VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 9D/2016
Statut pracoviště výzkumu a vývoje Nové technologie pro informační společnost (Evropské centrum excelence)
Část první
Základní ustanovení
Článek 1
(1)

Tato vyhláška upravuje v souladu s čl. 13 odst. 4 a čl. 16 Statutu Fakulty aplikovaných věd (dále jen
„FAV“) organizaci pracoviště výzkumu a vývoje „NTIS – Nové technologie pro informační společnost“, Evropské centrum excelence (dále jen „Centrum“).

(2)

Základním posláním Centra je výzkum, vývoj a inovace v rámci dvou prioritních výzkumných a vývojových směrů: informační společnost a materiálový výzkum. Obecně je činnost Centra směrována na rozvoj vědních oborů kybernetika, informatika, mechanika a vybraných částí přírodních věd,
které jsou důležité pro vývoj tenkovrstvých materiálů a plazmových zdrojů pro depozici vrstev a
modifikaci povrchů. Důležitou roli ve výzkumných aktivitách Centra hraje také matematická podpora pro modelování zkoumaných systémů a procesů, samotný vývoj odpovídajících matematických struktur a sběr, zpracování a sdílení geoprostorových dat. Výzkumné a vývojové činnosti Centra mají výrazný mezioborový charakter.

Část druhá
Struktura Centra
Článek 2
Centrum se organizačně člení na oddělení (výzkumné programy); v čele oddělení stojí jeho vedoucí, který je odpovědný řediteli Centra. Přehled oddělení Centra je uveden v příloze č. 1.
.

Část třetí
Personální zabezpečení Centra
Článek 3
(1)

Řídící strukturu Centra tvoří:
a) ředitel,
b) vědecký ředitel,
c) provozní ředitel,

d) vedoucí oddělení,
e) vědecká rada Centra,
f) dozorčí rada Centra.

Článek 4
Ředitel
(1)

V čele Centra stojí ředitel, který odpovídá za řádný výkon činností Centra děkanovi FAV.

(2)

Ředitele ustavuje a odvolává děkan FAV na návrh vědecké rady Centra. Pro odvolání ředitele je
nutný souhlas alespoň dvou třetin všech členů vědecké rady Centra. Ředitel může být odvolán na
základě návrhu dozorčí rady Centra, který dozorčí rada schválí alespoň pěti hlasy. Z vlastního podnětu může děkan FAV odvolat ředitele pouze po předchozím schválení v Akademickém senátu
FAV.

(3)

Ředitel zejména:
a) ustavuje na návrh Vědecké rady Centra vědeckého ředitele,
b) ustavuje na návrh vědeckého ředitele vedoucí oddělení (výzkumných programů),
c) ustavuje po projednání v kolegiu děkana FAV provozního ředitele,
d) navrhuje změny struktury Centra,
e) každoročně předkládá zprávu o činnosti a hospodaření Centra ke schválení vědecké a dozorčí
radě a po jejím schválení děkanovi FAV.

(4)

Ředitele zastupuje vědecký ředitel.

Článek 5
Vědecký ředitel

(1)

Vědecký ředitel odpovídá řediteli za včasné a úplné plnění výzkumných a vývojových úkolů Centra.

(2)

Vědecký ředitel zejména:
a) řídí výzkumnou, vývojovou a inovační činnost Centra,
b) předkládá řediteli návrh rozdělení plánovaných činností výzkumné, vývojové a inovační činnosti Centra mezi jednotlivá oddělení (výzkumné programy),
c) podílí se na hodnocení pracovníků Centra.

Článek 6
Provozní ředitel
(1)

Provozní ředitel odpovídá řediteli za plánování a vyhodnocování výsledků Centra ve finanční oblasti s důrazem na zajištění provozních zdrojů a udržitelnosti Centra.

(2)

Provozní ředitel zejména:
a) odpovídá za provoz Centra,
b) vyhodnocuje plnění výsledků Centra ve finanční oblasti a navrhuje řediteli přijetí příslušných
opatření,
c) navrhuje řediteli Centra případné úpravy provozu Centra v rámci zajištění jeho řádného fungování,
d) odpovídá za vytvoření a dohled nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Článek 7
Vedoucí oddělení (výzkumného programu)
(1)

Vedoucí oddělení (výzkumného programu) organizačně a věcně řídí příslušné oddělení (výzkumný
program) Centra a je odpovědný řediteli za jeho činnost.

(2)

Vedoucího výzkumného programu ustavuje ředitel na návrh vědeckého ředitele a po vyjádření
vědecké rady Centra.

(3)

Vedoucí oddělení (výzkumného programu) zejména:
a) určuje personální obsazení oddělení (výzkumného programu),
b) schvaluje zapojení oddělení (výzkumného programu) do výzkumných projektů,
c) navrhuje rozpočet oddělení (výzkumný program),
d) připravuje podklady pro zprávy o činnosti a hospodaření Centra,
e) hodnotí podřízené pracovníky.

Článek 8
Vědecká rada
(1)

Vědecká rada je poradním, metodickým a hodnotícím orgánem ředitele v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací.

(2)

Členy vědecké rady Centra jmenuje a odvolává na návrh ředitele děkan FAV.

(3)

Vědecká rada má 9 členů. Tři členové jsou z akademické sféry, tři členové jsou ze zahraničních
institucí a tři členové jsou z aplikační sféry a spolupracujících institucí.

(4)

Vědecká rada zasedá alespoň jednou ročně. Rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je přijato, pokud se pro něj kladně vysloví nadpoloviční
většina přítomných členů rady. V případě nutnosti může Vědecká rada jednat korespondenčním
způsobem, např. metodou per rollam.

(5)

Vědecká rada zejména:
a) projednává strategické směry výzkumu a vývoje Centra a navrhuje řediteli jejich případné
změny,
b) projednává hodnocení oddělení (výzkumných programů) a jejich výsledků předložených ředitelem,
c) projednává zprávy o činnosti Centra,
d) vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží ředitel, vědecký ředitel či dozorčí rada Centra.

Článek 9
Dozorčí rada
(1)

Dozorčí rada Centra je dohlížecím, kontrolním a schvalovacím orgánem.

(2)

Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává děkan FAV.

(3)

Činnost a jednání Dozorčí rady řídí její předseda, kterého jmenuje a odvolává děkan FAV po projednání ve vědecké radě Centra.
Funkční období předsedy dozorčí rady Centra je čtyři roky. Výkon funkce předsedy dozorčí rady
Centra je možný nejvíce ve dvou po sobě bezprostředně jdoucích funkčních obdobích.

(4)

Jednání dozorčí rady Centra svolává její předseda.

(5)

Členství v dozorčí radě Centra je neslučitelné s pracovně-právním vztahem financovaným
z prostředků Centra.

(6)

Členové dozorčí rady Centra mají právo se zúčastnit veškerých jednání vědecké rady Centra (pokud
požádají o slovo, musí jim být uděleno).

(7)

Dozorčí rada Centra má 7 členů a zasedá alespoň jednou ročně. V dozorčí radě Centra jsou zástupci
ZČU, zástupci partnerů Centra a minimálně další tři členové. V případě nutnosti může Dozorčí rada
jednat korespondenčním způsobem, např. metodou per rollam.

(8)

Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je přijato, pokud se pro něj kladně vysloví alespoň dvě třetiny přítomných členů dozorčí rady
Centra.

(9)

Dozorčí rada zejména:
a) dohlíží na řádný výkon činností Centra,
b) upozorňuje ředitele na nedostatky v činnosti Centra,
c) schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření Centra,
d) projednává návrh rozpočtu Centra.

Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení
Článek 10
(1)

Rozhodnutí děkana FAV č. 5D/2012 Vyhlášení statutu NTIS – Nové technologie pro informační
společnost se zrušuje.

(2)

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.7.2016.

Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
děkan FAV

V Plzni dne 16. června 2016

