
 

 

 

 

 

 

 

 

V N I T Ř N Í  P Ř E D P I S  U P  

 

 

 

 

 

Novela č. 1 
Pravidel užívání počítačových sítí a 

provozování programového vybavení 
Univerzity Palackého v Olomouci 

 

 

 

 

 

Obsah:  Tato novela mění některé pasáže tohoto vnitřního předpisu 
v souvislosti se vznikem vysokoškolského ústavu s názvem Český 
institut výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN)  

Garant:  prorektor pro organizaci a rozvoj 

Platnost:  31. července 2020 

Účinnost:     1. srpna 2020  

A-1/2015-N01 



Vnitřní předpis UP č. A-1/2015-NO1 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), dne 31. července 2020 pod čj. MSMT- 31617/2020-2  Novelu č. 1  Pravidel užívání 

počítačových sítí a provozování programového vybavení Univerzity Palackého v 

Olomouci. 

………………………………… 

Mgr. Karolína Gondková 

ředitelka odboru vysokých škol 

 

 
 
 

Novela č. 1  
Pravidel užívání počítačových sítí a provozování 

programového vybavení Univerzity Palackého v Olomouci 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
V souvislosti se vznikem Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Univerzity Palackého 

v Olomouci (CATRIN) a s pravomocemi jeho ředitele se projevila potřeba doplnit některá ustanovení 

Pravidel užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení Univerzity Palackého v 

Olomouci. 

 

Článek 2 
Změny 

 
1. V čl. 3 odst. 6 nově zní:  

„6. Správu LAN a správu serverů určených pro řízení vybraných síťových aplikací a služeb 

zajišťují správci, kteří jsou, pokud není stanoveno jinak, organizačně zařazeni v CVT. Každá 

fakulta, vysokoškolský ústav a rektorát UP disponují alespoň jedním správcem, který je 

metodicky řízen vedoucím zaměstnancem CVT.“ 

2. V čl. 5 odst. 1 nově zní:  

„1. Zaměstnanci a studenti UP mají oprávnění stát se uživatelem počítačové sítě UP. Využívání 

počítačové sítě UP jinými osobami je možné pouze na základě svolení vydaného rektorem UP, 

ředitelem vysokoškolského ústavu nebo děkanem příslušné fakulty.“ 

 



Vnitřní předpis UP č. A-1/2015-NO1 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Článek 3  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato novela byla schválena podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů, Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci dne 8. července 2020. 

2. Tato novela nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

3. Tato novela vnitřního předpisu Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového 

vybavení Univerzity Palackého v Olomouci nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti novely č. 5 

Statutu Univerzity Palackého v Olomouci. 

 
  

 

       prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph. D., v. r. 
                         rektor UP 
 
 
 
 
 

            doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., v. r.   
                                                                                      předseda AS UP 

 


