ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Českého vysokého učení technického v Praze- Masarykova ústavu vyšších studií

Článek 1
Základní ustanovení
(1) Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „MÚVS“ či
„ústav“) byl zřízen dnem 9. dubna 1992 podle § 13 odst. 3 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých
školách, zřizovací listinou rektora č. j. 1499/92 jako pedagogicko-vědecké pracoviště Českého
vysokého učení technického v Praze (dále jen „ČVUT“) v souladu s § 8 odst. 3 Organizačního řádu
ČVUT schváleného Akademickým senátem ČVUT jako Příloha č. 4 Statutu ČVUT dne 20. listopadu
1990.
(2) MÚVS má postavení vysokoškolského ústavu, který je součástí ČVUT1.
(3) Název ústavu je v jazyce českém: České vysoké učení technické v Praze – Masarykův ústav vyšších
studií (zkrácený název „ČVUT v Praze, MÚVS“, ve zkratce „MÚVS“); anglickém: Czech Technical
University in Prague – Masaryk Institute of Advanced Studies (zkrácený název „CTU in Prague,
MIAS“, ve zkratce „MIAS“).
(4) MÚVS má sídlo na adrese: Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6.
Článek 2
Postavení MÚVS
(1) Postavení MÚVS je dáno zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále je „zákon“), Statutem
ČVUT a tímto organizačním řádem.
(2) MÚVS není právnickou osobou. Ředitel MÚVS je oprávněn jednat jménem ČVUT samostatně je-li
tak stanoveno Organizačním řádem ČVUT či dalšími vnitřními normami ČVUT.
Článek 3
Poslání a činnost MÚVS
(1) MÚVS jako součást ČVUT samostatně a svobodně rozvíjí a vykonává vzdělávací, vědeckou,
výzkumnou a inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost, a podílí se na uskutečňování
akreditovaných studijních programů.
(2) MÚVS zajišťuje a rozvíjí doplňkovou činnost pro veřejnost, podnikovou i veřejnou sféru, a to
v podobě kurzů celoživotního vzdělávání či smluvního výzkumu.
1

Čl. 30 odst. 5 písm. b) Statutu ČVUT.
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Článek 4
Organizační členění
MÚVS se organizačně člení takto:
a) Řídící orgány:
•
•
•
•
•
•
•

Ředitel
Zástupce ředitele
Tajemník
Koordinátor pro studium
Koordinátor pro vědu, výzkum a řízení projektů
Vedoucí pracovišť a jejich zástupci
Vědecká rada

b) Poradní orgány
•
•

Kolegium ředitele
Studentský tajemník

c) Organizační jednotky
Organizační jednotky MÚVS dislokuje ředitel do přidělených prostor a zařazuje do nich určené
pracovníky; dělí se na akademická pracoviště – instituty a na administrativní pracoviště – oddělení.
Zřizování jednotlivých sekcí v rámci institutů či oddělení je v pravomoci ředitele.
•

Akademická pracoviště
-

•

Institut pedagogických a psychologických studií
Institut jazykových studií
Institut ekonomických studií
Institut manažerských studií
Institut veřejné správy a regionálních studií

Administrativní pracoviště
-

oddělení výzkumných aktivit a rozvoje
oddělení celoživotního vzdělávání
oddělení mezinárodní spolupráce
oddělení vnějších vztahů
oddělení ICT
ekonomické oddělení
studijní oddělení
sekretariát ředitele
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Článek 5
Ředitel
(1) V čele MÚVS je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor ČVUT.
(2) Postavení a pravomoci ředitele se řídí zákonem, Statutem ČVUT, Organizačním řádem ČVUT
a dalšími vnitřními normami ČVUT.
(3) Ředitel
a) řídí činnost MÚVS a odpovídá rektorovi za veškerou činnost vysokoškolského ústavu v souladu
se Statutem ČVUT a dalšími návaznými vnitřními normami (příkazy rektora),
b) jmenuje a odvolává se souhlasem Akademického senátu ČVUT Vědeckou radu MÚVS,
c) zřizuje jako stálý poradní orgán kolegium ředitele,
d) zřizuje další poradní orgány.
Článek 6
Zástupce ředitele
Zástupce ředitele jmenuje a odvolává ředitel. Zástupce ředitele zastupuje ředitele v rozsahu, který mu
ředitel určí. V době nepřítomnosti ředitele jej zastupuje v plném rozsahu.
Článek 7
Tajemník
(1) Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu MÚVS v rozsahu stanoveném ředitelem.
(2) Tajemník zajišťuje hospodaření s prostředky MÚVS v souladu s obecně závaznými právními
předpisy, vnitřními normami ČVUT, zejména příkazy rektora ČVUT a směrnicemi kvestora ČVUT či
opatřeními ředitele MÚVS, a to v souladu s pravidly pro tvorbu a správu rozpočtu MÚVS.
(3) Tajemník je vedoucím ekonomického oddělení a řídí jeho činnost ve všech oblastech vyjma
případů, kdy ředitel stanoví jinak.
(4) V případě potřeby tajemník vydává metodické pokyny, kde definuje administrativně-správní
postupy uvnitř MÚVS. Metodické pokyny před svým vydáním jsou předloženy k diskusi řídícím
pracovníkům MÚVS a podléhají schválení ředitelem.
Článek 8
Vědecká rada
(1) Vědecká rada MÚVS (dále jen „VR MÚVS“) svou činnost odvozuje od § 29 a § 30 zákona.
(2) VR MÚVS má minimálně 13 členů.
(3) Členem a předsedou VR MÚVS je z titulu své funkce ředitel MÚVS a je jmenován rektorem ČVUT.
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(4) Členy VR MÚVS jsou zpravidla garanti programů a oborů, profesoři a docenti ČVUT a dále přední
odborníci z akademické i hospodářské praxe, kteří nejsou členy akademické obce ČVUT a tvoří
minimálně 1/3 všech členů VR MÚVS.
(5) Členy VR MÚVS jmenuje a odvolává ředitel MÚVS se souhlasem Akademického senátu ČVUT.
(6) Zasedání VR MÚVS svolává ředitel MÚVS, a to nejméně dvakrát do roka.
(7) VR MÚVS jedná dle platného Jednacího řádu VR MÚVS, který je vnitřním předpisem MÚVS.
Článek 9
Kolegium ředitele
(1) Kolegium ředitele je poradní orgán ředitele.
(2) Kolegium ředitele se zabývá vzdělávacími, organizačními, technickými a ekonomickými otázkami
běžného provozu MÚVS.
(3) Členy kolegia jsou ředitel, zástupce ředitele, koordinátor pro studium, koordinátor pro vědu,
výzkum a řízení projektů, vedoucí institutů a oddělení, tajemník, studentský tajemník, případně
další pracovníci určení ředitelem.
Článek 10
Organizační jednotky
(1) Vedoucí organizační jednotky řídí a kontroluje činnosti příslušné organizační jednotky.
(2) Vedoucí organizační jednotky zodpovídá za plánování a plnění rozpočtu příslušné organizační
jednotky.
(3) Vedoucí organizační jednotky odpovídá za svoji činnost řediteli.
Článek 11
Studentský tajemník
(1) Studentský tajemník je poradce ředitele a je členem kolegia ředitele.
(2) Studentský tajemník zprostředkovává komunikaci se studenty MÚVS, podílí se na přípravě akcí
pro studenty, vyjadřuje se ke studijním záležitostem, struktuře studia a jeho realizaci.
Článek 12
Ekonomické, finanční a účetní vazby
(1) MÚVS sestavuje rozpočet jako vyrovnaný.
(2) MÚVS vede účetnictví jako jedno účetní středisko ČVUT.
(3) MÚVS hospodaří s prostředky přidělenými, získanými doplňkovou činností či dary.
(4) MÚVS používá majetek ČVUT, tento majetek spravuje, modernizuje a rozvíjí.

4

Článek 13
Insignie, taláry a pečeť ČVUT
Užívání insignií, talárů a pečeti ČVUT upravuje Statut ČVUT.
Článek 14
Úřední deska
(1) MÚVS využívá úřední desku ČVUT2. Obsah úřední desky se zveřejňuje též způsobem umožňujícím
dálkový přístup (ve veřejné části internetových stránek ČVUT).
(2) Úřední deska slouží ke zveřejňování informací týkajících se činnosti ústavu v souladu se zákonem,
Statutem ČVUT a dalšími předpisy.
Článek 15
Razítka ústavu
(1) Ředitel MÚVS používá pro jednání jménem ČVUT kulaté razítko s malým státním znakem České
republiky a textem „České vysoké učení technické v Praze – Masarykův ústav vyšších studií“.
Používání kulatého razítka upravuje Organizační řád ČVUT.
(2) Organizační jednotky MÚVS užívají řádková razítka s textem „České vysoké učení technické,
Masarykův ústav vyšších studií“ a adresou MÚVS. Razítka jsou opatřena pořadovým číslem, pod
nímž jsou evidována.
Článek 16
Závěrečná ustanovení
(1) Nedílnou součástí tohoto Organizačního řádu je Tabulka popisující organizační strukturu,
podřazené a nadřazené organizační jednotky.
(2) Zrušuje se Organizační řád MÚVS ze dne 27. ledna 2016.
(3) Tento organizační řád byl schválen Akademickým senátem ČVUT dne 17. června 2020 a nabývá
účinnosti dnem 1. září 2020.

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
rektor ČVUT

Příkaz rektora č. 13/2019 k uveřejňování dokumentů na úřední desce ČVUT- Úřední deska ČVUT je umístěna v podobě venkovní elektronické
vývěsky na budově ČVUT na adrese Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, a je včetně ovládacích prvků přístupná z ulice Jugoslávských
partyzánů po levé straně u jižního vchodu do budovy B.
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