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Statut výzkumného institutu European Centre for Business Research 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Panevropská univerzita, a. s. (dále jen „univerzita“) rozhodnutím představenstva univerzity ze dne 

10.10.2022 v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) a s článkem 25 odst. 5 Statutu Panevropské univerzity, a. s. (dále jen 

„statut univerzity“) zřídila Výzkumný institut European Centre for Business Research (dále jen 

„ECBR“).  

2. ECBR je společným vědeckovýzkumným pracovištěm univerzity, Panevropské vysoké školy, n. o. v 

Bratislavě (dále jen „PEVŠ“) a dalších přidružených institucionálních partnerů.  

3. ECBR se zřizuje jako interdisciplinární pracoviště s celouniverzitní působností dále rozvíjející 

vědecko-výzkumnou, vývojovou, inovační a vzdělávací činnost. 

4. ECBR je otevřen pro spolupráci s dalšími excelentními vědecko-výzkumnými týmy z jiných pracovišť.  

5. Sídlo ECBR: Spálená 76/14, Nové Město, 110 00 Praha 1 

6. ECBR se ve své činnosti řídí tímto statutem, vnitřními předpisy univerzity a právními předpisy. 

7. Statutárním orgánem ECBR je ředitel. Ředitel jedná za ECBR ve věcech uvedených ve Statutu ECBR. 

8. Tento statut ECBR je vnitřním předpisem univerzity. Vypracovává a na projednání a schválení 

představenstvu univerzity ho předkládá rektor. 

 

Článek 2 

Poslání ECBR 

1. ECBR samostatně a svobodně rozvíjí vědecko-výzkumnou, vývojovou a inovační činnost, podílí se na 

vzdělávací činnosti a na uskutečňování akreditovaných a schválených studijních programů a 

spolupracuje přitom s dalšími domácími i zahraničními vzdělávacími, vědeckými a výzkumnými 

právnickými osobami, příp. fyzickými osobami. 

2. ECBR současně zabezpečuje další rozvoj spolupráce mezi univerzitou a partnery ECBR ve věcech 

společných výzkumných, vývojových a vzdělávacích aktivit, především v oblasti ekonomických věd, 

včetně činností vykonávaných v rámci společných pracovišť. 

3. Úkolem ECBR je: 

a) rozvíjet kvalifikovanou vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační činnost navazující na již tak 

vysokou úroveň vědecké a výzkumné činnosti na univerzitní úrovni, 

b) iniciovat a zajišťovat perspektivní výzkum v tematických oblastech souvisejících s odborným 
zaměřením ECBR, 
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c) vytvářet badatelské týmy, výzkumná konsorcia a pracovní skupiny pro přípravu grantů, projektů 

a konferencí k tématům společného zájmu ECBR, včetně publikace výstupů výzkumu na 

mezinárodní úrovni; 

d) podílet se na vzniku mezinárodních výzkumných konsorcií a týmů a aktivně je vytvářet, 

e) podílet se na přípravě a uskutečňování      akreditovaných nebo schválených studijních programů, 

f) podporovat výzkum doktorandů v souvislosti s badatelskými týmy v rámci ECBR. 

4. Mimo rámec úkolů vymezených v odstavcích 1 až 3 může ECBR na písemný pokyn nebo s písemným 

souhlasem rektora provozovat i jiné činnosti, které se zásadně nevymykají rámci poslání Institutu, 

včetně podnikatelské činnosti (dále jen “doplňková činnost“).   

 

Článek 3 

Ředitel 

1. V čele ECBR stojí ředitel, kterého se souhlasem rektora jmenuje a odvolává představenstvo 

univerzity. Ředitel je ze své činnosti odpovědný rektorovi univerzity. 

2. Ředitel jedná za ECBR ve všech záležitostech týkajících se provozu ECBR, včetně zastupování ECBR 

vůči třetím stranám. 

3. Organizační strukturu ECBR, pravomoc a vzájemné vztahy jednotlivých organizačních složek stanoví 

vnitřním předpisem rektor univerzity na návrh ředitele ECBR. 

 

Článek 4 

Zaměstnanci a studenti 

1. Zaměstnanci, studenti a spolupracovnici ECBR působí na funkčních místech: 

a. Vědecký ředitel (Scientific director) 

b. Vedoucí výzkumník (Senior Researcher) 

c. Výzkumník (Researcher) 

d. Mladý výzkumný pracovník (Junior Researcher) 

e. Postdoktorand (Post-Doctoral Fellow) 

f. Výzkumný spolupracovník (Research Associate) 

g. Student doktorského studijního programu. 

2. O zařazení zaměstnanců, studentů a spolupracujících osob na funkční místa rozhoduje ředitel ECBR. 

3. Zaměstnanci ECBR pracovně zařazení na funkční místa dle čl. 4. odst. 1 písm. a) až e) Statutu ECBR 

jsou v pracovněprávním vztahu k univerzitě nebo PEVŠ. Postavení zaměstnanců upravují právní 

předpisy, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákoník práce“), a dále vnitřní předpisy příslušného zaměstnavatele. 

4. Zaměstnanci pracovně zařazení na ECBR jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy ECBR, vnitřní 

předpisy univerzity a jsou povinni dbát dobrého jména ECBR.  

5. Úkolem ECBR je umožňovat studentům univerzity a PEVŠ, zejména doktorandům, účastnit se 

výzkumných projektů realizovaných na ECBR a zpracovávat jejich závěrečné práce pod vedením 
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zaměstnanců pracovně zařazených na ECBR. Studenti v rámci své práce přispívají k plnění 

výzkumných úkolů ECBR.  

6. Studenti studující v akreditovaném (schváleném) studijním programu, na jehož uskutečňování se 

ECBR podílí, jsou zapsáni na některé z fakult univerzity, případně PEVŠ, která má studijní program 

akreditován. Takové studijní programy jsou uskutečňovány ve spolupráci s těmito fakultami.  

 

Článek 5 

Rozpočet a hospodaření ústavu 

1. O hospodářském chodu ECBR rozhoduje ředitel. Ředitel je oprávněn rozhodovat a jednat za ECBR při 

nakládání s přidělenými finančními prostředky a s prostředky získanými z doplňkové činnosti ECBR. 

ECBR hospodaří podle svého rozpočtu, který je součástí rozpočtu univerzity a/nebo PEVŠ.  

2. ECBR rovněž hospodaří se získanými dotačními prostředky na řešení vědecko-výzkumných projektů, 

dále pak s prostředky získanými z doplňkové činnosti, z darů, nadačních příspěvků a podobně. 

3. Rozpočet ústavu je sestavován jako vyrovnaný mezi příjmy z přidělených finančních prostředků 

zakladatelů, partnerů a vlastních potvrzených finančních zdrojů ECBR a náklady na plánovanou 

činnost ústavu. 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento statut byl projednán a schválen představenstvem univerzity dne 10. 10. 2022, vědeckou radou 

univerzity 1. 11. 2022. 

2. Tento statut nabývá platnost dnem schválení představenstvem univerzity a účinnost dnem 

následujícím po dni nabytí platnosti.  

 

 

V Praze dne 1. 11. 2022 

 
  
 doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. v. r. 
 rektor, člen představenstva 
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