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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
 
 

ORGANIZA ČNÍ ŘÁD 
ÚSTAVU VÝPOČETNÍ TECHNIKY  

 
 

Část první 
Základní ustanovení 

 
§ 1 

 
1)  Ústav výpočetní techniky (dále  jen ÚVT ) je pracovištěm pro vzdělávací, vědeckou, 

výzkumnou  a vývojovou činnost v oblasti výpočetní techniky a informatiky  ve smyslu čl. 
3 odst.3 Statutu Univerzity Karlovy (dále jen UK). Zabývá se koncepcí rozvoje UK 
v oblasti výpočetní techniky,  informačních systémů, komunikací, distančního vzdělávání a 
obecně informatiky. Koordinuje budování informačních,  komunikačních a výpočetních 
systémů na UK a koordinuje též začlenění těchto systémů do širších celků.. Napomáhá 
rozvoji informovanosti o světovém vývoji v informatice, distančním vzdělávání, 
komunikacích a výpočetní technice, zajišťuje kontakt s tímto vývojem jménem UK a 
zabezpečuje participaci UK na tomto vývoji.  

2)  Organizační řád ÚVT  upravuje v souladu se Statutem UK podrobnosti o vnitřní organizaci 
ÚVT.  

 
§ 2 

 
1)  ÚVT  je součástí UK a je jejím pracovištěm pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou  a 

vývojovou činnost   ve smyslu čl.1,  čl. 3 odst.3 a čl. 4  Statutu UK. ÚVT je též 
pracovištěm pro poskytování informačních služeb. 

2)  Sídlem ÚVT  je Praha. 
3)  ÚVT  užívá obdélníkové razítko s textem: Univerzita Karlova v Praze,  Ústav  výpočetní 

techniky, Ovocný trh 5, 116 36  Praha 1. 
 
 

§ 3 
 
ÚVT  zabezpečuje rozvoj UK v oblasti výpočetní techniky,  informačních systémů, 
komunikací, distančního vzdělávání a obecně informatiky; v těchto oblastech  navrhuje 
koncepci a koordinuje rozvoj  na UK, předkládá vedení UK návrhy na technické a 
ekonomické zabezpečení a  zajišťuje a koordinuje kontakty se zahraničními partnery. ÚVT 
vyvíjí, navrhuje a spravuje informační systém UK, univerzitní páteřní počítačové sítě (nikoli 
však sítě fakultní), výpočetní systémy a databáze s širším než jen fakultním významem. 
 

§ 4 
 
ÚVT  se organizačně člení na: 
• pracoviště pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou  a vývojovou činnost a pro činnost pro 

poskytování služeb; těmito pracovištěmi  jsou  oddělení ÚVT , 
• řízení a sekretariát ÚVT . 
 



 2 

 
§ 5 

 
1)  Pro pracovníky UK, kteří působí v ÚVT, je tento ústav místem výkonu jejich práce (§ 29 

Zákoníku práce), 
2)  Pracovníci ÚVT jsou v evidenčním stavu pracovníků Univerzity vedeném na rektorátu 

UK. 
 
 
 

Část druhá 
Pracoviště ÚVT UK 

 
§ 6 

 
1)  Pracoviště ÚVT  pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou  a vývojovou činnost a pro činnost 

pro poskytování služeb  se člení na oddělení. 
2)  Oddělení zřizuje ředitel ÚVT , který též jmenuje vedoucí oddělení. 
 
 

§ 7 
 
Úkolem jednotlivých oddělení je zejména: 
• vytvářet koncepci a zabezpečovat vytváření, provoz  a inovaci celouniverzitních 

počítačových sítí, výpočetních, informačních, databázových, knihovnických  a 
komunikačních systémů na UK,  zajišťovat unifikaci hardwarového a softwarového 
vybavení UK a kompatibilitu  tohoto vybaveni s evropskými a světovými standardy,  

• podílet se na tvorbě a koordinaci softwarového zabezpečení výuky a vědy, na nákupu a 
aplikaci softwaru pro potřeby UK, na tvorbě a aplikaci  informačních systémů UK, 

• organizovat a  zajišťovat v kontaktu se světovým vývojem napojení UK na vnější 
komunikační a databázové informační systémy, na knihovny; vytvářet softwarové 
produkty pro další rozvoje verbálních a neverbálních informací a pro rozvoj distančního 
vzdělávání,  

• organizovat a zabezpečovat unifikaci zpracování správních informací, koordinovat 
zpracování správních informací na jednotlivých fakultách, 

• analyzovat vývoj informačních technologií  ve světě, zejména v oblasti rozsáhlých 
informačních, databázových, knihovnických a výpočetních systémů a sítí a jejich využití 
v oblasti distančního vzdělávání, připravovat podklady a podmínky pro zapojení UK do 
mezinárodních sítí, zabezpečovat školení uživatelů sítí, 

• podle potřeb zajišťovat  na některých fakultách UK výuku v oblasti informačních 
technologií. 

 
 

Část třetí 
Řízení ÚVT UK 

 
§ 8 

 
Ředitel ÚVT  
1)  Ředitel ÚVT řídí ÚVT  a odpovídá za jeho činnost rektorovi UK. 
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2)  Ředitele ÚVT  jmenuje a odvolává rektor UK. 
3)  Pracovnicí ÚVT  jsou podřízeni řediteli ÚVT. 
 
 

§ 9 
 
Ředitel ÚVT  podle platných právních předpisů, vnitřních předpisů UK a tohoto 
organizačního řádu: 
a)  ve věcech všeobecných 

• stanoví podrobnosti o vnitřní organizaci a činnosti oddělení a správy ÚVT , 
• sestavuje plán činnosti ÚVT , 
• předkládá rektorovi UK návrhy na  rozvoj, strategii  a na ekonomické zabezpečení 

výpočetní techniky, informačních systémů, komunikací, distančního vzdělávání a 
obecně informatiky na UK, 

b)  při řízení vzdělávací, vědecké, výzkumné  a vývojové činnosti  
• předkládá rektorovi UK návrhy na vzdělávací,vědeckovýzkumné  a vývojové úkoly, 
• předkládá návrhy na publikační činnosti ÚVT , 
• předkládá návrhy na konference v oblasti výpočetní techniky,  informačních systémů, 

komunikací, distančního vzdělávání a obecně informatiky na  UK, 
c)  ve věcech výuky 

• vyjadřuje se k uplatnění  výpočetní techniky,  informačních systémů, komunikací, 
distančního vzdělávání a obecně informatiky v učebních plánech oborů na UK. 

 
 

§ 11 
 
Právní službu, zabezpečení hospodářského, personálního a administrativního chodu ÚVT 
zajišťuje rektorát UK. 
 
 
 

Část čtvrtá  
Závěrečná ustanovení 

 
Tento organizační řád nabývá platnosti (a účinnosti) dnem schválení akademickým senátem 
UK. Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 10. 12. 1999. 
 
 
 
V Praze dne 6. 12. 1999 
 
 

RNDr. Pavel Krbec, CSc. 
       ředitel ÚVT UK 

 
 
Organizační řád Ústavu výpočetní techniky byl schválen akademickým senátem UK dne 10. 
12. 1999. 


