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MASARYKOVA UNIVERZITA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Organizační řád Ústavu matematiky a statistiky
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Ústav matematiky a statistiky (dále jen „Ústav“) je základní organizační jednotkou
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve smyslu čl. 21 jejího Statutu (dále jen
„Statut“ a „Fakulta“).
(2) Činnost Ústavu se uskutečňuje a rozvíjí v souladu s nadřazenými právními normami.
(3) Ústav byl zřízen rozhodnutím Senátu Fakulty ze dne 27. 11. 2006 s účinností
od 1. ledna 2007.
(4) Název Ústav matematiky a statistiky nebo jeho anglický ekvivalent Department of
Mathematics and Statistics může být použit za názvem Přírodovědecké fakulty pro vnější
označení budov a místností, kde Ústav působí, na razítku a všude tam, kde Ústav
vystupuje svým jménem nebo jménem Fakulty .
(5) Tento organizační řád (dále jen „tento řád“) vymezuje postavení, práva a
povinnosti Ústavu a upravuje v souladu se Statutem a Organizačním řádem
Fakulty vnitřní uspořádání Ústavu a další záležitosti.
(6) Preferovanými pracovními a jednacími jazyky na Ústavu jsou čeština a angličtina.
(7) Tento řád je závazný pro všechny pracovníky, kteří přísluší k Ústavu.

Čl. 2
Organizační struktura Ústavu
(1) V rámci Ústavu působí následující institucionalizované týmy 1 (dále jen „týmy“):
a) matematická analýza (mathematical analysis),
b) geometrická analýza (geometric analysis),
c) algebra, topologie a teorie čísel (algebra, topology, and number theory),
d) modelování a statistika (modelling and statistics).
(2) V rámci Ústavu působí další výzkumné skupiny a individuálně pracující matematici.
(3) Na Ústavu se zřizuje Laboratoř výpočetní techniky.2

Čl. 3
Činnost a orgány Ústavu
(1) Základním posláním Ústavu je samostatně nebo s jinými pracovišti uskutečňovat studijní
programy zaměřené na matematiku a její aplikace v jiných oblastech, uskutečňovat
vědecko-výzkumnou a další tvůrčí činnost v matematice, statistice a jejich aplikacích a
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naplňovat tzv. třetí roli vysokých škol v souvislosti s matematikou.
(2) Orgány Ústavu jsou:
a) ředitel Ústavu,
b) rada Ústavu,
c) shromáždění pracovníků Ústavu (čl. 22 Statutu Fakulty).

Čl. 4
Ředitel Ústavu
(1) Ředitel Ústavu je jediný vedoucí pracovník na Ústavu. Je odpovědný zejména za:
a) zajištění výuky ve studijních programech na kterých se Ústav podílí,
b) vytváření podmínek pro vědecko-výzkumnou činnost pracovníků i studentů Ústavu,
c) každoroční zpracování podkladů pro aktualizaci Strategického záměru
vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty,
d) zpracování podkladů pro rozdělení finančních prostředků na Fakultě,
e) využívání a rozdělování finančních fakultních prostředků poskytnutých Ústavu
Fakultou,
f) sledování a podporu kvalifikačního růstu pracovníků Ústavu,
g) personální a mzdové záležitosti Ústavu v rozsahu daném mu předpisy Fakulty,
h) hospodaření Ústavu.
(2) V organizačních záležitostech týkajících se zejména provozu Ústavu zastupuje ředitele,
v rozsahu jím určeném, tajemník Ústavu.
(3) Ředitele Ústavu zastupují další pověření zástupci v rozsahu jím určeném. Jedná se
zejména o:
a) zástupce ředitele, který zastupuje ředitele Ústavu v plném rozsahu v době jeho
nepřítomnosti,
b) zástupce pro vzdělávací činnost,
c) odborní zástupci pro institucionalizované týmy,
d) další zástupce (zástupci) dle pověření ředitele.
O pověření zástupců je ředitel povinen uvědomit děkana Fakulty.
(4) Rozhoduje o zařazení zaměstnanců do týmů dle čl. 2 tohoto řádu.
(5) Ředitel při naplňování svých povinností dle odst. 1 úzce spolupracuje s širším
vedením Ústavu, jehož členy jsou zástupci ředitele.
(6) Ředitel předsedá radě Ústavu a má povinnost ji pravidelně informovat především o:
a) záležitostech ekonomických a koncepčních,
b) záležitostech personálních a mzdových,
c) záležitostech souvisejících se zajištěním výuky a vědecko-výzkumné činnosti,
d) výroční zprávě o činnosti a hospodaření Ústavu.
(7) Ředitel zastupuje Ústav ve vztahu k Fakultě a je členem Rozšířeného kolegia děkana.

Čl. 5
Rada Ústavu
(1) Rada Ústavu je poradním a oponentním orgánem ředitele. Rada Ústavu je jmenována
ředitelem a má nejméně pět a nejvýše devět členů (kromě ředitele). Jejími interními i
externími členy jsou významné osobnosti v hlavních oblastech vzdělávání a výzkumu na
Ústavu, které jmenuje ředitel po projednání návrhu s odbornými zástupci ředitele pro

institucionalizované týmy a s děkanem. Členem rady nemohou být odborní zástupci pro
institucionalizované týmy a statutární zástupce ředitele.
(2) Rada jedná dle potřeby na zasedání svolaném ředitelem, z vlastní vůle nebo na žádost
členů, nebo per rollam. Rada se usnáší prostou většinou hlasů všech členů, ředitel řídí
jednání rady, ale hlasování se neúčastní. Zasedání rady je neveřejné, mohou se ho ale
zúčastnit s poradními hlasy zástupci ředitele, tajemník a členové Senátu Fakulty za Ústav.
Rada jedná alespoň dvakrát ročně.
(3) Rada projednává zásadní koncepční a personální záležitosti (dle čl. 4, odst. 6).
(4) Z jednání rady Ústavu je pořizován zápis veřejně přístupný na dokumentovém serveru IS
MU.

Čl. 6
Shromáždění pracovníků Ústavu
(1) Shromáždění pracovníků Ústavu svolává ředitel k projednání závažných
otázek týkajících se Ústavu.
(2) Ředitel je povinen svolat bezodkladně jednání shromáždění na základě písemné
žádosti nejméně 30 % pracovníků Ústavu.
(3) Jednání shromáždění řídí člen Senátu Fakulty, který je pracovníkem Ústavu,
případně pracovník Ústavu, zvolený většinou přítomných pracovníků.
(4) Shromáždění je usnášeníschopné v případě přítomnosti nejméně 30 % svých
členů. Usnesení je platné, pokud pro něj hlasovala většina přítomných
pracovníků Ústavu. Usnesení je adresováno Senátu nebo děkanovi.
(5) O jednání shromáždění se pořizuje zápis, který obsahuje zejména usnesení a
údaje o účasti, tento zápis se zveřejňuje a archivuje v IS MU.

Čl. 7
Tajemník Ústavu
(1) Tajemník Ústavu je jmenován ředitelem Ústavu a v rozsahu stanoveném
ředitelem Ústavu je odpovědný za ekonomickou agendu Ústavu a
administrativu. Zajišťuje technickou a administrativní podporu ředitele
Ústavu, plní funkce koordinátora BOZP. Pro zabezpečení komplexního
koordinovaného výkonu agendy Ústavu tajemník Ústavu kontroluje
pracoviště a pracovníky Ústavu, metodicky řídí a kontroluje jejich práci ve
svěřených oblastech a spolupracuje s vedoucími ostatních pracovišť na
Fakultě. Tajemník Ústavu je oprávněn udělovat zaměstnancům pokyny za
účelem zajištění svěřených oblastí činnosti.
(2) Svěřené oblasti činnosti tajemníka Ústavu jsou:
a) personální agenda ve svěřeném rozsahu,
b) finanční kontrola,
c) správa majetku Ústavu,
d) provoz Ústavu,
e) provoz informačních a komunikačních technologií,
f) bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana,
g) řízení činnosti sekretariátu Ústavu.
(3) Tajemník Ústavu plní funkci správce rozpočtu v rozsahu dle rozhodnutí
ředitele Ústavu.

Čl. 8
Zástupci ředitele
(1) Zástupci ředitele metodicky řídí a koordinují agendu ve svěřených oblastech
působnosti.
(2) Odborní zástupci ředitele pro jednotlivé institucionalizované týmy dle čl. 2
odst. 1 v rozsahu stanoveném ředitelem Ústavu metodicky řídí a koordinují
výzkumné a výukové činnosti členů týmu, včetně koordinace doktorského
studia a projektových záležitostí.
(3) Zástupce pro vzdělávací činnost v zastoupení ředitele a v rozsahu jím
stanoveném metodicky řídí a koordinuje pedagogické záležitosti Ústavu.
Zástupce pro vzdělávací činnost koordinuje výzkumné a výukové aktivity
zaměstnanců nezařazených k výkonu práce v institucionalizovaných týmech,
včetně koordinace doktorského studia a projektových záležitostí.
(4) V případě sporu mezi zástupcem pro vzdělávací činnost a odbornými zástupci
v záležitostech výuky rozhoduje ředitel.
(5) Za účelem efektivní organizace a průběžného sledování kvality výuky
ustanovuje ředitel, ve spolupráci s odbornými zástupci, tajemníkem a zástupcem
pro vzdělávací činnost, na Ústavu síť pověřených pracovníků pečujících o jim
vymezené oblasti vzdělávací činnosti, zejména co se týče plánování výukových
úvazků, zajištění náhrad výuky dle aktuálních potřeb apod.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
(1) Tento řád schválil podle čl. 21, odst. 3 Statutu Senát Fakulty dne 18. května 2020.
(2) Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení Senátem Fakulty.
(3) K témuž dni se ruší platnost a účinnost Organizačního řádu Ústavu matematiky a
statistiky ve znění schváleném Senátem dne 7. prosince 2015.
V Brně dne 18. května 2020

RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
předseda Senátu Fakulty

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
děkan

prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
ředitel Ústavu

