UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Organizační řád
Agentury Rady vysokých škol

Čl. 1. Základní ustanovení
1.

2.

3.

4.
5.

Agentura Rady vysokých škol (dále jen “Agentura”) je jiným pracovištěm pro
poskytování informačních služeb podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a
čl. 3 odst. 1 Organizačního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“).
Úkolem Agentury je zabezpečení činnosti Rady vysokých škol (dále jen “Rada”),
která je orgánem reprezentace vysokých škol podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona o
vysokých školách a Výboru Fondu rozvoje vysokých škol, zřízeného jako společný
orgán Rady vysokých škol a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„ministerstvo“). V souvislosti se svým hlavním posláním Agentura uskutečňuje
potřebné administrativní, organizační, metodické a ekonomické činnosti.
Činnost Agentury je po stránce ekonomické zajišťována na základě smlouvy o
sdružení vysokých škol uzavřené podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, popřípadě též z prostředků poskytnutých univerzitě jmenovitě na zajišťování
úkolů uvedených v odstavci 2.
Sídlem Agentury je José Martiho 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín.
Agentura užívá razítka s textem “Univerzita Karlova v Praze, Agentura Rady
vysokých škol”. Ve vztazích k orgánům Rady vysokých škol (dále jen “Rada”) a
vysokých škol, které jsou členy Rady škol může užívat razítka s textem “Agentura
Rady vysokých škol”.

Čl. 2. Organizace Agentury
1. V čele Agentury stojí ředitel.

Čl. 3. Ředitel Agentury
1. Ředitelem Agentury je jmenován sekretář Rady. Návrh na jmenování ředitele Agentury
předkládá rektorovi Univerzity Karlovy předseda Rady.
2. Ředitel Agentury je oprávněn nakládat jménem Univerzity Karlovy s prostředky
získanými na základě smlouvy uvedené v čl. 1 odst. 3, s dalšími prostředky poskytnutými
univerzitě jmenovitě na zajišťování úkolů uvedených v čl. 1 odst. 2., jakož i v případech
stanovených opatřením rektora.
3. Ředitel Agentury je nadřízen ostatním pracovníkům Agentury.
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4. Postavení ředitele jako sekretáře Rady upravuje statut Rady.

Čl. 4.

Ustanovení závěrečné

1. Zrušuje se organizační řád Agentury Rady vysokých škol schválený Akademickým
senátem Univerzity Karlovy 23. září 1994.

2. Návrh tohoto organizačního řádu byl předložen Akademickému senátu univerzity po
projednání v předsednictvu Rady.
3. Tento organizační řád byl schválen Akademickým senátem univerzity dne 30. listopadu
2001 a nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti věcně odpovídající změna čl. 3 odst. 3
Organizačního řádu Univerzity Karlovy.1

1

§ 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.
Akademický senát univerzity schválil tento vnitřní předpis dne 30. listopadu 2001
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