Statut Rady uživatelů e-infrastruktury CZ (e-INFRA CZ)

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Cílem e-infrastruktury CZ (dále též e-INFRA CZ) je být centrem špičkového,
mezinárodně srovnatelného výzkumu a vývoje v oblasti vysokorychlostních
počítačových sítí a jejich aplikací a zabezpečovat e-infrastrukturu výzkumu, vývoje a
vzdělávání poskytující vysoký standard služeb tak, aby úroveň IT infrastrukturní
podpory odpovídala predikovaným požadavkům uživatelské komunity a zároveň stateof-the-art úrovni oboru.
2. Rada uživatelů e-infrastruktury CZ (dále jen Rada uživatelů nebo Rada) je odborným
poradním orgánem Řídící rady konsorcia e-INFRA CZ (dále jen Řídící rada).

Článek 2
Působnost Rady uživatelů
1. Hlavním úkolem Rady uživatelů je poskytovat Řídící radě odborná stanoviska
k předkládaným materiálům.
2. Rada uživatelů po dohodě plní případné další úkoly stanovené Řídící radou.

Článek 3
Složení Rady uživatelů
1. Rada uživatelů se skládá z 10 - 15 členů, především zástupců uživatelů náročných
aplikací a služeb e-infrastruktury CZ.
2. Členy Rady uživatelů jmenuje a odvolává Řídící rada.
3. Funkční období člena Rady uživatelů je tři roky, člen Rady může být jmenován
opakovaně.
4. Rada uživatelů si volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
5. Řídící rada pověřuje vybraného zaměstnance některého člena konsorcia e-INFRA CZ
výkonem funkce tajemníka Rady uživatelů. Tajemník zajišťuje a vykonává
administrativní činnosti a zajišťuje chod Rady.

Článek 4
Jednání Rady uživatelů
1. Jednání Rady svolává prostřednictvím svého předsedy Řídící rada nebo předseda,
případně místopředseda Rady uživatelů na žádost Řídící rady.
2. Rada se schází zpravidla 1x ročně a jednání probíhá podle předem ohlášeného
programu zasedání, který může být odsouhlasen na místě. Návrh programu a podklady
k jednání musí být členům Rady předloženy nejpozději 7 dní předem.
3. Člen Rady vystupuje na jednáních Rady nezávisle, svým jménem a vyjadřuje své
osobní názory. Rada rozhoduje hlasováním, a to absolutní většinou všech členů Rady.
4. Z každého jednání Rady je tajemníkem Rady pořízen zápis, který je následně
předložen spolu s dalšími případnými výstupy Řídící radě a členům Rady uživatelů.
5. Jednání Rady probíhají zpravidla v prostorách členů konsorcia e-INFRA CZ. Členové
Rady se mohou jednání zúčastnit i videokonferenčně.

Článek 5
Ustanovení společná a závěrečná
1. Členství v Radě uživatelů je bezúplatné.
2. Tento Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Řídící radou.
Schváleno Řídící radou v Praze dne 13. 7. 2020

