
 

Nastavení podmínek a zásad činnosti 

Centra vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních 
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Zřizovací záměr k založení součásti MU  

 
 

Článek 1 

Předmět úpravy 

 

(1) Tento text upravuje poměry Centra vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a 

komunikačních technologiích (dále jen „CERIT“) jako součásti Masarykovy univerzity (dále 

jen „MU“) podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách, jakož i vztah 

CERIT k některým dalším součástem MU.  

 

 

Článek 2 

Působnost CERIT 

 

(1) Působnost CERIT vyplývá z ustanovení Statutu MU uvedených čl. 1 odst. 2. Fakulta 

informatiky (dále jen „FI“) a Ústav výpočetní techniky (dále jen „ÚVT“) se podle ustanovení 

čl. 30 odst. 6 věty druhé Statutu MU dohodnou o koordinaci činností a spolupráci při jejich 

výkonu ve vztahu k CERIT. 

 

(2) Úkoly CERIT, jež musí být zejména v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a 

vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti MU, jsou upřesňovány plánem činnosti 

CERIT, který je schvalován postupem předepsaným organizačním řádem CERIT.   

 

Článek 3 

Organizační struktura CERIT 

 

(1) Organizační strukturu CERIT stanoví jeho organizační řád, který vydává rektor na základě 

návrhu děkana FI a  ředitele ÚVT. 

 

(2) Organizační řád CERIT podrobně určuje zásady činnosti a organizační strukturu včetně 

orgánů zabezpečujících strategické usměrňování činnosti CERIT v rámci jeho působnosti a 

návaznosti na činnost FI a ÚVT.   

 

Článek 4 

Zásady hospodaření CERIT 

 

(1) CERIT hospodaří na základě rozpočtu předkládaného FI a ÚVT a schválovaného rektorem 

na příslušný kalendářní rok  

 

(2) CERIT hospodaří s finančními prostředky: 

a) které jsou mu podle dohody FI a ÚVT uvedené v čl. 2 odst. 1 větě druhé umožněny 

těmito součástmi čerpat na základě schváleného rozpočtu CERIT pro příslušný 



kalendářní rok; náklady jsou zpětně v dohodnutém poměru přeúčtovávány na obě 

součásti 

b) které jsou poskytnuty MU jako účelově určené prostředky k řešení projektů 

předkládaných a schválených oběma součástmi, FI a ÚVT, k realizaci v CERIT  

c) které získává z vlastní hospodářské činnosti na základě dohody obou součástí, FI a 

ÚVT, k realizaci v CERIT 

 

(3) Hospodaření s účelově určenými finančními prostředky zabezpečovaných CERIT se řídí 

následujícími pravidly:  

a) předfinancování uznatelných či způsobilých nákladů souvisejících s přípravou a   

realizací příslušných projektů se řídí stanovenými pravidly a vydanými vnitřními 

pokyny MU k přípravě a podílí se na nich FI a ÚVT v dohodnutém poměru a v rámci 

disponibilních zdrojů (rozpočtů) obou hospodářských středisek 

b) financováni neuznatelných či nezpůsobilých nákladů souvisejících s přípravou a 

realizací příslušných projektů (a to včetně veškerých nákladů, které vzniknou  

v případě, ze projekty nebudou k financování vybrány) je plně zajištěno FI a ÚVT 

v dohodnutém poměru a v rámci disponibilních zdrojů (rozpočtů) obou hospodářských 

středisek 

c) FI a ÚVT nesou v plném rozsahu zodpovědnost za nastavené indikátory a závazky 

projektů realizovaných v CERIT a za jejich splnění včetně související finanční 

zodpovědnosti vůči poskytovateli 

 

(4) Případná ztráta vzniklá činností pracoviště CERIT je kryta z prostředků, s nimiž hospodaří 

FI a ÚVT, a to rovným dílem, pokud se tyto součásti podle čl. 30 odst. 6 věty druhé Statutu 

MU nedohodnou jinak.  

 

(5) Rektor určuje, zda je CERIT hospodářským střediskem (čl. 4 přílohy č. 10 Statutu MU). 

 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Tento dokument slouží jako zřizovací záměr CERIT pro účely projednání v orgánech MU. 

 

(2) Organizační řád CERIT, do kterého budou zásady promítnuty, bude vytvořen a předložen 

k projednání neprodleně po přijetí projektu k realizaci. 

 

 

V Brně dne 12. 1. 2010 

 

 

 

Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.   Doc. RNDr. Václav Račanský, CSc 

děkan FI MU       ředitel ÚVT MU 

 

 

 

 


