovým lemováním
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c) akademičtí pracovníci fakulty, tajemník a významní hosté fakulty - taláry v barvě černé
d) absolventi a studenti fakulty při jejich obřadech taláry v barvě černé
e) pedel - talár pedelů
(4) Podrobnosti o použití talárů stanoví děkan.

Článek 12
Akademické obřady
(1) Akademické obřady jsou výrazem tradic, práv a svobod fakulty.
(2) Akademickými obřady jsou zejména:
a) slavnostní inaugurace děkana
b) imatrikulace nových studentů
c) promoce absolventů akreditovaných studijních programů
d) udělení čestného akademického titulu
e) slavnostní zasedání vědecké rady
f) imatrikulace nových účastníků programu celoživotního vzdělávání
g) slavnostní ukončení programu celoživotního vzdělávání

Článek 13
Ocenění a medaile
(1) Fakulta může udělit osobám, které se zasloužily o její rozvoj, rozvoj vzdělanosti, vědy a
akademických svobod, ocenění a medaile jako výraz ocenění zásluh. Předání probíhá zpravidla na
zasedání vědecké rady fakulty.
(2) Zásady udělování medailí stanoví děkan.

ČÁST PÁTÁ
HOSPODAŘENÍ A MAJETEK FAKULTY
Článek 14
Hospodaření fakulty
(1) Hospodaření fakulty probíhá na základě rozpočtu, který je schválen senátem fakulty. Rozpočet
fakulty předkládá senátu ke schválení děkan. Do doby schválení rozpočtu na příslušný kalendářní rok
hospodaří fakulta na základě rozpočtového provizoria, kdy v běžném měsíci lze čerpat prostředky do
výše jedné dvanáctiny rozpočtu předchozího roku.
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(2) Fakulta hospodaří v souladu se zvláštními předpisy, metodickými pomůckami ministerstva a
Zásadami pro tvorbu a správu rozpočtu univerzity a fakulty v rozsahu, který umožňují finanční
prostředky vyčleněné rozpočtem univerzity. S prostředky získanými doplňkovou činností hospodaří
fakulta v souladu se Směrnicí k provádění doplňkové činnosti vydanou rektorem.
(3) S prostředky získanými pro konkrétní účel hospodaří fakulta v souladu s podmínkami stanovenými
poskytovatelem. Děkanát a ústavy zajišťují provozní a operativně technickou evidenci.
(4) Za účelné a hospodárné využití prostředků v souladu se zvláštními předpisy a pokyny ministerstva
a předpisy univerzity odpovídají vedoucí zaměstnanci fakulty na všech stupních řízení v rozsahu svých
pravomocí a povinností.
(5) Děkan předkládá senátu fakulty zprávu o hospodaření fakulty za uplynulý kalendářní rok ve
struktuře odpovídající schválenému rozpočtu.

Článek 15
Majetek fakulty
(1) Fakulta užívá k plnění úkolů ve vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti
majetek, který jí byl svěřen do užívání, a vede jeho řádnou evidenci. Může jej používat i k doplňkové
činnosti v souladu se zákonem.
(2) Za svěřený majetek odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení na fakultě v rozsahu
svých povinností a pravomocí.
(3) Nakládání s nemovitým majetkem je v pravomoci rektora. Nakládání s movitým majetkem fakulty
je v pravomoci děkana a řídí se vnitřními předpisy univerzity.

ČÁST ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 16
Závěrečná ustanovení
(1) Tento statut byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) senátem fakulty dne 7. 11. 2018.
(2) Tento statut nabývá platnosti podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválením Akademickým
senátem Mendelovy univerzity v Brně, které proběhlo dne 19.11. 2018.
(3) Tento statut ruší Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity
v Brně ze dne 16.12.2013.
(4) Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na webové stránce fakulty, nejpozději však
patnáctým dnem následujícím po dni schválení Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně.
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V Brně dne 31.10. 2018
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Děkan FRRMS MENDELU

Schváleno AS FRRMS MENDELU dne 7.11.2018
Mgr. et Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Předseda AS FRRMS MENDELU

Schváleno AS MENDELU dne 19.11.2018
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Předseda AS MENDELU
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