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Článek 1
Předmět úpravy
1.

Článek 3 odst. 3 se nahrazuje novým zněním takto:
3.

2.

Článek 4 odst. 1 se nahrazuje novým zněním takto:
1.

3.

Organizační struktura Rektorátu je zobrazena v Příloze č. 1 tohoto Řádu. Operativní zkratky
jednotlivých organizačních útvarů jsou uvedeny v Příloze č. 2.

Každý organizační útvar Rektorátu či jeho oddělení má ustanoveného vedoucího, pokud je
obsazen alespoň třemi zaměstnanci (bez ohledu na rozsah pracovního poměru), nebo pokud
o povinnosti stanovit vedoucího rozhodne oprávněná osoba dle čl. 5 odst. 3. Vedoucí
organizačního útvaru Rektorátu řídí činnost útvaru, vedoucí oddělení řídí činnost oddělení.

Článek 24 odst. 3 a 4 se nahrazují novým zněním takto:
3.

Oddělení personální a sociální zabezpečuje zejména
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

4.

plánování personální strategie,
plánování lidských zdrojů (včetně výběru a přijímání, zejména pak metodické zajištění
a podporu zaměstnávání cizinců),
řízení výkonnosti (hodnocení, kariérové plánování a rozvoj zaměstnanců,
řízení oceňování a motivačního systému, včetně řízení systému odměňování, péči
o zaměstnance (zaměstnanecké benefity),
personální administrativu pro Rektorát a příslušná celouniverzitní zařízení,
zajištění výběru zaměstnanců pro Rektorát a součásti VUT,
pracovně-personální diagnostiku,
komunikaci s úřady práce, Českou správou sociálního pojištění a zdravotními
pojišťovnami, finančními úřady,
realizaci stanovených závazků zaměstnavatele v oblasti péče o zaměstnance,
spolupráci s příslušnými odborovými orgány.

Oddělení mzdové účtárny zabezpečuje zejména:
a)
b)
c)
d)

mzdové účetnictví,
mzdovou administrativu pro Rektorát a příslušná celouniverzitní zařízení,
výpočet mezd, odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
výpočet náhrad mzdy při trvání dočasné pracovní neschopnosti a připravuje k výpočtu
podklady pro Městskou správu sociálního zabezpečení,
e) výpočet a odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení za zaměstnance
a zaměstnavatele,
f) spolupracuje s Městskou správou sociálního zabezpečení (Českou správou sociálního
zabezpečení), se zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem a dalšími institucemi
v zahraničí,
g) spolupracuje s fakultami a dalšími součástmi VUT při aplikaci mzdových, daňových a
sociálních předpisů a příslušných předpisů a pokynů vydaných univerzitou.
4.

V článku 29 se bod h), j) a n) nahrazují novým zněním takto:
h) řízení provozních služeb,



nakupování energií a médií a nákladové optimalizace spotřeby,
koordinaci a správu systémů měření a regulace v budovách a technologické zajištění,

j)

řízení zásobování a nakupování Rektorátu VUT,

n)

příprava podkladů provozních neinvestiční, investičních a centralizovaných prostředků (mimo
projektové financování) k rozpočtu Rektorátu,
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5.

Vkládají se nové články č. 34 a čl. 35 ve znění:
Článek 34
Odbor informačních technologií
1.

Řízením vedoucího odboru je pověřen kvestor.

2.

Odbor zabezpečuje zejména: rozvoj, provoz, údržba, opravy, instalaci, likvidaci, servis a
poradenství v oblasti informačních technologií včetně multimediálních zařízení pro Rektorát.

Článek 35
Bezpečnostní ředitel a pověřenec pro ochranu osobních údajů
1.

Na Rektorátu jsou zařazeni zaměstnanci vykonávající funkci bezpečnostního ředitele pro VUT
a pověřence pro ochranu osobních údajů pro VUT.

2.

Tito zaměstnanci jsou podřízeni rektorovi, který jejich řízení může dále delegovat členům
vedení VUT.

Původní články č. 34 až 40 se přečíslovávají na články č. 36 až 42.

Článek 2
Závěrečná ustanovení
1.

Ostatní ustanovení Organizačního řádu Rektorátu VUT zůstávají v původním znění beze změny.

2.

Tento dodatek nabývá účinnosti v den uvedený v jeho záhlaví.

3.

Tento dodatek byl dne 22. 5. 2018 schválen Akademickým senátem VUT.

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor
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