
Organizační řád Centra vzdělávání, výzkumu a inovací 
v informačních a komunikačních technologiích (CERIT) 

 

Článek 1 

Cíle CERIT 

 

(1) Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích 

je součástí Masarykovy univerzity (dále jen MU) ve smyslu § 22 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a působí ve spolupráci s Fakultou informatiky 

MU (dále jen FI) a Ústavem výpočetní techniky MU (dále jen ÚVT). 

 

(2) V souladu se statutem Masarykovy univerzity CERIT iniciuje a koordinuje vědeckou, 

výzkumnou, vývojovou a inovační tvůrčí spolupráci v oblasti IT mezi FI a ÚVT MU 

soustředěnou zejména kolem strategických projektů uvedených dále. 

 

(3) CERIT zajišťuje prosazování společných zájmů FI a ÚVT prostřednictvím koordinace 

dlouhodobých rozvojových koncepcí, jakož i provozních činností především v následujících 

strategických projektech těchto částí MU tak, aby byla zajištěna předpokládaná synergie a tím 

maximalizace přínosů pro MU: 

 

a) Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU 

b) CERIT – Science Park 

c) CERIT – Scientific Cloud 

 

Článek 2 

Orgány CERIT 

 

Orgány CERIT jsou: 

1. strategická rada CERIT; 

2. ředitel CERIT. 

 

Ad 1. Strategická rada CERIT 

(1) Strategická rada CERIT má 5 členů. Skládá se z předsedy rady CERIT, děkana FI, 

ředitele ÚVT, jednoho člena jmenovaného děkanem FI a jednoho člena jmenovaného 

ředitelem ÚVT MU. Předsedou strategické rady CERIT je ředitel CERIT, kterého jmenuje na 

společný návrh děkana FI a ředitele ÚVT rektor MU. 

(2) Strategická rada CERIT: 

a) dbá na zachovávání účelu, pro který byl CERIT zřízen; 

b) stanovuje směry činnosti CERIT a rozhoduje o koncepci jeho rozvoje; 

c) projednává, upravuje a schvaluje roční plán činnosti CERIT, jehož návrh předkládá ředitel; 

d) schvaluje výroční zprávu CERIT předloženou ředitelem a zprávu poté prostřednictvím 

svého předsedy postupuje rektorovi MU; 

e) předjednává návrhy na sjednání strategických smluv o spolupráci pro projekty CERIT 

a smluv o spolupráci s externími subjekty; smlouvy schvalují vedoucí hospodářských 

středisek podle zdrojů financování; 

f) projednává a doporučuje návrhy na společné iniciativy a projekty FI a ÚVT; 



g) projednává složení řízení projektů, včetně návrhů změn v jejich složení; 

h) projednává výstupy projektů včetně monitorovacích zpráv; 

i) má možnost připomínkování, přidání, doplnění nebo ubrání aktivity či projektu. 

(3) Strategická rada CERIT přijímá rozhodnutí konsensuálně. 

(4) Členům strategické rady CERIT může být za výkon funkce poskytnuta odměna ze 

zakázek příslušných hospodářských středisek. Výši odměny stanoví rektor MU. 

 

Ad 2. Ředitel CERIT 

a) Ředitel stojí v čele CERIT, je podřízen a za výkon funkce odpovídá rektorovi MU. 

b) Ředitel ve své činnosti vychází z usnesení strategické rady CERIT. 

c) Ředitel jedná ve všech věcech týkajících se působnosti a činnosti CERIT, pokud nejsou 

tímto řádem, statutem MU, organizačním řádem MU nebo jinou vnitřní normou MU nebo 

rozhodnutím rektora MU nebo obecně závazným právním předpisem svěřeny do 

působnosti jiného orgánu. 

d) Ředitel průběžně sleduje společné projekty FI a ÚVT zahrnuté do CERIT, upozorňuje na 

nedostatky v řešení, případné problémy řeší ve spolupráci s děkanem FI a ředitelem ÚVT. 

e) Ředitel navrhuje strategické radě CERIT další možnosti společných projektů a iniciativ. 

f) Ředitel předkládá strategické radě návrh výroční zprávy CERIT. 

g) Ředitel vykonává další činnosti vyplývající z titulu jeho funkce a vyžadované rektorem MU, 

příp. doporučené strategickou radou CERIT. 

h) Ředitel předkládá rektorovi MU zprávu o činnosti CERIT. 

i) Ředitel předkládá strategické radě CERIT návrh ročního plánu činnosti CERIT. 

j) Ředitel je zaměstnancem s pracovním úvazkem vedeným na příslušné součásti MU. 

 

Článek 3 

Pravidla hospodaření CERIT 

 

(1) CERIT není samostatným hospodářským střediskem. 

(2) Rozpočet CERIT schvalují vedoucí hospodářských středisek podle příslušnosti zakázek 

nebo zdrojů financování. 

(3) Organizační činnosti a hospodaření jsou zajišťovány v rámci jednotlivých projektů FI 

a ÚVT. Kompetenci k realizaci jednotlivých projektů a s tím spojené rozhodovací 

pravomoci má příslušné hospodářské středisko, tedy FI nebo ÚVT, a to je účastníkem 

celého procesu přípravy a realizace projektu ve všech jeho fázích a vždy zůstává 

garantem projektu. 

(4) Náklady společných aktivit CERIT jdou k tíži FI a ÚVT dle poměru dohodnutého mezi 

děkanem FI a ředitelem ÚVT.  

(5) Finanční kontrola je nastavena a řídí se samostatným předpisem schváleným 

vedoucími příslušných hospodářských středisek. 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení rektorem. 

 

 

V Brně 29. července 2011 Petr Fiala 

 rektor 


