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S účinností od 1. 2. 2020 se mění zajištění dílčích činností uvedených níže na úsecích prorektorů: 

Zajištění dílčích činností uvedených níže v tabulce do 31. 1. 2020: 

Úsek prorektora pro vzdělávání a vnitřní legislativu 

Oddělení 
prorektora 

Číslo 
pracoviště Dílčí činnost Interní 

číslo 
Oddělení pro 
vzdělávání a 

vnitřní legislativu 
9200 

Agenda spojená s vydavatelskou činností TUL 9913 
Agenda spojená s vydáváním identifikačních průkazů TUL pro 
studenty 

9972 

Zajištění dílčích činností uvedených níže v tabulce od 1. 2. 2020: 

Úsek prorektora pro informatiku 
Pracoviště 

úseku 
prorektora 

Číslo 
pracoviště Dílčí činnost Interní 

číslo 

Univerzitní 
knihovna 

9410 Agenda spojená s vydavatelskou činností TUL  9415 

Oddělení 
informačních 

systémů 
9490 

Agenda spojená s vydáváním identifikačních průkazů TUL pro 
studenty  9972 

V návaznosti na výše uvedené změny ukládám kvestorovi: 

 úpravu organizační struktury TUL, 
 úpravu členění nákladových středisek v Číselníku pracovišť a nákladových středisek, 
 převedení majetku součásti pracoviště Oddělení pro vzdělávání a vnitřní legislativu – středisko 9972 na 

pracoviště 9490. 

Oddělení informačních systémů zajišťuje od 1. 2. 2020 mimo jiné: 

 odbornou agendu spojenou s vydáváním identifikačních průkazů TUL pro studenty: fotografování, 
vystavování průkazů, evidence, objednávání průkazů, objednávání revalidačních známek a další činnost 
spojenou s touto agendou, distribuce průkazů a vyúčtování.  

Univerzitní knihovna zajišťuje od 1. 2. 2020 mimo jiné: 

 odbornou agendu spojenou s vydavatelskou činností TUL: administrativa související s vydáváním publikací 
(skripta, sborníky, monografie) příprava podkladů pro tisk, přidělování ISBN, ediční fond, evidence 
odevzdaných titulů, vystavování nakladatelských smluv, jednání s autory, evidence periodických publikací 
a další související práce, archivace, komunikace s Agenturou ISBN. 

Příkaz nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 2. 2020 


