
Univerzitní centrum Telč  Účelem zřízení celouniverzitní součásti a hospodářského střediska je zajistit provoz nově získaného objektu MU v Telči.   1. Zásady správy a provozu UCT  Univerzitní centrum Telč (dále jen UCT) bude užíváno fakultami a celouniverzitními součástmi Masarykovy univerzity v Brně pro realizaci především vzdělávacích aktivit. Vedle specifických zpravidla jednorázových akcí bude využíváno především Filozofickou fakultou, Ekonomicko-správní fakultou, Pedagogickou fakultou, Fakultou sportovních studií a Vzdělávacím a poradenským centrem, přičemž část objektu či zařízení může být v případě potřeby specifikována tak, že bude užívána vždy jen jedním z uvedených pracovišť (hospodářských středisek) a zbývající části objektu a zařízení bude sloužit společně potřebám.   UCT bude zřízeno jako samostatná celouniverzitní součást MU a ekonomicky bude samostatným  hospodářským střediskem. UCT bude řízeno ředitelem.  Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a ostatní majetek ve správě UCT bude ve vlastnictví Masarykovy univerzity. V rámci MU bude dlouhodobý hmotný majetek představovaný objekty UCT včetně zabudovaného zařízení účetně evidován u UCT. Ostatní majetek umístěný v objektu nebo jejich částech užívaných výlučně jedinou fakultou bude účetně evidován na příslušné fakultě, ostatní majetek umístěný ve společných prostorách bude účetně evidován u UCT.  2. Činnosti vykonávané Univerzitním centrem Telč (UCT)  Jedná se o činnosti, u kterých je jejich centrální vykonávání buď předepsáno platnými předpisy, nebo o činnosti, u kterých je z ekonomických a organizačních důvodů jejich centrální vykonávání pro MU výhodné:  1. řízení a organizování  provozních činností v návaznosti na chod celého UCT 2. zastupování a organizování smluvních vztahů s dodavateli služeb, energií a médií 3. organizování a řízení smluvních partnerů zajišťujících služby dle dlouhodobých smluv 4. organizování a řízení smluvních partnerů zajišťujících služby dle jednorázových smluv 5. zastupování při jednáních se státními a místními úřady a organizacemi 6. vedení ekonomické agendy 7. organizovaní a provádění údržby vlastními silami 8. vedení pasportu včetně zpracování plánu preventivních prohlídek a revizí  9. řízení komerčního využití areálu.  Při své činnosti se UCT bude řídit vnitřními předpisy MU, platnou legislativou a technologickými postupy a návody. Správu a provoz UKB bude UCT zajišťovat vlastními prostředky nebo dodavatelsky firmami na základě uzavřených smluv. Hlavními faktory pro určení způsobu provádění bude ekonomické hledisko (při splnění požadavků na kvalitu a spolehlivosti poskytovaných služeb a činností).  V případě poskytování služby dodavatelsky bude výběr firem provádět UCT v režimu veřejných zakázek podle platných vnitřních předpisů MU a legislativy. UCT bude přitom odpovídat za včasné a kvalitní provádění sjednaných služeb pro uživatele, dodržení schváleného finančního plánu UCT a za ekonomiku provozu UCT.                                                     3. Začlenění UCT do struktury MU  Pro zajištění provozu UCT bude zřízena samostatná součást MU – Univerzitní centrum Telč (UCT) v kategorii „účelové zařízení“, která bude komplexně zajišťovat správu budovy a areálu UCT. UCT bude řízena ředitelem, který bude podléhat kvestorovi. Partnerem UCT budou tajemníci jednotlivých fakult či ředitelé/vedoucí dalších součástí MU; případné rozpory řeší kvestor. Vlastní organizaci a řízení UCT stanoví Organizační řád UCT schválený rektorem. Provoz UCT se bude řídit Provozním řádem, jehož návrh vypracuje UCT a schválí kvestor. Ekonomicky bude UCT samostatným hospodářským střediskem s rozpočtem plně financovaným z provozních prostředků fakult a dalších součástí MU působících v UCT.    



4. Financování UCT  Náklady na provoz a správu UCT budou v plném rozsahu hrazeny zde působícími fakultami a dalšími součástmi MU. Pro daný účel budou celkové náklady na provoz a správu UCT rozděleny do dvou kategorií – společné náklady a přímé náklady jednotlivých fakult a dalších součástí MU:  
− Společné náklady jsou v tomto členění náklady na provoz a správu společně užívaných prostor (informační centrum, knihovna, společné výukové prostory), společných prostor (koridorů, nádvoří), služeb (likvidace odpadů, ostraha areálu, činnost UCT) a paušálních úhrad (pojištění, odvedení srážkových vod). 
− Přímé náklady fakulty jsou náklady na provoz jednoznačně vymezených částí objektu a zařízení, které jsou užívány vždy jen jedinou fakultou nebo jinou součástí MU.  Poznámka: Výnosy z komerčních pronájmů a služeb poskytovaných UCT cizím subjektům budou účtovány zvlášť a v celkové bilanci budou použity ke snížení nákladů na činnost UCT.  Sídlo součásti UCT je v budově na nám. Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč, kterou MU získalo dartovací smlouvou podepsanou dne 19.3.2004 od města Telč. Budova byla získána s podmínkou zachování provozu Střední odborné školy dnes Gymnázia – Střední odborné školy v Telči do roku 2020.   Ing. Ladislav Janíček, kvestor 20. 9. 2004  


