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2 Vnitřní norma UP č. R-B-18/14-N01

Novela č. 1
Pravidel kontrolní činnosti 

na Univerzitě Palackého v Olomouci

I. Úvodní ustanovení

V souvislosti se zřízením Českého institutu výzkumu a po-
kročilých technologií Univerzity Palackého v Olomouci 
(CATRIN) a s pravomocemi jeho ředitele a dalších orgá-
nů se projevila potřeba přepracovat některá ustanovení 
vnitřní normy Pravidla kontrolní činnosti na Univerzitě 
Palackého v Olomouci.

II. Předmět novely

1) V čl. 1 odstavce 2 a 3 zní:
„2. Pravidla při kontrole zajišťování a hodnocení kva-

lity činností na UP vycházejí z ustanovení zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a do-
plnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
vnitřního předpisu UP Pravidla systému zajišťová-
ní kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, 
tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pa-
lackého v Olomouci a vnitřní normy Postupy a me-
tody zajišťování kvality na UP.

3. Těmito pravidly kontrolní činnosti se řídí postup
při výkonu kontroly a vztahy mezi OIAK nebo OSK
a subjektem kontroly, tj. fakultou, vysokoškolským
ústavem, účelovým zařízením, či jiným organizač-
ním útvarem nebo osobou v pracovně-právním vzta-
hu k UP.“

2) V čl. 2 odstavce 2 a 3 zní:
„2. Vnitřní kontrolní činnost na UP vykonávají orgány

UP, fakult a vysokoškolských ústavů, vedoucí za-
městnanci UP na všech úrovních řízení, OIAK (viz 
rozhodnutí rektorky o zřízení oddělení interního au-
ditu a kontroly UP) a OSK (na základě rozhodnutí 
rektora o zřízení OSK).

3. Rektor je oprávněn a povinen kontrolovat plnění
úkolů, včetně zajišťování a hodnocení kvality pro 
veškeré činnosti v rámci UP. Děkani fakult, ředitelé 
vysokoškolských ústavů a ředitelé účelových zařízení 
UP jsou oprávněni a povinni kontrolovat plnění úko-
lů svých podřízených zaměstnanců pro veškeré čin-
nosti, včetně zajišťování a hodnocení jejich kvality, 
v rámci fakult, vysokoškolských ústavů a účelových 
zařízení UP. Akademický senát UP a akademické 
senáty fakult jsou oprávněny a povinny kontrolo-

vat činnosti, včetně zajišťování a hodnocení jejich 
kvality, v souladu se zákonem a dalšími vnitřními 
předpisy a normami UP. Rada pro vnitřní hodnocení 
UP je podle zákona o vysokých školách oprávněna 
a povinna řídit průběh vnitřního hodnocení kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP. 
Všichni vedoucí zaměstnanci UP jsou povinni pro-
vádět v rámci jimi řízeného útvaru nebo jimi řízené 
agendy kontrolu veškerých činností podřízených za-
městnanců, včetně zajišťování a hodnocení kvality 
jimi vykonávaných činností, v souladu se zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů.“

3) V čl. 7 odstavec 1 zní:
„1.  Zahájení kontroly oznámí vedoucí kontrolní skupiny 

nebo jím pověřený kontrolní zaměstnanec předem 
vedoucímu zaměstnanci subjektu kontroly na UP, 
tj. děkanovi fakulty, řediteli vysokoškolského ústavu 
nebo řediteli univerzitního zařízení, a zároveň ho 
informuje o účelu a předmětu kontroly. V případě, 
že by tímto postupem mohlo dojít ke zmaření cíle 
kontroly, oznámení provede až při vlastním zahájení 
kontrolní akce na místě kontroly. Současně kontrol-
ní zaměstnanec předloží pověření, které ho k prove-
dení kontroly opravňuje.“

4) V čl. 13 odstavec 2 zní:
„2. Opatření k nápravě nedostatků vydává vedoucí

zaměstnanec subjektu kontroly, tj. děkan fakulty, 
ředitel vysokoškolského ústavu nebo ředitel univer-
zitního zařízení UP, případně jimi určený zaměstna-
nec.“

5) V čl. 14 odstavec 1 zní:
„1. Vnitřní kontrolní činnost vykonávají na UP kromě

OIAK a OSK podle článku 2 orgány UP, fakult, vy-
sokoškolských ústavů a vedoucí zaměstnanci UP 
na všech úrovních řízení nebo zaměstnanci k tomu 
určení v rámci své působnosti.“

III. Závěrečná ustanovení

Tato novela č. 1 nabývá platnosti dnem jejího zveřejnění 
a účinnosti sedmým dnem po dni, kdy nabyde platnosti.

V Olomouci dne  22. prosince 2020 

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


