
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1  

tel.: +420 485 351 111 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.cxi.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 

 

 
  

Technická univerzita v Liberci, 
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace 

 

Věc: 
Statut Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické 
univerzity v Liberci 

 Jméno: Funkce: Datum: Podpis: 

Autor: doc. Ing. Petr Tůma CSc. Ředitel CxI 6.12.2011  

Předložil: prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs Rektor 6.12.2011  

Schválil AS: prof. Ing. Zdeněk Plíva Ph.D. Předseda AS  17.1.2012  

Revize: 05 Platné od:  Dnem schválení AS TUL 

Rozsah platnosti: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace 

 
 

Č Á S T   P R V N Í 

 Článek 1 

Identifikace 

 

1) Vysokoškolský Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace je součástí Technické 

univerzity v Liberci (dále „TUL“).  

2) Úplný název ústavu zní: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v 

Liberci. 

3) Používá kulatého razítka se státním znakem České republiky a textem: Technická univerzita v Liberci. 

4) Sídlo Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace je totožné se sídlem Technické 

univerzity v Liberci. 

5) Ústav používá pro své označení zkratku CxI TUL. 

6) V mezinárodním styku používá ústav anglický název „Institute for Nanomaterials, Advanced 

Technologies and Innovation at the Technical University of Liberec“.  

 

Článek 2 

Úvodní ustanovení  

 

1) Vysokoškolský Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci 

(dále jen „CxI“) byl zřízen dne 10. 2. 2009 rozhodnutím Akademického senátu Technické univerzity 

v Liberci jako celouniverzitní pracoviště podle §34 zákona č.111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”).  
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2) Ústav byl zřízen v souvislosti s realizací Projektu „Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a 

inovace,“ reg. č. CZ.1.05/2.1.00/01.0005, v rámci Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace 

(dále jen „OP VaVpI“), prioritní osy 2 – Regionální VaV centra, oblast podpory 2.1 – Regionální VaV 

centra (dále jen „projekt“). 

3) CxI je samostatnou částí TUL s vlastní organizační strukturou.  

4) CxI se při své činnosti řídí tímto statutem, vnitřními předpisy TUL a obecně platnými právními předpisy.  

 

Článek 3 

Předmět činnosti  

 

1) CxI vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost zejména v oblastech: 

a) Materiálový výzkum  

b) Konkurenceschopné strojírenství 

 

2) V rámci výše vymezených odborných oblastí se činnost CxI zaměřuje zejména na: 

a) Budování a udržení výzkumné a vývojové infrastruktury. 

b) Integraci výzkumných týmů za účelem podpory synergie výzkumu a propojování výzkumných témat. 

c) Poskytování kvalitních VaV služeb a výsledků výzkumu a vývoje na základě potřeb a poptávky 

aplikační sféry. 

d) Prohlubování a růst spolupráce s aplikační sférou v oblasti využívání výsledků a služeb VaV a 

v oblasti celoživotního vzdělávání zaměstnanců aplikační sféry. 

 

3) CxI neuskutečňuje studijní programy ve smyslu §44 až 47 zákona, ale podílí se na odborné přípravě 

studentů fakult zapojením studentů do svých výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.  

4) Zaměstnanci CxI se mohou podílet na výuce ve smyslu §44 až 47 zákona v rámci svých pedagogických 

úvazků na fakultách.   

5) Kmenoví zaměstnanci fakult se podílejí na řešení projektů CxI a naopak kmenoví zaměstnanci CxI se 

podílejí na řešení projektů fakult. 

6) Infrastruktura CxI může být  využívána dalšími součástmi TUL a externími subjekty za účelem provádění 

jejich výzkumných, inovačních a vzdělávacích aktivit v odborných oblastech vyjmenovaných v odstavci 

(1) tohoto článku. Pravidla přístupu k prostředkům CxI jsou určena směrnicemi TUL a podmínkami 

poskytovatele podpory. 
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Č Á S T  D R U H Á 

Článek 4 

Ředitel 

 

1) Ředitel je oprávněn jednat jménem Technické univerzity v Liberci ve věcech stanovených Statutem 

TUL1. 

2) Ředitel je za svoji činnost zodpovědný rektorovi TUL. 

3) Ředitel vydává následující vnitřní normy CxI v záležitostech CxI: 

a) směrnice ředitele – obecná úprava záležitostí CxI 

b) příkaz ředitele – konkrétní úprava záležitostí CxI, které jsou pro fungování zásadní 

4) V případě nepřítomnosti zastupuje ředitele CxI pracovník v oblastech definovaných písemným 

pověřením ředitelem CxI.  

 

Článek 5 

Vědecká rada 

 

1) Vědecká rada CxI je poradním orgánem ředitele CxI.  

2) Členy vědecké rady jmenuje a odvolává ředitel CxI se souhlasem Akademického senátu TUL.  

3) Předsedou vědecké rady Ústavu je ředitel CxI. 

4) Vědecká rada CxI v souladu s ustanovením §34 odst. 5 zákona, zejména:  

a) projednává dlouhodobý záměr vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 

činnosti ústavu, 

b) vyjadřuje se k otázkám, které předloží ředitel Ústavu. 

 

Článek 6 

Tajemník 

 

1) Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu CxI. 

2) Tajemníka jmenuje a odvolává ředitel CxI. 
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Článek 7 

Provozní rada 

 

1) Provozní rada CxI je poradním orgánem ředitele CxI. Vyjadřuje se zejména k návrhu nových 

výzkumných témat, projektů a zakázek. Provozní radu svolává ředitel.  

 

Článek 8 

Pracoviště  

 

1) Organizační strukturu CxI, kompetence pracovníků, podřízenost a nadřízenost určuje organizační řád 

CxI.  

2) Základními pracovišti CxI pro výkon vědecké, výzkumné a vývojové činnosti jsou odborné laboratoře. 

3) CxI má i další pracoviště podle organizační struktury uvedené v organizačním řádu CxI. 

4) Činnost pracovišť je řízena jejich vedoucími. 

 

 

Č Á S T   T Ř E T Í 

Článek 9 

Personální politika  

 

1) CxI zajišťuje svoji činnost vlastními kmenovými zaměstnanci a kmenovými zaměstnanci ostatních 

součástí univerzity. 

2) Ve výzkumných týmech sestavených pro řešení VaV aktivit CxI mohou být kmenoví zaměstnanci jiných 

součástí univerzity. Zapojením pracovníků do aktivit CxI nejsou dotčeny jejich pracovní a právní 

povinnosti ke kmenovým součástem univerzity. 

3) Kmenový zaměstnanec CxI může mít svůj mzdový tarif rozúčtovaný na jinou součást TUL se souhlasem 

ředitele  CxI2 . 

4) Kmenový zaměstnanec jiné součásti TUL může mít svůj mzdový tarif rozúčtovaný na CxI se souhlasem 

děkana nebo ředitele příslušné součásti TUL. 
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5) Výsledky vědy a výzkumu jsou vázány na osobu zaměstnance. Při zařazování osobních VaV výsledků 

do výkazů VaV výsledků součástí TUL se zohledňují zejména:  

a) kmenové pracoviště zaměstnance,  

b) evidenční pracoviště projektu, při jehož řešení výsledek vznikl,  

c) pracoviště, které neslo náklady nezbytné ke vzniku výsledku. 

 

Článek 10 

Hospodaření CxI TUL 

 

1) CxI hospodaří s přidělenými dotačními prostředky výzkumných a dalších projektů v souladu 

s podmínkami poskytovatelů, s obecně platnými předpisy, s vnitřními předpisy TUL a s vnitřními 

normami CxI. 

2) V doplňkové činnosti CxI vykonává za úplatu činnost navazující na jeho vědeckou, výzkumnou, případně 

další tvůrčí činnost nebo na činnost sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku.  

3) Případně vytvořený zisk hospodařením CxI je po zdanění reinvestován do činností CxI.  

4) CxI vede neúčetní evidenci finančních objemů a toků pro potřeby řízení ústavu a administrace plnění 

závazných indikátorů.  

5) Výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření předkládá ředitel CxI rektorovi TUL a rektor ji 

následně předloží ke schválení AS TUL. 

  

Článek 11 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tento statut byl schválen Akademickým senátem TUL dne 17.01.2012. 

  

 

1 Statut Technické univerzity v Liberci. Úplné znění ze dne 7. dubna 2010. 

2 Vnitřní mzdový předpis TUL ze dne 25.6.2010. 

 


