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Čl. 1

Čl. 1
Obecná ustanovení
(1) Výzkumné energetické centrum je vysokoškolským ústavem na Vysoké škole báňskéTechnické univerzitě Ostrava podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. b), ve smyslu § 34 zákona
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a čl. 24 odst. 3 písm. b)
Statutu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (dále jen „VŠB-TUO“ nebo
„univerzita“).
(2) Ve své činnosti se Výzkumné energetické centrum (dále jen „VEC“ nebo „ústav“) řídí
statutem VŠB-TUO, dalšími vnitřními předpisy univerzity a tímto statutem.
(3) Statut upravuje poslání, organizační strukturu, řízení a hospodaření ústavu.
(4) Ústav je organizačně podřízen rektorovi.
(5) Vztah k ostatním fakultám univerzity v rámci podílu ústavu na akreditovaných studijních
programech je upraven příslušnými dohodami.
(6) Cizojazyčné názvy VEC: anglicky-Energy Research Center
německy-Energieforschungszentrum
francouzsky-Centre de la Recherche Enérgetique
(7) V komunikaci VEC používá své logo a symbol, chráněné ochrannou známkou. Provedení
loga a symbolu je uvedeno v příloze č. 1 tohoto statutu.
Čl. 2
Předmět činnosti ústavu
(1) VEC je výzkumně-vzdělávacím pracovištěm, odborně zaměřeným do oblastí:
- energetika a racionální využití energie,
- ochrana životního prostředí a bezpečnost technologií,
- měření a zkoušení spalovacích zařízení,
- měřicí metody a přístroje.
(2) Výzkumnou, vývojovou a inovační činnost uskutečňuje řešením projektů, úkolů a zakázek.
V této činnosti spolupracuje s dalšími pracovišti univerzity, jinými vysokými školami,
vědecko-výzkumnými institucemi a dalšími organizacemi v České republice i v zahraničí.
(3) Vzdělávací činností se VEC podílí spolu s fakultami na uskutečňování akreditovaných
studijních programů nebo jejich částí.
(4) Součástí VEC je nezávislá a nestranná akreditovaná laboratoř provádějící měření a zkoušky
v oblastech daných příslušnými udělenými oprávněními.
(5) Do struktury VEC je dále zařazeno regionální centrum výzkumu a vývoje INEF (Inovace
pro efektivitu a životní prostředí). Činnost centra INEF se řídí Organizačním řádem Centra
INEF. Organizační řád Centra INEF schvaluje ředitel VEC.
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Čl. 3
Organizační struktura ústavu
(1) Vnitřní organizační strukturu tvoří:
1. Ředitel
1.1. Sekretariát
2. Oddělení
2.1. Energetické služby
2.2 Zkušebna
2.3 Provozní měření
3. Centrum INEF
(2) Organizační schéma VEC je přílohou č. 2 tohoto statutu.
Čl. 4
Řízení činnosti ústavu
(1) V čele VEC je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor. Ředitel je přímo podřízen
rektorovi a odpovídá rektorovi za svou činnost a za činnost tohoto ústavu.
(2) Ředitel jedná a rozhoduje ve věcech pracoviště v plném rozsahu a je oprávněn uzavírat
dohody a smlouvy s jinými pracovišti univerzity. Smlouvy s organizacemi mimo univerzitu
je oprávněn uzavírat v rozsahu, který na něj deleguje rektor.
(3) Ředitel je oprávněn uzavírat, měnit a rozvazovat pracovní poměry a uzavírat dohody o
pracích konaných mimo pracovní poměr se zaměstnanci ústavu.
(4) Ředitel řídí a organizuje činnost ústavu v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy
univerzity.
(5) Rektor na návrh ředitele jmenuje a odvolává zástupce ředitele VEC a výkonného ředitele
centra INEF. Zástupce ředitele VEC je oprávněn zastupovat ředitele VEC v době jeho
nepřítomnosti na pracovišti v délce delší než 3 dny.
(6) Ředitel obsazuje místa vedoucích jednotlivých oddělení, akreditované laboratoře a veškeré
vedoucí pozice centra INEF včetně členů rady projektu INEF.
Čl. 5
Vědecká rada ústavu
(1) Ředitel jmenuje a odvolává se souhlasem akademického senátu VŠB-TUO Vědeckou radu
ústavu (dále jen „Vědecká rada“) z řad předních domácích i zahraničních odborníků
v oborech působnosti VEC.
(2) Vědecká rada má nejméně pět členů, z nichž nejméně jedna třetina nejsou členy akademické
obce univerzity.
(3) Předsedou Vědecké rady je ředitel.
(4) Vědecká rada ústavu se zaměřuje zejména na projednávání dlouhodobých záměrů
vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další činnosti ústavu, projednává výroční
zprávu, zprávu o hospodaření, hodnocení činnosti ústavu a vyjadřuje se k dalším otázkám,
které ji předloží ředitel.
(5) Činnost Vědecké rady se řídí jednacím řádem, který je přílohou č. 3 tohoto statutu.
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Čl. 6
Pracovníci ústavu
(1) Pracovníci ústavu jsou v pracovněprávním vztahu k VŠB-TUO. Ve své činnosti se řídí
vnitřními předpisy univerzity a tímto statutem.
(2) Pracovníky ústavu tvoří akademičtí pracovníci, pracovníci výzkumu a vývoje, technickohospodářští pracovníci a technici.
(3) Práva a povinnosti pracovníků ústavu upravuje Statut a vnitřní předpisy VŠB-TUO, Statut
VEC a příslušné obecně platné předpisy.
Čl. 7
Hospodaření ústavu
(1) VEC je samostatným nákladovým střediskem univerzity. Hospodaří s přidělenými
prostředky rozpočtu univerzity a prostředky z projektů a grantů, z doplňkové činnosti a
dalšími (např. dary, příjmy z licencí).
(2) Doplňková činnost VEC je účetně vedená jako celek bez specifikace na jednotlivé smlouvy
o dílo a slouží k dosažení zisku. Míra zisku je dána univerzitní směrnicí.
O použití zisku z doplňkové činnosti, popřípadě o použití zůstatku z hlavní činnosti,
rozhoduje ředitel VEC podle Pravidel hospodaření VŠB-TUO.
(3) VEC zpracovává roční zprávu o hospodaření, kterou předkládá rektorovi (nejpozději do
druhého kalendářního měsíce následujícího roku) a vědecké radě VEC na nejbližším
zasedání.
(4) Prostředky získané z ročního hospodaření VEC budou převedeny do fondů VŠB-TUO podle
Pravidel hospodaření VŠB-TUO v analytickém členění pro VEC. O členění a čerpání těchto
fondových prostředků rozhoduje ředitel VEC.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se statut VEC, který byl schválen Akademickým senátem VŠB-TUO dne
25. října 2011.
(2) Tento statut byl schválen Akademickým senátem VŠB-TUO dne 7. února 2012.
(3) Tento statut nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem VŠB-TUO.
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Příloha č. 1
Logo a symbol VEC

Logo barevné:

Logo černobílé:
R

R

Symbol:

R

η

η

η

________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
5/8
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.

©VŠB-TUO
Garant dokumentu: 9340 - ředitel VEC

Statut Výzkumného energetického centra
TUO_LEG_02_001 verze: E

Příloha č. 2
Organizační schéma VEC
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Příloha č. 3

Jednací řád Vědecké rady ústavu
Čl. 1
Složení a působnost
(1) Působnost Vědecké rady ústavu (dále jen „rada“) upravuje čl. 5 Statutu VEC.
(2) Návrh na kandidáta členství v radě může podat řediteli každý pracovník VEC.
Čl. 2

Jednání
(1) Zasedání rady svolává ředitel nejméně jednou ročně. Ředitel je povinen svolat zasedání,
požádá-li o to alespoň jedna třetina členů.
(2) Ředitel svolává zasedání elektronickou, případně písemnou pozvánkou. Spolu s pozvánkou
obdrží členové též podkladové materiály k jednání.
(3) Jednání řídí ředitel nebo jím pověřený člen rady.
(4) Jednání je veřejné. Na návrh ředitele se může rada usnést, že část jednání bude uzavřená.
Důvodem může být ohrožení osobnostních práv jednotlivce, nebo zájem univerzity.
(5) Z jednání se pořizuje písemný záznam.
Čl. 3
Usnesení
(1) Rada se usnáší na základě výsledku hlasování, které může být veřejné nebo tajné. O způsobu
hlasování rozhodují členové rady.
(2) Rada je způsobilá hlasovat, je-li přítomno více než dvě třetiny členů. Návrh je přijat tehdy,
hlasoval-li pro něj nadpoloviční počet přítomných členů.
(3) Stručný záznam z jednání včetně usnesení je zasílán nejpozději do 10 dnů po konání rady
všem členům rady a dalším osobám, kterých se rozhodnutí rady týká.
Čl. 4
Zabezpečení činnosti
(1) Činnost rady po stránce materiální a administrativní zabezpečuje zástupce ředitele VEC.
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